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Úvodní esejÚvodní esejÚvodní esejÚvodní esej    
 
„Roztančená šedesátá léta byla nejdůležitějším desetiletím dvacátého století. Důkazem toho 
je, že do dneška o této epoše neexistuje jednotné mínění. Jedni ji pokládají za zlaté období 
nových svobod, jiní v nich naopak vidí temné desetiletí, které přineslo zhroucení morálky, 
autority a disciplíny. Jisté je, že všechno, co se tehdy dalo do pohybu, má dodnes 
společenské, politické i kulturní důsledky.“ 1   
 
„Organizační, společenské a kulturní proměny, které probíhají od padesátých do šedesátých 
let, rozbořily předchozí stavbu do té míry, že lze právem hovořit o novém stadiu v dějinách 
moderní módy.“ 2 
 
„Jsme nahoře, jsme další pár větví, který právě vyrašil a dostáváme se tak velmi blízko 
rozkvětu. Rozkvět je velmi blízko. Mohu ho vidět. Love power, flower power a další  
nepřiměřené fráze se snaží vyjádřit, jak velké tohle hnutí je. Začalo to před dávnými časy. 
Růst, který roste tak jako tak. Jedině války ho dokázaly zastavit. Lidé mají sklony myslet si, že 
je to něco nového a při tom je to tak pradávné. Vidím rozkvět a to je to nejdůležitější. Tahle 
civilizace se vyrovná takovým kulturám jako byla indická, egyptská a další. To, že jsme na 
začátku jedné takové velké kultury, to že ji vytváříme, to je nářez. Nikdo si to neuvědomuje, 
ale časem....“ 3   
 
„Bylo to jako to, co se stalo na konci moru v Evropě, který zdecimoval půlku populace. Lidé 
tančili a nosili barevné oděvy. Bylo to, abych tak řekl, neuvěřitelné jaro. Stane se to znovu, 
ale už je to pryč...“ 4 
 
Šedesátá léta. Dekáda, které se žádná jiná z dvacátého století svým významem nevyrovná. Je 
to poslední renesance, ale také počátek konzumu a současné dekadence. Abychom mohli 
pochopit, jak zásadní vliv mělo toto rozjívené desetiletí na módu, musíme se nejprve zaměřit 
na fenomén „sixties“ jako takový. Je to totiž desetiletí, kdy takřka nic, co souvisí s kulturou a 
myšlením, nevzniká samo o sobě. Naopak, vše je provázané a jde ruku v ruce. Filosofie, 
umění, hudba a samo sebou i móda jsou mezi sebou spjaty a vzájemně se ovlivňují takovým 
způsobem, který v moderních dějinách nemá obdoby. 
Kde je tedy onen zdroj nového volnomyšlenkářství, pohrdání zažitými konvencemi a 
neuvěřitelného kulturního bujení? Pramení tak, jako kdykoliv předtím, ze síly mládí. A jeho 
obrovský vliv má pak na svědomí to, že právě v šedesátých letech dospívá první poválečná 
generace. A není to generace jen tak ledajaká. Je to generace nesmírně početná, protože 
množství mladých pramení z obrovského poválečného boomu novorozenců. Počet mladých 
lidí tak nesmírně stoupá a dosud nikdy neměl takový vliv na společnost ani podíl na trhu.  
Tito mladí lidé jsou jiní než byli rodiče v jejich věku. Ti vzpomínají na doby svého mládí 
před druhou světovou válkou a vzhledem k tomu, že to bylo pro ně období ideální, snaží se 
jeho postoje a hodnoty vštípit i svým dětem. Snaží se, aby se společnost vrátila tam, kde byla 
před válkou. Teenageři a adoslescenti ale touží po jiném světě, nechtějí už žít konformním 
životním stylem, v němž hrají prim muži v oblecích a ženy za plotnou. Chtějí změnu a jejich 
hlas a ideály jsou natolik silné, že proměna je skutečně neodvratná. Pochybují a vyvracejí 
vše, co bylo jejich rodičům svaté. Tento postoj jim ale umožňuje také jeden ze zásadních 

                                                 
1 Charlotte Seelingová – Století Módy, str. 337 
2 Gilles Lipovestki – Říše pomíjivosti – Móda a její úděl v moderních společnostech, str. 162 
3 Překlad knihy The Rolling Stone Interviews 1968 – 1980; Donovan zpovídaný Johnem Carpentrem (1967), str. 
6  
4 tamtéž; Jim Morrison zpovídaný Jerry Hopkinsem (1969), str. 57 
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úspěchů padesátých let, kterým byl poválečný hospodářský zázrak, jehož plody může 
společnost právě v šedesátých letech sklízet. Cena za tento blahobyt je ale pro většinu 
mladých příliš vysoká. Platí se totiž přizpůsobivostí, podřízeností a sebezapíráním, což 
vyvolává bouři nebývalých rozměrů. Bouři proti všem běžným a dosud respektovaným 
autoritám, proti autoritám rodičů, církve i státu. Bouři, jež se žene za novými hodnotami a 
svou silou odhaluje dvojí morálku umožňující každému dělat něco jiného, než sám veřejně 
hlásá. 
„Generační konflikty podobného druhu existovaly samozřejmě vždycky. Nové bylo to, že 
mládež se nejen stavěla na odpor, ale vyvinula i svou vlastní kulturu, kterou tak silně 
propagovala a rozšiřovala po celém světě, až se stávala téměř všudypřítomnou. Po nějakou 
dobu to skoro vypadalo, že se projekt lepšího, čestnějšího a lidštějšího světa dokonce 
uskuteční; bylo to přání, které pevně spojovalo všechnu mládež, ať uvažovala politicky, nebo 
se angažovala pro pop-kulturu, či snila o věčném míru a nespoutané radosti...  
Mládež oslavovala sama sebe v rajské volnosti, jak to popisuje nejkrásnější komunardka 
Německa, Uschi Obermaierová: Všechno bylo zbrusu nové – móda, hudba, filozofie. A 
přirozeně i způsob života. Nechtěli jsme žít v takových vztazích jako naši rodiče a v komuně 
jsme byli pohromadě v takové rodině, jakou jsme si vyhledali. Žili jsme podle principu 
rozkoše a všechno jsme si vyzkoušeli.“  5 
Nyní se tedy pojďme zaměřit na události, které měly svým významem na šedesátá léta ale i 
následné lidské bytí takový vliv, že ono bujaré mládí jimi inspirováno nebo naopak popuzeno 
vytvořilo zcela nové hodnoty a postoje. Díky nim pak snad snáze pochopíme jejich vliv na 
novou módu, hudbu i kulturu jako takovou. Ve stručném chronologickém přehledu těch 
nejdůležitějších událostí se ponořme do šedesátých let rok po roce, abychom se pak mohli 
vrátit zpět k tématu této práce, k samotné módě šedesátých let. 
První rok tohoto desetiletí již v mnohém naznačuje, že toto desetiletí bude skutečně 
výjimečné. Rok 1960 je totiž též znám jako „rok Afriky“ a to proto, že tímto rokem vrcholí 
boj mnoha bývalých afrických kolonií za nezávislost. Rozpad koloniální moci byl cítit ve 
vzduchu už od konce druhé světové války a nyní se konečně oprošťuje od vlivu evropských 
mocností jedna africká kolonie za druhou. Kamerun, Togo, Burkina Faso, Nigérie, Kongo, 
Senegal, Mali a další se stávají regulérními státními útvary a v následujících letech je budou 
následovat další a další. Není to však jen záležitost Afriky, nezávislost totiž získává třeba 
také Kypr. Jak ale ukáže, problémem dlouhodobého charakteru se stane fakt, že nové africké 
státy vznikají v nepřirozených geometrických hranicích dle koloniálních měřítek a společným 
rysem většiny z nich je tak diktatura nebo jiný autoritářský režim, které sráží životní úroveň 
Afri čanů do hluboké propasti.  
Afrika to však není jen úspěšný boj za nezávislost. Je to také Jihoafrická Unie (později JAR) 
a její politika apartheidu tedy segregace černošského obyvatelstva. A právě proti apartheidu a 
zejména pak proti novému zákonu nařizujícího černochům, aby u sebe nosili tzv. Dompas 
(identifikační průkaz s otisky prstů, údaji o zaměstnavateli, povolenky ke vstupu do určitých 
oblastí aj.), se 21. března konala demonstrace v Sharpeville, které se zúčastnilo 20,000 
černochů. Tato demonstrace ale byla krvavě potlačena vládními jednotkami, když bylo 69 
demonstrantů zastřeleno a 180 zraněno. V reakci na tuto událost byl zakázán Africký národní 
kongres a Panafrický kongres.  
V plném proudu je už také studená válka, která se v tomto roce však omezuje zejména na pro 
celá šedesátá léta typické závody o dobytí vesmíru. Spojené státy hází SSSR rukavici 
v podobě vypuštění meteorologické družice Tiros-1 a družice navigační Transat I-B. Rusko 
pak kontruje svým programem Sputnik, když vypouští Sputnik 4 a posléze Sputnik 5, který je 
naplněn živou osádkou, jenž sestává ze dvou psů, 40 myší, 2 krys a několika rostlin. Koncem 

                                                 
5 Charlotte Seelingová – Století Módy, str. 337/338 
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roku dojde také na událost, která bude pro průběh studené války v následujících třech letech 
ale i pro celá šedesátá léta stěžejní. John Fitzgerald Kennedy těsně poráží v 
listopadových prezidentských volbách Richarda M. Nixona a stává se tak nejmladším 
prezidentem v dějinách USA. Do funkce je uveden 20. ledna 1961.  
Celá šedesátá léta jsou také synonymem pro sexuální revoluci a nevázanost. Avšak kdoví, 
zdali by tomu tak bylo, nebyla-li by vynalezena magická pilulka skrývající se pod názvem 
antikoncepce. První komerčně vytvořená pilulka Enovid je vypuštěna na trh 18.8. 1960 
v Illinois a nechtěnému těhotenství začíná zvonit hrana. 
Rok 1960 je významný ale i pro obchod s ropou. 14. září totiž zakládají ropné velmoci Írán, 
Irák, Kuvajt, Saudská Arábie a Venezuela organizaci OPEC (Organisation of the Petroleum 
Exporting Countries – Organizace zemí vyvážejících ropu), jejíž cíl je kontrolovat objem 
produkce a cenu ropy. K této organizaci se posléze přidávají další a další státy obávající se 
diktátu velkých ropných společností v oblasti cen ropy. Členské země OPEC dnes tak 
kontrolují 75 % veškerých světových ropných zásob, v celosvětovém měřítku zajišťují jednu 
třetinu veškeré ropné produkce a celou polovinu z objemu vývozu ropy.  
Šedesátý rok je také rokem vzniku další významné organizace, a to Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD z anglického Organisation for Economic Co-
operation and Development), jejíž zakládací dokument byl podepsán 14. prosince 1960. Tato 
organizace je vlastně transformací Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci 
(OEEC), která fungovala od roku 1948 za účelem administrace tzv. Marshallova plánu. 
Současná OECD pak sestává ze 30 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě (od roku 
1995 je členem i ČR), které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky, a jejím cílem je 
napomáhat dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji 
mezinárodníchh finančních trhů.. 
Neméně významnou událostí se stalo dopadení nacistického zločince Adolfa Eichmanna 
izraelskou tajnou službou Mossad v Buenos Aires. Z významných kulturních počinů určitě 
stojí za zmínku Hitchcockův film Psycho nebo román Hlava XXII z pera Josepha Hellera. 
O tom, že se mění atmosféra veřejného mínění, když staromódní ortodoxie přechází 
v moderní svobodomyslnost, svědčí i událost, k níž dochází v Británii. Vydavatelství Penguin 
Books je zde očištěno z obvinění, že vydává obscénní zboží. Přičemž oním obscénním 
zbožím byl myšlen slavný román D. H. Lawrence Milenec lady Chatterleyové. Společnost ta 
dává jasně najevo, že spěje k toleranci a pozvolna zavrhuje sexuální represi a společenský 
konformismus. 
Nyní přejděme k roku 1961, který měl nemalý podíl na podobě současného světa. Kennedyho 
snaha o reformy a novátorství, která se však často musela potýkat s konzervativním postojem 
mnoha republikánských ale i demokratických reprezentantů, se projevuje ihned po jeho 
jmenování. Jako svého osobního lékaře si totiž volí ženu a Janet G. Travell se tak stává první 
ženou v této funkci. V tomto roce ale zaznamenává také jednu z mnoha svých proher. Mezi 
17. a 20. dubnem dochází k tzv. invazi v Zátoce sviní, která se za pomoci kubánských 
emigrantů pokouší svrhnout Castrův režim, jenž se netají vřelými sympatiemi k východní 
„ říši zla“ tedy SSSR. Avšak díky špatné připravenosti a nedostatečnému odhadnutí 
politických, vojenských i špionážních složek akce záhy selhává a Fidel Castrto tak může 20. 
dubna oznámit, že všichni útočníci byli poraženi. Ale i přes tento neúspěch je Kennedyho 
zahraniční politika úspěšnější než ta domácí, na čemž má nemalý podíl i jeho žena Jacquelin, 
která byla pro svůj moderní styl a vstřícný přístup (stejně jako samotný JFK) velmi oblíbena, 
jak mezi prostými občany USA i celého západního světa, tak mezi velkými státníky. 
V souvislosti s tématem práce je také nutno podotknout, že Jacquelin Kennedyová byla 
velkou nositelkou módních trendů. Až takovou, že musela podlehnout domácím politickým 
tlakům, zříct se pařížské módy a najít si domácího návrháře. Tak jako tak je však zahraniční 
politika USA především bojem se SSSR a jeho tehdejším vůdcem Nikitou Chruščovem. JFK 
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je Chruščovem a jeho ryze nepřátelským a neústupným přístupem zejména v otázce 
všeobecného odzbrojování, nucen pokračovat ve zbrojařských závodech. Dalším palčivým 
problémem je pak rozdělené Německo a zejména Berlín, kde jedna ze zásadních krizí studené 
války vrcholí v červenci a srpnu stavbou Berlínské zdi, která si až do svého zničení vyžádá 
nemalé množství obětí. JFK ale dává svým projevem 21. července jasně najevo, že, pokud by 
mělo dojít k sovětské intervenci v Západním Berlíně, je ochoten bránit tamní svobodu i 
vojenskou silou. 
Další z hrotů studené války se do americké sebejistoty zabodává v prosinci, když kubánský 
vůdce Fidel Castro ve svém rozhlasovém projevuje prohlašuje, že vyznává marxismus-
leninismus a Kuba jako taková se přihlásí ke komunismu. Americké zděšení je pochopitelné. 
Je přeci jen rozdíl, když je hrozba komunismu na hony vzdálená kdesi v Evropě, a když se 
najednou objevuje takřka za humny. V následujícím roce se ukáže, jak hrozivých rozměrů 
toto Castrovo přihlášení ke komunismu může nabýt. 
Klid ale nepanuje ani na blízkém východě. Irácký prezident Abdul Karim Kassem totiž 25. 
června oznamuje, že bude anektovat Kuvajt. Tato hrozba donutí kuvajtskou vládu rychle 
jednat. S žádostí o pomoc se obrací na Velkou Británii, která 27. června posílá na místo svá 
vojska. 
Co se týče Afriky, získávají nezávislost další státy (Rwanda, Burundi, Alžírsko), ale také 
probíhá hlasování bílých Jihoafričanů, jehož výsledkem je ustanovení Jihoafrické Republiky. 
V Izraeli probíhá proces s nacistickým zločincem Adolfem Eichmannem, který vrcholí 15. 
prosince Eichmannovým odsouzením k smrti oběšením. 
Na samém sklonku roku 1961 pak vyprší Marshallův plán, který během své existence 
přerozdělil více než dvanáct miliard amerických dolarů na pomoc válkou zdecimované 
Evropě. Také se však rozběhne nový americký program na obsazení vesmírného prostoru 
nesoucí název Apollo, který zahájí sám Kennedy. Je to bezprostřední reakce na úspěch SSSR 
v této oblasti, kterým je úspěšné vyslání prvního člověka (Jurij Gagarin) do vesmíru. 
Následující rok, rok 1962, začíná věru zhurta. Už 3. ledna je Fidel Castro exkomunikován 
papežem Janem XXIII. z katolické církve, což mu však nebrání v tom, aby o šest dní později 
uzavřel obchodní smlouvu se SSSR, přičemž tento skutek nabude během několika měsíců 
doslova hrůzných rozměrů. 
Zatím však zůstáváme ještě na začátku roku a to proto, že se v únoru podaří dohnat USA ve 
vesmírném závodu SSSR. Astronaut John Glenn totiž oběhne ve své kosmické lodi třikrát 
Zemi a stává se tak prvním Američanem na oběžné dráze. Další úspěch si pak USA připisují 
v červenci, kdy je na orbitu vypuštěna první komunikační družice pojmenovaná Telstar, která 
23. července zprostředkuje první živý transatlantický televizní přenos. Povzbuzeni těmito 
úspěchy deklarují v září Spojené státy ústy svého prezidenta Kennedyho, že do konce dekády 
dostanou člověka na Měsíc. 
Vraťme se však zpět na pevnou zemi. 21. dubna se otevírají brány 21. světové výstavy, která 
je tentokrát v americkém Seattlu. V Izraeli je 31. května oběšen nacistický zločinec Adolf 
Eichmann. A ještě než se dostaneme k nejvýznamnější události tohoto roku nesmíme 
opomenout smrt americké herečky a sexuální ikony Marilyn Monroe, která je 5. srpna 
nalezena mrtvá ve svém domově v L.A.. Příčiny její smrti nejsou zcela zřejmé, ale jako 
nejpravděpodobnější se jeví hypotéza, že se předávkovala prášky na spaní.  
V říjnu roku 1962 dochází k události nejzásadnější a též k jedné z nejnebezpečnějších 
v dějinách lidstva vůbec. Období mezi 14. říjnem  a 20. listopadem je známo jako kubánská 
raketová krize, která se ukázala jako ta nejvíc strach nahánějící událost ze všech, které 
studená válka přinesla. Svět se totiž ocitá takřka přímo na prahu otevřeného válečnému 
konfliktu mezi SSSR a USA. Vše začíná už během června a května, kdy se SSSR rozhoduje 
umístit na Kubě rakety, které by umožňovaly útok na východní pobřeží USA. Americké 
zpravodajské složky posléze zjišťují, že na Kubě dochází k budování raketových základen a 
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rozmisťování raket, jenž jsou na Kubu dopravovány sovětskými loděmi. USA a samotný 
Kennedy tak stojí před otázkou, jak zareagovat. Armádní kruhy tlačí prezidenta do přímého 
vojenského zásahu. Prezident si však uvědomuje, že svět stojí před bezprostřední hrozbou 
nukleární války, a tak se rozhoduje vše řešit méně agresivní cestou. Zahajuje námořní 
blokádu Kuby a veřejně vyzývá SSSR, aby ustoupilo. V televizním projevu z 22. října, který 
sleduje 100 miliónů lidí, varuje Chruščova před vypuknutím třetí světové války a též 
poukazuje na to, že USA nemohou takovéto ohrožení své bezpečnosti tolerovat. Až do 28. 
října celý svět trne, jak na Kennedyho výzvu Sověti zareagují. Ti se nakonec po dlouhém 
váhání odhodlají ke kapitulaci a začnou svá vojenská zařízení stahovat. Celá krize pak končí 
20. listopadu, kdy USA v reakci na stahování ruských raket ukončí námořní blokádu Kuby. 
Kubánská raketová krize poukazuje na fakt, že v případě unáhleného řešení takovéto situace 
by mohlo neuvěřitelně rychle dojít k celosvětové katastrofě. Proto se tak Kennedy i během 
následujících měsíců snaží o dohodu se SSSR vedoucí k započetí odzbrojovacího procesu. 
Tyto snahy pak konečně přinesou ovoce v následujícím roce, o tom však níže. 
Mezi zásadními momenty roku 1962 je ještě třeba zmínit, že 3. listopadu byl vynalezen první 
osobní počítač, a že o tři dny později přijalo valné shromáždění OSN rezoluci 1761, která 
odsuzuje jihoafrickou politiku apartheidu a také vyzývá členské země OSN k přerušení 
obchodních a vojenských styků s Jihoafrickou republikou. 
Rok 1963 je rokem velké bolesti a rokem svítající naděje v otázce americké rasové segregace. 
Ro(c)kem, který změnil tvář populární hudby. Nejprve však pojďme do východní Evropy, 
konkrétně do Jugoslávie, která je 7. dubna prohlášena socialistickou republikou a Josip Broz 
Tito je jmenován doživotním prezidentem. 
Kennedyho snahy o započetí odzbrojovacího procesu a o dohodu se SSSR, s nimiž razantně 
začal v minulém roce, pokračují v květnu, kdy přednáší svůj slavný mírový projev. Požaduje 
v něm mír pro muže a ženy celého světa, mír nejen pro tento moment, ale jednou provždy, 
mír, který pramení z vůle všech, a který by neměl být nikomu vnucován americkými 
zbraněmi. Během následujících letních měsíců se mu konečně podaří dobrat se shody se 
SSSR a 5. srpna tak Spojené státy, Spojené království a Sovětský svaz podepisují první 
dohodu o zákazu testování nukleárních zbraní, přičemž je též zřízena horká telefonní linka 
mezi USA a SSSR. Kennedyho úspěch mu dodává tolik potřebnou energii k tomu, aby se 
začal pomalu připravovat na prezidentské volby v příštím roce, v nichž by byly jeho šance 
jistě nemalé. 22. listopadu však dochází k události, která otřese celým světem. Americký 
prezident je během své návštěvy v Dallasu zavražděn. Oficiálně se stal jeho vrahem Lee 
Harvey Oswald, který byl krátce po atentátu zastřelen. Byl-li to však skutečně Kennedyho 
vrah, se nikdy nedozvíme. Smrt amerického prezidenta totiž provází spousta spekulací, jedna 
z nich obviňuje samotnou CIA, které začal být údajně nepohodlný, další pak říká, že za vším 
stojí mafie. To ale nic nemění na faktu, že JFK se stal jedním z nejpopulárnějších amerických 
prezidentů, k čemuž mu jistě nemálo pomohlo ono úkladné zavraždění, ale také obrovské 
charisma mladého a přitažlivého muže. Kennedyho místo pak zaujímá dosavadní 
viceprezident Lyndon B. Johnson. 
Jak již bylo naznačeno, je rok 1963 velmi důležitým pro palčivou otázku americké rasové 
segregace, s níž se od počátku svého prezidentského působení potýkal i sám Kennedy, a to 
nijak zvlášť úspěšně. Problém rasové segregace byl tou nejvýznamnější otázkou domácí 
politiky USA po řadu let, ale až šedesátá léta přinesla jeho rozuzlení. A to zejména díky 
velkému úsilí jednoho člověka podporovaného takřka celou afroamerickou komunitou. Tím 
člověkem byl reverend Martin Luther King jr., neúnavný aktivista za lidská práva 
afroameričanů. King se ve svém boji za zrovnoprávnění afroameričanů nechal inspirovat 
filosofií nenásilné občanské neposlušnosti Mahátma Ghándího. Pořádal nenásilné protesty 
proti rasistickému systému jižanské segregace známému jakožto zákony Jima Crowa a dále 
také za volební právo černochů a další občanská práva. Tento postup se ukázal být nadmíru 
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účinný a to zejména díky přispění médií. Reportáže a televizní záběry násilí, ponižování a 
nepravostí páchaných na afroamerickém obyvatelstvu vyvolávaly vlnu sympatií. Kingovo 
hnutí za svá práva bojovalo například formou tzv. pochodů a při jednom z nich, konkrétně 
během pochodu na Washington za práci a svobodu, přednesl svůj nejslavnější projev I Have a 
Dream (Mám sen). Stalo se tak 28. srpna na schodech Lincolnova památníku.  
„Mám sen, že jednoho dne tento národ povstane a bude skutečně žít podle svého kréda: 
Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni. 
Mám sen, že jednoho dne na červených kopcích Georgie budou synové bývalých otroků a 
synové bývalých otrokářů schopni spolu zasednout u stolu bratrství. 
Mám sen, že jednoho dne i stát Mississippi, pouštní stát, mořený horkem nespravedlnosti a 
útisku, se změní na oázu svobody a spravedlnosti. 
Mám sen, že moje čtyři děti budou jednoho dne žít v zemi, kde nebudou posuzováni podle 
barvy své kůže, ale podle svého charakteru.“ 6 
V roce 1963 se také pozvolna počíná konflikt, jenž se stane jedním ze synonym šedesátých 
let, konflikt během nějž zahynou tisíce mladých Američanů, a který se bude táhnout bezmála 
deset let. Konflikt, který vstoupí do dějin pod označením Vietnamská válka. A jedna z jeho 
stěžejních příčin se udá právě v tomto roce. USA totiž podporují převrat v Jižním Vietnamu a 
jejich zájmy na této asijské frontě jsou tak už víc než zřejmé. Svědčí o tom i přítomnost 
zhruba 16,000 Američanů, kteří se však doposud bojů neúčastní  a působí pouze jako vojenští 
poradci a jiní odborníci. Toto se však má v následujícím roce změnit. 
Přehled zásadních událostí roku 1963 uzavřeme informací o první ženě ve vesmíru, kterou se 
stala ruská kosmonautka Valentina Těreškovová a hudebním počinem čtyř liverpoolských 
mladíků, který dal populární hudbě zcela novou tvář. Pro většinu světa byli doposud 
neznámí, ale jméno Beatles letí právě v tomto roce od úst k ústům a jejich hudba od ucha 
k uchu. Vydávají totiž svůj debut Please, Please Me, který startuje revoluci v populární hudbě 
a snad i ve vnímání hudebníků jako takových. Rozjíždí se tzv. beatlemánie a statut hudebníků 
popmusic se začíná měnit. 
Výčet událostí roku 1964 začněme tam, kde jsme skončili v roce 1963, tedy u Beatles. Jejich 
popularita závratně stoupá, Anglii už si bez nesnází podmanili a tak se rozhodují vyrazit 
dobýt i Ameriku a 7. února přistávají v New Yorku, ale s jejich odhodláním k dobytí USA to 
asi nebylo až tak žhavé, alespoň dle toho jak to popisuje americký producent Phil Spector, 
který přiletěl s nimi: „Strašně se báli vylézt z letadla. Strašně se báli Ameriky. Dokonce mi 
řekli: Jdeš první. Velmi, velmi mnoho je totiž děsila celá ta záležitost s Kennedym. Jelikož 
byli prostě velice šokovaní, opravdu si mysleli, že by pro někoho bylo možné, aby na ně na 
letišti čekal s tím, že je zabije. Ten atentát jim ohromně pošramotil představu o Americe. 
Úplně stejně jako pošramotil každému představu o tajné službě.“ 7 Nakonec ale z letadla 
vylezli a udělali jedině dobře. Fanoušci v USA se do nich naprosto zbláznili, o čemž svědčí i 
fakt, že v dubnu bylo prvních pět pozic amerického žebříčku okupováno pouze písněmi 
Beatles. 
Pokračuje i úspěšné tažení Martina Luthera Kinga, které je odměněno Nobelovou cenou míru  
(King se tak stává nejmladším držitelem této ceny), ale zejména pak tím, že do právního řádu 
Spojených států je přijat nový zákon o občanských právech a King i celé hnutí proti 
afroamerické segregaci si tak připisují velmi významný úspěch.  
Vietnamská válka je už jen krůček od vypuknutí, když jsou koncem července do jižního 
Vietnamu posláni další američtí vojenští poradci a celkový počet tamních amerických 
vojenských sil se tak zvyšuje na 21,000. Samotný konflikt pak začne velmi záhy. 2. srpna je 

                                                 
6 Wikipedia - http://cs.wikipedia.org/wiki/I_Have_a_Dream 
7 Překlad knihy The Rolling Stone Interviews 1968 – 1980; Phil Spector zpovídaný Jannem Wennerem (1969), 
str. 70  
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třemi severovietnamskými torpédovými čluny napaden americký torpédoborec Maddox, 
který hlídkoval nedaleko severovietnamského pobřeží v Tonkinském zálivu (údajně se však 
stále vyskytoval v mezinárodních vodách). Vietnamské námořnictvo považovalo Maddox 
zřejmě za jihovietnamskou loď a jakoukoliv vojenskou akci vůči americké lodi dodnes 
popírá. Najdou se pak i tací, kteří tvrdí, že tento incident byl záměrně vyvolán, aby mohly 
Spojené státy ospravedlnit svůj vstup do války. Ať to bylo jakkoliv, tento útok se skutečně 
stal impulsem pro vstup USA do války. 7. srpna Kongres USA schválil rezoluci o 
Tonkinském zálivu, která prezidenta opravňovala k vojenské akci. Americký prezident tak 
vydal povel k jednorázovým leteckým úderům v Severním Vietnamu a vystoupil v televizi 
s projevem k národu.  
Klid nepanoval ani na mrazivé frontě se SSSR, nejdříve sice prezident Johnson společně 
s Chruščovem oznamují, že mají v plánu zredukovat výrobu materiálů na výrobu jaderných 
hlavic. Nicméně během 14. a 15. října je Chruščov sesazen a moci se chopí Leonid Brežněv a 
Alexej Kosygin a nikdo teď tak neví, co se dá od SSSR čekat. O necelý měsíc později, přesně 
3. listopadu, kdy se konají prezidentské volby, visí ve vzduchu i změna amerického vůdce, 
ale 60% hlasů ve prospěch Kennedyho nástupce Lyndona B. Johnsona ukazuje, že občané si 
změnu na prezidentském křesle nepřejí.  
Soupeření SSSR a USA pokračuje také na vesmírném kolbišti. V říjnu vypouští SSSR na 
orbitu Země kosmickou loď Vokshod 1, v níž poprvé letí tři kosmonauté najednou a je též 
umožněn let bez skafandrů. Americká NASA se pak v listopadu pouští sice bez lidské 
posádky ale mnohem dále než na orbitu Země a to v podobě družice Mariner 4. Ta je vyslána 
k Marsu a v následujícím roce dělá snímky této planety. Druhý úspěch si NASA připisuje, 
když na povrch Měsíce dopadne sonda Ranger 7. 
28. listopadu dochází k dalšímu posunu ve vietnamském konfliktu, když členové americké 
rady pro bezpečnost státu doporučují staronovému prezidentovi, aby se přiklonil ve prospěch 
dvoufázového bombardovacího plánu Severního Vietnamu, což se také 1. prosince stane. 
Následkem vstupu USA do války s Vietnamem se zvedá vlna nevole zejména u mladých lidí, 
která je rok od roku větší. První z velkých protestů se odehrává už 3. prosince na University 
of California v Berkeley. Policie tu zatýká přes 800 nespokojených studentů, což je 
následováno masivním shromážděním, které se schází u správní budovy univerzity a 
protestuje proti nařízení zakazujícímu protestovat proti vietnamskému konfliktu na 
akademické půdě. 
Ještě než se s přehledem událostí roku 1964 rozloučíme, nesmíme opomenout zdůraznit 
několik událostí, k nimž došlo mimo západní svět. V Indii zemřel ministerský předseda 
Džavárharlál Néhrú, člověk, který tuto zemi dovedl k nezávislosti. Ve funkci byl nahrazen 
Indirou Gándhiovou. V JAR byl na doživotí uvězněn lítý bojovník proti apartheidu Nelson 
Mandela. V Palestině byla založena Organizace pro osvobození Palestiny známá též jako 
OOP, aby sjednotila  skupiny palestinských Arabů, kteří nesouhlasili s izraelskou okupací 
Palestiny. 
Rok 1965 začal smutnou událostí, kterou byla dne 24. ledna smrt Winstona Churchilla, jenž 
ve svých devadesáti letech podlehl následkům mrtvice. Celý rok ´65 se pak nesl zejména ve 
znamení třech „tažení“.  
Prvním bylo tažení za občanská práva Martina Luthera Kinga a jeho afroamerických 
souputníků, které v tomto roce zaznamenává opět významný úspěch. Je to zanesení 
volebního práva pro černé obyvatelstvo do právního řádu USA. S bojem za práva 
afroameričanů však souvisí i jedna negativní událost, kterou je násilná smrt černošského 
aktivisty Malcolma X sympatizujícího s ortodoxním islámem, který sice propagoval bratrství 
černých a bílých, ale také vyznával myšlenku černošského nacionalismu. Kupodivu nebyl 
zavražděn bělochem, ale svými odpůrci z hnutí Černých muslimů. 



 12 

Druhým z oněch tažení bylo to, které o rok dříve započaly Spojené státy ve Vietnamu. V roce 
1965 dochází k značné eskalaci tohoto konfliktu. V březnu vysílá USA do Vietnamu 3,500 
vojáků námořní pěchoty, kteří se stávají prvními americkými bojovými jednotkami ve 
Vietnamu. V červnu se pak do konfliktu zapojuje i Austrálie, když posílá do Jižního 
Vietnamu skupinu svých bojových jednotek. Nesouhlas některých amerických občanů s tímto 
konfliktem je značný. Dokonce takový, že se v jednom listopadovém týdnu rozhodnou dva 
z nich na protest upálit. První si za místo své oběti vybírá prostor před Pentagonem a druhý 
před budovou Spojených národů v New Yorku. To však nic nemění na tom, že na sklonku 
listopadu informuje Pentagon prezidenta, že chce-li, aby byly úspěšně zneutralizovány síly 
Vietkongu a severovietnamské Lidové armády, je třeba navýšit počet amerických jednotek ze 
stávajících 120,000 na 400,000. To znamená povolat další a další mladé Američany. A 
znamená to také, že nevole mnoha mladých Američanů k tomuto konfliktu stoupá. K tomu 
všemu pak ještě na sklonku prosince oznamuje SSSR, že na pomoc Severnímu Vietnamu 
dopravilo rakety. 
A konečně tím třetím významným tažením roku 1965 je to, které směřuje do vesmíru. Tak 
jako takřka každý rok jsou zaznamenány dílčí úspěchy na obou stranách barikády studené 
války. První pobyt člověka mimo kosmickou loď si na svůj účet připisují Sověti. Stane se tak 
18. března, kdy je kosmonaut Alexej Leonov na dvanácti minutové „procházce“ ve 
vesmírném prostoru. První kontrolované setkání dvou kosmických zařízení na orbitě Země se 
podaří uskutečnit pro změnu Američanům s jejich zařízeními Gemini 6 a 7. 
Nicméně nejen tato tři „tažení“ udávala tón roku 1965. Velmi živo začalo být na Kubě, když 
počátkem října  Fidel Castro oznámil, že, kdo chce emigrovat do USA, může Kubu opustit. 
Tak zvané „lety svobody“ začaly oficiálně 6. listopadu, kdy s Castrovou nabídkou souhlasily 
i Spojené státy. Za zmínku pak jistě stojí, že do roku 1971 této možnosti využilo na 250,000 
Kubánců.  
Z dalších významných událostí pak uveďme zejména tyto: v srpnu byla v britské televizi 
zakázán reklama na cigarety, díky jejich škodlivému vlivu na lidské zdraví, v San Francisku 
debutovala kapela Jefferson Airplane, která se posléze stala jednou z vůdčích kapel tzv. léta 
lásky a hnutí hippies, a na samém sklonku roku byl znovu zvolen francouzským prezidentem 
generál Charles de Gaulle. 
Během následujícího roku 1966 zaznamenávají Američané dílčí úspěchy ve Vietnamu, jež 
jsou zajisté dané také neustálým zvyšováním počtu jejich vojáků, který se koncem roku 
zastavuje zhruba na 300,000, k tomu je ale ještě třeba připočíst 50,000 vojáků jihokorejských 
a zhruba stejný počet vojáků australských. Dílčí úspěchy však neznamenají konečné vítězství, 
a tak jsou stále podnikány další a další agresivní útočné výpady proti partyzánům a silám 
severovietnamské Lidové armády okupující oblasti Jižního Vietnamu. Společně s těmito 
útočnými operacemi probíhají i nálety na Severní Vietnam a na pohraniční oblasti neutrální 
Kambodže a Laosu v místech, kde vede zásobovací Ho-Či-Minova stezka. Tato 
bombardování ale nejsou příliš efektivní a to z prostého důvodu, že vojenští experti a poradci 
amerického prezidenta vymysleli nespočet omezení ve strachu z vyprovokování války 
s Čínou. Například omezení útoků na civilní cíle, vedlo ke stavbě protileteckých zbraní 
v blízkosti škol a jiných civilních institucí. Americké bombardování Severní Vietnam 
dokonce „vycvičilo“ tak, že měl do poloviny 70-tých let nejdokonalejší protiletadlovou 
obranu na světě. 
V roce 1966 je v komunistické Číně rozpoutána kulturní revoluce, která trvá až do smrti Mao 
Ce-Tunga v roce 1976. Jejím paradoxem je, že ač se zve kulturní, bylo během ní zničeno 
velmi mnoho z kulturního dědictví Číny. Mao v ní využívá nespokojené studenty a dělníky 
k tvorbě tzv. Rudých gard. Ty pak bez zábran a slitování útočí na Maovi odpůrce v řadách 
funkcionářů strany a nahrazují je Maovými lidmi. Dalším cílem jsou lidé s vysokoškolským 
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vzděláním a intelektuálové, na nichž je často pácháno fyzické násilí a jsou nuceni 
podstupovat ponižující „převýchovné“ programy. 
V tomto roce opět dosahuje úspěchů boj za občanská práva Martina Luthera Kinga, přičemž 
tím největším je senátorství bývalého generálního prokurátora státu Massachusets Edwarda 
Brookea, který se 8. listopadu stává prvním afroameričanem zastávajícím tuto významnou 
pozici. 
Zásadního milníku je také dosaženo ve světě katolické církve, když se setkává v Římě papež 
Pavel VI s Canterburským arcibiskupem Arthurem Michaelem Ramseym. Je to první setkání 
představitelů katolické a anglikánské církve po 400 letech!  
Co se týče významných kulturních událostí roku, je třeba uvést otevření metropolitní opery 
v New Yorku a také vysílání první epizody kultovního seriálu Star Trek, který se 
v kostýmech inspiroval návrhy Pierra Cardina. 
S rokem 1967 přicházejí první opravdu velké nepokoje a demonstrace proti válce ve 
Vietnamu. Počátkem dubna odsuzuje vietnamskou válku Martin Luther King během své 
bohoslužby v New Yorku a rozhodně není sám. 14. dubna se v San Francisku koná proti 
vietnamské válce pochod 10,000 lidí a o den později následují velké demonstrace v New 
Yorku a opět v San Francisku. Divoký duben pak završuje svým odmítnutím vojenské služby 
boxer a vzor mnoha mladých Muhammad Ali.  
Na sklonku dubna, konkrétně 28., hostí Montreal Expo ´67. Expo v Montrealu je pak zřejmě 
na dlouhou dobu poslední světovou výstavou, kde dokazují svůj um i Čechoslováci a to 
zejména v módě.  
V letních měsících roku ´67 nabývá hnutí proti válce ve Vietnamu nebývalých rozměrů. Toto 
celosvětové hnutí převážně mladých lidí pak bývá také označováno jako tzv. Nová levice. Ve 
Spojených státech se pak převážná část tohoto hnutí mladých hlásí k hippies. Tento název 
vzniká z anglického slova hip, které mimo jiné znamená být in, jít s dobou. Víc o samotných 
hippies a jejich srovnání s jejich anglickou obdobou mods říká Pete Townshend z The Who: 
„Hnutí hippies pokládám za úspěšně srovnatelné s hnutím mods, ale je tu odlišná motivace. 
Jsou milovanými postavami. Je tu tráva, je tu LSD, je tu Maharishi, jsou tu Beatles, je to 
anti-americky orientované, to všechno je spousta falešných indicií a o těch to není. Je to 
všechno o samotných hippies, víš. Jde o lidi a o jejich jednání. Nejde o události, nejde o braní 
drog nebo o poslední módu či o poslední nahrávku, nejde ani o poslední rauš nebo o 
nejnovější věc, na níž se dá ulítnout. Jde o lidi. A zdá se, že to přehlížejí. Víš, je to o tom, že 
jsou bombardováni médii. V téhle situaci jsi si vědom jenom  produktů, které se vyskytují 
okolo tebe a to,  protože jsou glorifikovány. Takže když se sjedou, tak si neulítnou sami na 
sobě, ale fakt jenom posedávají a obdivují všechno kolem sebe.  Snad obdivují i jiné lidi. 
Především ale obdivují to, jak vypadá místnost, jak vypadají kytky, jak zní hudba, jak hraje 
kapela nebo jak jsou dobří Beatles. Nikdy neřeknou: Jak já jsem fantastický, pořád říkají jen: 
Jak je to hezké. A o tom to celé je. Američani jsou příliš otročtí v rozhledu, jsou příliš zaujati 
tím, co je jim dodáváno, a zas tak moc je nezajímá, čím jsou oni sami. To je ten rozdíl mezi 
mods v Anglii a hnutím hippies tady. Hippies čekají na informace, protože k nim informace 
ustavičně přicházejí, prostě jen sedí a čekají. Člověče, to je na Státech to neuvěřitelné. Když 
se sjedeš v Anglii je to naprosto jiný rauš. Neříkám, že se sjedeš a obdivuješ sám sebe nebo 
něco takového. To, co bys dělal, je, že by ses sjel a třeba se šel projít ven a koukal na stromy 
nebo cokoliv jiného, vrátil se domů, dal si šálek čaje a šel spát. V Americe se to ale provozuje 
bez vztahu. Jdeš do Orange Julius a máš Orange Julius, koukáš na bednu a pak posloucháš 
desky a hraješ je velmi, velmi nahlas. Víš, je to úplně jiný model, úplně jiný způsob. 
Hippies přijímají to, co už tu bylo. Kdežto mods byli o odmítnutím toho, co už tu bylo. 
Nechtěl jsi vědět o zkurvený televizi. Vemte si jí pryč. Nechtěl jsi vědět o politicích, nechtěl 
jsi vědět o válce. Pokud by tu byl koncept, zmizeli by. Pokud by tu byl koncept, nebyli by 
mods, protože by to nebyla sterilní situace. O sterilit ě to bylo a bylo to perfektní. Bylo to 
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takřka příliš perfektní. V Americe je to neúplné, situace není sterilní. Hnutí se samo o sobě 
nemůže stát mocným, protože je spousta věcí, kterými mohou být jeho členové oslabeni. 
Mohou být oslabeni svým vzděláním, svou spiritualitou, svou inteligencí. Oslabí je pouhý 
fakt, že je průměrný Američan víc vzdělaný než průměrný Angličan, přičemž o průměrném 
Angličanovi mluvím jako o člověku, který pravděpodobně odešel ze školy ve čtrnácti nebo 
patnácti letech. Někteří z nich dokonce ani neumí psát a číst. Ale přesto přece tady byli mods. 
Abys měl něco poměrně blízkého ke srovnání, tak dejme tomu, že být mods bylo asi nejblíže 
tomu, co je být Hell´s Angels, ale ne s takovou okázalostí, záludností a ne s tak velkými 
mašinami.“ 8 
Vietnamská válka se pak stala jakýmsi katalyzátorem hnutí hippies ale i tzv. Nové levice jako 
takové. Mladí lidé po celých Spojených státech i v západní Evropě hlásají jedno: „místo 
války lásku a mír“, proto je toto období také nazýváno létem lásky. Centrum léta lásky je 
situováno v San Francisku a kromě demonstrování za mír a lásku s květinami v rukou, je to 
také léto plné koncertů takových kapel jako byli Grateful Dead, Jefferson Airplane nebo 
britští Cream. O sanfranciském publiku pak více říká kytarista Eric Clapton: „Sanfranciské 
publikum je jedno z nejlepších. Je tak samozřejmě kritické. Každý nepatrný pohyb, který 
uděláš, a každý nepatrný tón, který zahraješ, je zpozorován, je zhltnut, přijat nebo odmítnut. 
Víš, že cokoliv uděláš, všimnou si toho a tak to děláš pořádně. Musíš to dělat, jak nejlépe 
umíš, protože publikum pozná, když to tak neděláš.“  9 Smutným faktem však zůstává, že jen 
málo z demonstrantů skutečně vědělo, jaká je ve Vietnamu opravdu situace. Média totiž silně 
překrucovala fakta, v televizi tak bylo možné sice vidět záběry bojů, ale hroby plné 
severovietnamskou armádou postřílených civilistů v televizi vidět nebyly. Demonstrující 
mladí tak mávali vlajkami Severního Vietnamu a své krajany označovali za válečné zločince. 
Stovky demonstrantů jsou zatýkány a málokdo bere na tužby mladých ohledy. Možná také 
proto (samozřejmě však též kvůli přetrvávajícím rasovým problémům) vypukne 23. července 
na detroistké 12. ulici jedna z nejhorších vzpour v historii USA, během níž je zabito na 43 
lidí, 342 je zraněno a hoří okolo 1400 staveb.  Během těchto měsíců ale také vycházejí jedny 
z nejzásadnějších alb rockové hudby Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band od Beatles a Are 
You Experienced od Jimi Hendrixe, které laskají neklidné duše a mysli mladých. „Hudba 
byla prvkem, který spojoval mládež západního světa bez ohledů na hranice, třídy, rasy a 
pohlaví. Předchůdci byli Bill Haley, Elvis Presley, nyní Beatles a později Rolling Stones, The 
Who, The Kinks, Jimmy Hendrix a Eric Burton. Jejich hudba vyjadřovala všechno, co 
nemohla obsáhnout slova – a následoval ji každý, kdo jen mohl. V první řadě to byly modelky 
a dívky z bohatých rodin, které cestovaly za divokými hudebníky v luxusních skupinách a 
přispívaly k tomu, že toto desetiletí zůstává ve vzpomínkách jako desetiletí sexu, drog a 
rokenrolu.“ 10 
Americké léto lásky je také létem šestidenní války, která proběhla během 5. a 10. června 
1967 mezi Izraelem a arabskými státy Egyptem, Jordánskem a Sýrií. Příčinou bylo egyptské 
uzavření přístupu izraelským lodím do Akabského zálivu a to, že byly posíleny egyptské 
vojenské jednotky na Sinaji. Izrael neváhal a rozhodl se pro bleskurychlý preventivní útok, 
z nějž se nově vytvořená vojenská aliance Egypta, Jordánska a Sýrie nevzpamatovala dříve, 
než byl konec. Izrael zneškodnil téměř celé egyptské letectvo, okupoval Sinaj a záhy po této 
válce obsadil staré město v Jeruzalémě, západní břeh Jordánu a Golanské výšiny. Sinaje se 
Izrael po čase zřekl, ale i tak zasadil arabskému a zejména pak egyptskému sebevědomí 
krutou ránu.  

                                                 
8 Překlad knihy The Rolling Stone Interviews 1968 – 1980; Pete Townshend zpovídaný Jannem Wennerem 
(1968), str. 39/40 
9 tamtéž; Eric Clapton zpovídaný Jannem Wennerem (1968), str. 25          
10 Charlotte Seelingová – Století Módy, str. 338 
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Nyní ale pojďme ještě zpět do USA, kde se vzhledem ke stále většímu množství protestů a 
volání po skončení vietnamské války 2. listopadu tajně schází prezident Lyndon B. Johnson 
se skupinou nejvýznamnějších představitelů národa, aby vyřešili otázku, jak američany 
přimět ke změně názoru na problematiku vietnamské války. Jejich jednání vyústí v závěr, že 
by měli veřejnosti servírovat poněkud optimističtější zprávy o vývoji konfliktu, než tomu 
bylo doposud. Zda je tento postup skutečně tím nejlepším se teprve ukáže. Nicméně fakt, že 
USA už měli tou dobou ve Vietnamu 463,000 vojáků, z nichž převážnou část tvořili 18-ti a 
19-ti letí branci, kterým nebyl smysl války příliš jasný, jen přiléval olej do ohně 
nespokojenosti s válkou, který pak plál i v roce 1968.   
Než se ale k tomuto roku dostaneme, je nutné zmínit dvě zásadní události, které se stihly udát 
ještě v roce 1967. Za prvé to byla první transplantace lidského srdce, kterou provedl v Jižní 
Africe Christian Barnard. Druhou poněkud méně pozitivní událostí bylo jmenování Nicolae 
Ceausesca předsedou rumunské státní rady, který se pak stal de facto diktátorem Rumunska. 
Teď se tedy pojďme podívat na přehled událostí roku 1968, roku, kdy šedesátá léta vrcholí. 
Je to rok nadějí, ale také rok krutého probuzení do chladné reality. 
 „Flower Power – síla květin hnutí hippies – oslovilo většinu mládeže i mnohé dospělé. 
S květinou v ruce demonstrovali proti sociálním třídním rozdílům, intoleranci, rasismu a 
válce. Větší zpolitizování mládeže, která nejdříve usilovala jen o osobní svobodu, nastalo 
v Americe v souvislosti s bojem černého obyvatelstva proti rasové diskriminaci a vyvrcholilo 
demonstracemi proti válce ve Vietnamu. Brzy se k mladým Američanům připojili i studenti 
v Evropě. Šlo přitom i o výměnu názorů s panující mocí. Zvláště v Německu a ve Francii se 
vytvořila studentská opozice, odvolávající se na Karla Marxe a Mao Ce-tunga, a stávala se 
stále radikálnější. Tato revoltující mládež opovrhovala politickým systémem v zemi a celé 
hnutí vyvrcholilo krvavými studentskými bouřemi v roce 1968 – v roce, kdy sovětské tanky, 
k hrůze celého světa, rozdrtily v Československu křehkou rostlinku svobody.“ 11 
5. ledna je v ČSSR zvolen prvním tajemníkem ÚV KSČ Alexandr Dubček a nastává doba 
„socialismu s lidskou tváří“, doba, která vejde do dějin pod názvem „Pražské jaro“. Čechům 
a Slovákům svítá naděje v podobě uvolnění dosud striktního komunistického režimu. 
Konečně je prostor pro radost a osobitost, konečně je prostor pro svobodu. Sovětskému svazu 
se ale Dubčekův pokus o reformu komunistického režimu vůbec nelíbí. Do ČSSR vpadnou 
21. srpna vojska Varšavské smlouvy v počtu 200,000 vojáků a 5,000 tanků a rodící se naději 
na lepší zítřky zašlapou vojenské boty hluboko do země. Svět je zděšen, ale krom protestů se 
navíc nezmůže. Alexandr Dubček je se svými spolupracovníky násilně odvlečen do SSSR, 
kde jsou přinuceni podepsat „dohodu“ nadiktovanou sovětskou vládou. Samotný Dubček je 
pak zbaven všech funkcí a 20 let je nucen žít v izolaci pod kontrolou Státní bezpečnosti. Ještě 
před tím, než dojde k těmto tragickým událostem je velmi živo i ve zbytku světa. 
Ve Vietnamu panuje počátkem roku klid zbraní, jelikož bylo uzavřeno příměří. To je ale 
porušeno během noci z 30. na 31. ledna, kdy začíná mohutná a nečekaná ofenzíva 
severovietnamské Lidové armády nesoucí název „ofenzíva Tet“ (Tet je označení pro 
vietnamský Nový rok), která zastihne američany i jejich spřátelené síly v nedbalkách. 
Moment překvapení využily síly severovietnamské Lidové armády dokonale a podařilo se 
jim proniknout do většiny velkých měst. Američané se ale rychle vzpamatovali a po lítých 
bojích je zatlačili zpět. Pro severovietnamské komunisty tak skončila tato ofenzíva 
obrovským debaklem a jejich ztráty byly obrovské. Přesto se jim podařilo dobýt jedno 
nečekané vítězství a to u americké veřejnosti. Ta byla do té doby neustále ukolébávána 
tvrzeními, že válka brzy skončí. V televizi ale viděla stále nové a stále krutější boje, k tomu 
se přidal fakt, že ani po neúspěšné ofenzivě nehodlali severovietnamští komunisté jednat o 
míru a všem bylo jasné, že se tento konflikt povleče ještě dlouho. Protiválečná nálada 

                                                 
11 Charlotte Seelingová – Století Módy, str. 343 
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nakazila i spoustu dosavadních zastánců vietnamské války a americká vláda se tak dostala 
ještě pod větší tlak. A aby toho nebylo málo, vkročili 16. března američtí vojáci na běžné 
kontrolní hlídce do vesnice My Lai. Velitel pěší čety inicioval střelbu do civilistů a vše 
skončilo barbarským masakrem, při němž bylo zabito přes 500 vesničanů. Nejhorší na tom 
bylo, že to nebyl ojedinělý incident! Americké jednotky si totiž na civilním obyvatelstvu, 
k němuž neměli sebemenší vztah, vylévaly zlost poměrně často. K civilistům se ale chovali 
stejně, ne-li krutěji, i severovietnamci a armáda Jižního Vietnamu. Krutým výsměchem je 
fakt, že všechny zúčastněné strany se holedbaly tím, jak bojují za demokracii, lidská práva 
nebo za vietnamský lid a přitom právě vietnamský lid odnášel tuto válku nejhůře ze všech...  
Jak hektický byl tento rok dokazují i dvě úkladné vraždy. K první došlo 4. dubna a její obětí 
se stal Martin Luther King, Jr., který byl se svou politikou nenásilí natolik úspěšný, že ji 
nemohlo zastavit nic jiného než násilí na něm samém. Druhá vražda zasáhla do ještě vyšších 
politických kruhů. 5. června byl v losangeleském hotelu Ambassador spáchán úspěšný atentát 
na senátora Roberta F. Kennedyho (mladšího bratra JFK), který o tři měsíce dříve oznámil, že 
bude kandidovat na amerického prezidenta.  
Po celé Evropě i USA pokračují demonstrace tzv. Nové levice, které nejsou zaměřené jen 
proti vietnamské válce, ale orodují také za to, aby měli studenti právo ovlivňovat chod 
univerzit. Tak například koncem dubna převezmou mladí demonstranti správní budovy 
Columbijské univerzity v New Yorku a celou univerzitu zavřou. Studentské bouře jsou silné i 
v západní Evropě, zachvacují Velkou Británii, SRN i Francii. Tam se také stane květen ´68 
symbolem odporu mladé generace, která se spojí s továrními dělníky (ti po celém světě díky 
rozvíjející se mechanizaci přicházejí o práci) a společně si svou nebývalou silou vynutí 
reformu státní správy a školství. Rozčarování způsobené m.j. i invazí vojsk Varšavské 
smlouvy do ČSSR však těmto hnutím pozvolna bere vítr z plachet. Možná za to mohlo 
vystřízlivění z mladických ideálů či pozvolna vyprchávající jedinečná atmosféra šedesátých 
let. Ať už to bylo jakkoliv, „zdálo se, že květinové síly, pop i rock ztratily své kouzlo... 
Jednotlivé skupiny šly oddělenými cestami: hippies se stáhli do svých komun nebo 
orientálních sekt, homosexuálové se angažovali ve svých hnutích, ženy se angažovaly pro 
feminismus, jiní se stali levicovými aktivisty, a malá část mládeže se shlédla dokonce 
v terorismu. Sen o lásce a míru, jehož uskutečnění bylo dlouho na dosah ruky, praskl jako 
mýdlová bublina. A přece už nebylo nic jako dříve.“ 12 
To, že se pomalu načíná nová etapa, dokazují i americké prezidentské volby z 5. listopadu, 
v nichž vítězí po dlouhé době republikánský kandidát, kterým je Richard M. Nixon. 
Jedinečnou náladu roku ´68 i celých šedesátých let v sobě nesou dvě významná kulturní díla 
tohoto roku. Prvním je muzikál Vlasy, který měl premiéru na Broadwayi 29. dubna a druhým 
je Updikeův román Dvojice. Nesmíme opomenout ani dobývání vesmíru. Světlá budoucnost 
se tu rýsuje Američanům, když v říjnu pokračují ve svém programu Apollo vypuštěním 
Apolla 7. To je poprvé osazeno astronauty, kteří zprostředkovávají první televizní vysílání 
z orbitu Země. Kennedyho vysněná cesta na Měsíc už se blíží mílovými kroky... 
SSSR se snaží kontrovat hned zkraje následujícího roku a 15. ledna vypouští Sojuz 5. Také 
potají testují obrovskou raketu G-1, s níž, ač o tom veřejně nemluví, mají ambice 
předběhnout Američany na Měsíci. V červnu ale tato raketa vybuchuje na zkušební rampě a 
myšlenky sovětů na prvenství na Měsíci se v tuto chvíli rovnají utopii. Tím spíše, že 20. 
července 1969 dojde konečně ke kýženému americkému úspěchu. Neil Armstrong a Edwin 
„Buzz“ Aldrin vstupují na povrch Měsíce a celý svět slyší ona slavná Armstrongova slova: 
„Je to jen malý krůček pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo.“ Kennedyho slib 
z počátku dekády se stal skutečností a američané jako první stanuli na Měsíci. Program 

                                                 
12 Charlotte Seelingová – Století Módy, str. 343 
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Apollo si připisuje obrovský úspěch a opravňuje oněch 25 miliard dolarů, které do něj byly 
investovány. Celé lidstvo tak vstupuje do posledního roku šedesátých let. 
Bylo by to však málo, kdyby jen tato významná událost udávala tón posledního roku té 
úžasné dekády, která se zve šedesátá léta. Šedesátý devátý rok začíná velmi smutně 
v okupovaném Československu, kde se na protest proti invazi vojsk Varšavské smlouvy na 
Václavském náměstí upaluje student Jan Palach, který svým rozsáhlým popáleninám o tři dny 
později podléhá. 
Rok 1969 znamená také poměrně výrazný posun ve vietnamském konfliktu. 30. dubna 
dosahuje počet amerických jednotek na vietnamském bojišti svého vrcholu, když se vyšplhá 
na číslo 543,000. Nevole Američanů vůči pro mnohé z nich zbytečnému konfliktu je však 
stále větší, a tak novému prezidentovi už skutečně nezbývá nic jiného, než na tuto situaci 
reagovat. 8. července tak dochází k úplně prvnímu snižování počtu amerických sil ve 
Vietnamu. Nixon však stále není ochotný válku ukončit, a tak 25. července přichází s tzv. 
Nixonovou doktrínou. Ta říká, že od této chvíle očekávají Spojené státy, že jejich 
jihovietnamský spojenec postupně převezme situaci plně do svých rukou, což znamená, že by 
měla být vytvořena jihovietnamská armáda, která by byla schopna bojovat sama. Tento krok 
je pak také označován jako tzv. vietnamizace války. Ve Vietnamu ale stále zůstává poměrně 
velké množství amerických sil, na což reagují Američané dalšími masovými demonstracemi. 
Ta největší z nich se pak uskutečňuje mezi 13. a 15. listopadem ve Washingtonu, DC, kde 
něco mezi 250,000 a 500,000 demonstranty symbolicky pochoduje proti smrti. 
Živo je již tradičně i na kulturní a zejména pak hudební scéně. Hned zkraje roku vydávají své 
debutové album britští Led Zeppelin a začíná se tak psát historie stylu, jenž vejde do dějin 
pod názvem hardrock. Naopak se zvolna chýlí ke konci kariéra hvězdné liverpoolské 
čtveřice. 30. ledna dochází k jejich poslednímu živému vystoupení a to na střeše jejich studia 
Apple, koncert je však přerušen zásahem policie. Beatles ale nejsou jediní, kdo má problémy 
se silami zákona. Mnohem větší pozdvižení totiž způsobí vystoupení kultovních the Doors 
v Miami. Paranoidní a stále poněkud prudérní Spojené státy totiž rozpálí do běla chování 
zpěváka Jima Morrisona, který inspirován nezávislým divadelním představením nejprve 
během koncertu simuluje orální sex na kytaristovi Robbiem Kriegerovi a posléze naznačí, že 
se chce svléknout do roucha Adamova. Toto chování vyvolá okamžitý zákrok přihlížejících 
policistů. Koncert je zrušen, Morrison obviněn z veřejného obnažování, oplzlého chování a 
veřejné opilosti. On sám však v rozhovoru, který se udál několik týdnů poté, ukazuje, že to 
vidí poněkud jinak... 
Nedávno jsi řekl, že máš rád zvedat lidi ze sedaček, ale ne úmyslně tvořit chaos... 
Ve skutečnosti se to nikdy nevymkne kontrole. Je to půvabně laškovné, opravdu. My se 
bavíme, děcka se baví, poldové se baví. Je to jakýsi tajuplný trojúhelník. My myslíme jen na 
to přijít a hrát dobrou muziku. Občas to já sám rozšířím a lidi trošku vyplaším, ale obvykle 
jsme na pódiu kvůli tomu, že se pokoušíme dělat dobrou hudbu a to je ono. 
Co myslíš tím, že to občas sám rozšíříš... lidi trošku vyplašíš? 
Řekněme, že jsem testoval hranice reality. Byl jsem zvědavý, co by se stalo. To je vše, byla to 
jen zvědavost.  
Co jsi udělal, abys otestoval hranice? 
Jen jsem tlačil situaci tak daleko, jak to šlo. 
A ještě máš pocit, že se nikdy věci nevymkly kontrole? 
Nikdy. 13 
Že není nutné být přímo obscénní jen trošku originální, dokazuje na sklonku května John 
Lennon společně se svou ženou Yoko Ono, když během svých líbánek v amsterodamském 
hotelu pořádají vlastní demonstraci za mír a to přímo z manželské postele. Během této 
                                                 
13 Překlad knihy The Rolling Stone Interviews 1968 – 1980; Jim Morrison zpovídaný Jerry Hopkinsem (1969), 
str. 60          
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příležitosti také vzniká píseň Give Peace a Chance. Další zásadní kulturní událostí tohoto 
roku se stává červencová premiéra kultovního filmu Easy Rider. Ale to hlavní přichází 15. 
srpna. Začíná největší festival v dějinách hudby a zřejmě jedno z posledních vzedmutí 
hippies. Začíná Woodstock, festival, který trval tři dny a představily se na něm takřka 
všechny kapely, které v té době něco znamenaly. 
Mimoto je rok 1969 také rokem, kdy se s francouzským prezidentským úřadem rozloučil 
Charles de Gaulle, který byl nahrazen dlouholetým předsedou francouzské vlády Georgesem 
Pompidouem. Ve Francii také dojde k prvnímu zkušebnímu letu dopravního nadzvukového 
letadla Concorde. V Palestině se do čela OOP dostává Jásir Arafat a v západním Německu se 
stává kancléřem Willy Brandt. Obě tyto osobnosti budou mít nemalý vliv na běh světových 
událostí během dalších let. V tomto roce je také pro americké armádní účely spuštěn 
ARPANET, který je předchůdcem nového média, kterým se v budoucnu stane internet. Další 
prvenství si USA připisují v září, kdy je v New Yorském Rockville centru instalován první 
bankomat. V listopadu se pak ve Velké Británii spouští první pravidelné barevné televizní 
vysílání na programu BBC 1. 
To, že síla květin, lásky a touhy po míru, stejně jako ideály hnutí hippies berou s koncem této 
dekády pomalu za své, pak dokazuje i strašlivé řádění masového vraha Charlese Mansona 
v jedné z hippiesovských komun, který během dvou srpnových dní zavraždí sedm osob. 
Takový je nástin těch nejdůležitějších události dekády šedesátých let, který by nám měl 
pomoci pochopit změny, které se udály v myšlení, kultuře ale i politice celého západního 
světa. Záměrně jsem však opomenul některé události v myšlení, kultuře a umění a to z toho 
důvodu, abychom si je nyní mohli dát do bezprostřední souvislosti s ústředním tématem této 
práce, tedy s módou šedesátých let. 
Za tímto účelem dejme slovo člověku, který v šedesátých letech dospíval, a jenž se posléze 
stal jedním z našich nejuznávanějších návrhářů. Jeho promluva ukáže asociace, které byly 
zatím jen naznačeny a popíše šedesátá léta nejlépe, jak to jde, tedy autentickým prožitkem 
přímého účastníka této revoluční doby. Zároveň nás také zavede tam, kam jsme zatím jen 
pouze nahlédli zmínkou o Pražském jaru, tedy do ČSSR šedesátých let. Forma jeho vyjádření 
pak také mnohé napoví o metodě, kterou je zbytek této práce zpracován, a jíž se budeme 
věnovat v samotném závěru této eseje. Akademický malíř a vedoucí ateliéru oděvního 
výtvarnictví na VŠUP Josef Ťapťuch odpovídá na otázku, jak vnímá šedesátá léta. 
„Šedesátá léta vnímám dvojím způsobem. Jednak tedy osobně mými subjektivními prožitky a 
to navíc v zemi, která v tehdejší době nepatřila k oněm velkým demokraciím. To je můj 
doktor Jekyll. A můj doktor Hyde, je ten, který naopak zábrany neměl a nemusel mít, když 
jsem měl možnost si zpětně ověřit ta skutečná šedesátá léta ve světě. Možnost si to ověřit 
jsem měl objektivně ve spolupráci s jedním z největších tvůrců, který, jako mezinárodně 
uznávaný a ne-li jako jeden z nejvýznamnějších aktérů, šedesátá léta vytvářel. Mám na mysli 
Pierra Cardina. 
Díky této konfrontaci jsem si zpětně uvědomil celou řadu věcí, které jsem předtím netušil a 
nevěděl. Proto moje odpověď nebude jednoduchá. Je velice složitá a to proto, že se na to 
dívám s prizmatem těchto dvou pohledů. Na jedné straně jako adolescenta a spotřebitele 
v tehdejší době, a na druhé straně jako kulturně vnímavého člověka, který už žil v umění a 
vnímal tehdejší dobu skrze popovou kulturu, protože ta mne zajímala nejvíc. A tím, že jsem 
byl mezi rokem 63 a 68 studentem na umělecké škole, tak jsem to vlastně plně zažil jako 
jakási součástka mikrosvěta tehdy se rozvíjející kulturní fronty. Musel jsem dohnat svět 
svých představ. A dvacet let na to jsem si musel své představy ověřit. Zjistit, kde jsem byl. 
Byl-li jsem ve stejné lajně a nebo, zda jsem byl v zemi, která byla úplně mimo a nebo byl-li 
jsem já sám úplně mimo. Tohle všechno jsem si ověřil ve Francii, kde jsem se začal o 
šedesátá léta velice zajímat.  
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Moje cesta byla poměrně snadná. Vždycky jsem si velice přál žít v Itálii nebo ve Francii a 
skutečně jsem tam pak žít začal. Akorát to bylo s dvacetiletým zpožděním. A toto zpoždění 
jsem dohnal tím, že jsem si vše zrevidoval. Prohlédl jsem si materiály z tehdejší doby a velice 
intenzivně jsem se zajímal o všechny retro snímky. Koneckonců pro mne nejzajímavějším 
zdrojem byla vlastně televize. Měl jsem štěstí, že v osmdesátých a hlavně devadesátých 
letech bylo ve Francii v některých televizích určité retro hnutí. A mě se tak  podařilo získat 
spoustu materiálů z tehdejší doby, tedy ze šedesátých let.  
Toto období jsem si pak ověřoval přímo z osobního jednání, kdy jsem spolužil v módním 
domě Pierra Cardina. Pracoval jsem tam šest let, s lidmi, kteří šedesátá léta prožili. S lidmi, 
kteří je vlastně vytvořili. A do dneška se tak stále dozvídám, jak to vlastně tehdy bylo. Kde 
vznikaly impulsy tehdejší doby, jaká byla geneze stylu, který dnes zjednodušeně označujeme 
jako sixties. A tímto zatím jen naznačuji, jak to bude komplikované.  
Jedna z věcí, kterou jsem si musel sám pozvolna vyřešit, je, zda byla šedesátá léta 
v Československu zahalená rouškou specifik režimu, který tady byl, či naopak, zda byla 
plnohodnotnou součástí celosvětového kulturního hnutí a režim jejich průběh nijak zvlášť 
nepoznamenal. A svým zjištěním jsem byl až překvapen, i když jsem to tušil.  
Šedesátá léta jsem samozřejmě prožil na plné pecky. A prožil jsem je ve svobodné zemi! Tak 
jako se tady uvolnila jakási lavina, tak se západní země naopak držely až do konce 
šedesátých let ve velice tvrdé linii jakéhosi starého konservatismu. A tamní mladí lidé tak 
měli prakticky stejný problém, jako jsem měli my tady.  
Sice jsme měli tehdy konkrétního nepřítele, ale ten nepřítel se v naší době už téměř rozplýval 
před očima. Vlastně jsme ho už ani neviděli. Třeba já jako student jsem s komunistama už 
neměl prakticky nic společného. Nebyla to pro nás hrozba. Žili jsem sice ve světě, kde pro 
nás byly hodnotami Sovětský svaz, Mateřídouška a další, ale strana nás kupodivu 
neotravovala. To znamená, že jsem žil v tom širším slova smyslu v hnutí šedesátých let a tam 
jsem si uvědomil, že jsme měli tehdy všichni dva společné problémy. Byl to problém 
existencialismu, který jsme u nás viděli trochu jinak, ale cítili ho naprosto stejně. A problém 
odzicení. A toto byla dvě nejdůležitější témata, která měli lidé tehdy ve všech civilizovaných 
zemích stejná. Doplním to ještě o další velice důležitou zkušenost, která už má o něco bližší 
vztah k naší profesi, a to, že jsme navíc žili v oblasti umění. A generaci umělců, které jsme 
zažívali, komunista během těch patnácti let po válce tolik neublížil. Ublížil lidem tak, že jim 
narušil rodiny, někoho jim odvedl. Ale tihle lidé většinu života prožili v jistém systému a 
nebyli vůbec nahlodáni. Byli to generace lidí, kteří se vyučili ve starých dílnách. Byli to 
generace, které se naučili perfektně svoje řemeslo a žádnej komunista jim to nevytloukl 
z hlavy. A ani nemohl, dělali to přirozeně. To znamená že v šedesátých letech byli v Praze 
salóny, které pracovaly stejně a se stejnou kvalitou jako dříve. 
Do adolescentního věku jsem vstoupil v roce 63 ve svých patnácti, kdy jsem přišel do Brna, 
což bylo evropské město. Dokonce když jsem ho potom srovnával třeba s Paříží, s tím když 
jsem se tam setkal s lidmi mého věku a srovnával to s nimi, tak mi říkali v jakém temnu žili, 
v takovém, že to bylo horší než u nás. Ani jsme netušili, jak tehdy ještě stále stará katolická 
Evropa žila. Mám tedy na mysli čistě onu mladou generaci s jejím rozhodnutím zlomit stav 
věcí. Tedy určitý pocit rebela, který byl jak v Paříži, tak v New Yorku, v Kodani, v Londýně 
a nebo v mém případě třeba v Brně.   
Brno mělo jistou dobu – tedy zejména v šedesátých a sedmdesátých létech – určitý punc 
undergroundu, který se vyvíjel docela sympatickým způsobem. Brňáci byli odbojníci do té 
doby, než se stali konformním maloměstem, kterým jsou dnes. Byl tam kult surrealismu, kult 
starých odbojných avantgardních směrů z předválečného období. A opět musím konstatovat, 
že spousta lidí se bolševikem nenechala nijak vyvést z víry. Ani nemohli. Konfrontujte to 
s dnešním stavem věcí. Co je pro vás sedm let, co se za tu dobu stalo? Nic moc a to bylo i 
tehdy. Do roku 48 to tady bylo ještě jako zastara a mezi léty 48 a 56 bylo krátké období 
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velice hnusného, obludného, nesnesitelného režimu, do kterého bohužel zapadali některé 
vrstvy obyvatelstva. To znamená, že se prošlo velice drsně zestátněním, změnou měny a 
hlavně velice ostrým střetem lidské malosti, hnusoty a sprostoty s normálními lidmi, kteří se 
porvali, pozavírali a někteří se i pozabíjeli. Ale to bylo krátké období! Nechci citovat Lenina, 
jak létají třísky, když se kácí les, ale bohužel v tomto smyslu to tak bylo. Pak se najednou ale 
našincova hlava zase vynořila nad vodu. Tím chci jenom konstatovat, že budu absolutně 
odmítat, aby mi někdo tvrdil, že jsem tu žil v nějakém krutém režimu. Ten skutečně nastal, 
ale až s příchodem Husáka a to už jsem věděl, že odsud vypadnu. 
Do takového čtyřiasedmdesátého pětasedmdesátého se setrvačností ještě jakž takž žilo. Ještě 
jsme měli náboj. Ale pak se to opravdu zlomilo. A ten největší hnus byla, řekl bych, léta 
osmdesátá, kdy se to ještě navíc propadlo do zkorumpovanosti a do veksláckých kultur, ale to 
už jsem tu naštěstí nebyl... 
Oproti našim západním vrstevníkům jsme byli ušetřeni dvou společenských kamenů. Na 
jedné straně to byl ona materiální nejistota, kterou měli naši kolegové na západě. A hlavně 
jsme nad sebou neměli tu obrovskou tíhu katolické víry, jak oni říkali kata, který nad nimi 
držel děsivou ruku konservatismu a tmářství. Víry, od které byl krůček na jedné straně 
k fašismu a na straně druhé k děsivé standardní konservativní společnosti, která se potom 
vyvinula v Americe v sedmdesátých a osmdesátých letech. Měli jsme kupodivu daleko 
svobodomyslnější pohled na člověka, na jeho budoucnost i na jeho sexuální chování. Jako 
potomci Husa, tedy kacířů a protestantů, jsem měli skutečně daleko méně zábran. Své 
problémy jsme tak řešili z existencionalistického pohledu nesmírně velkoryse a řekl bych, že 
jsem je řešili rychleji a lépe než naši kolegové na Západě. Kdyby jste tušil, kolik lidí ještě 
dnes ve svých šedesáti letech není vyrovnáno se svou sexualitou, protože mají za sebou tu 
obrovskou tíhu padesátých a šedesátých let v katolické Evropě a dodnes na to strašně neradi 
vzpomínají. Jistě víte sám, jak se člověk ve svých útlých letech formuje. Vždycky mi říkají: 
„Paříž byla černá, Paříž byla černá! Hlídali nás tu katoličtí kněžáci. Museli jsme povinně 
chodit na katechismus. Nevěděli jsme, kdo jsme. Hrozně těžko jsme se dostávali ze své 
skořápky!“ 
Myslím si, že režimu u nás bylo v šedesátých letech kupodivu docela málo. Byl tu, ale byl 
spíše pozitivní. Chránil nás od materiálních strastí. Všichni jsme měli totiž práci, neměli jsme 
moc, ale každý měl peníze. Já jako student jsem přijel do Brna s naprosto holou prdelí, a 
přesto jsem si mohl dovolit nechat si šít na míru své první boty s vysokým podpatkem, nechal 
jsem si šít na míru své první jeansy. Na míru u krejčího! V podstatě je to anekdota, ale 
osvětluje vám to stav, v jakém jsme tu žili. Řemesla tu byla na vynikající úrovni. Je to 
absurdní, ale takřka všechno jsme si mohli nechat dělat na zakázku. Ostatně zakázková 
tvorba byla na každém rohu a taky, jako na Západě se tu pěstovala krejčovina. Kdo neměl 
velké nároky na svůj vzhled, oblékal se v obchodním domě a ten, kdo chtěl něco osobního, 
šel si to nechat ušít na nejbližší roh. Ano neměli jsme sice konfekci, ale tu neměli v té době 
ani na Západě. Konfekce byla totiž všude na světě stejná, normalizovaná a šedá, dělaná ve 
velkém. Světélka naděje a experimentů byla jen v haute-couture a pak v pret-a-porter, ale ta 
vznikla právě až v šedesátých letech. Pret-a-porter vlastně protříbilo vkus a hlavně 
zabezpečilo to, že už jsme si nemuseli nechávat šít jeansy na míru.  
Bezesporu tu byla strana, která nás oblbovala, tedy nás mladé ne, protože jsme to jednoduše 
nečetli. Naštěstí jsme totiž měli Listy, Literárky, Scénografii a celou řadu časopisů a knih, 
které nás uspokojovali. A hlavně díky tomu, že jsme neměli jiné šance, jak se uvolnit, tak 
jsem se uvolňovali tím, že naše mejdany byli stavěny  především na nekonečných a dlouhých 
diskusích. Samozřejmě jsme se u nich krutě zpili a krutě jsme se vyblbli sexuálně, ale smysl a 
obsah bylo hledání sebe sama. Hledali jsme existencionální problémy, řešili jsme problém 
jedince v nové společnosti, v níž jsme cítili hrozby ze všech stran. Cítili jsme hrozbu 
konzumu, hrozbu komerce a to všechno navíc pod prizmatem našeho středoevropského 
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kulturního dědictví Freuda a Junga. Sehnat jejich díla pro mne v šedesátých letech nebyl 
nejmenší problém, stačilo jít do univerzitní knihovny. A to nemluvím o Sartrovi a celém 
existenciálním hnutí, nebyl sice na ulici, nebyl v kiosku, ale o to to bylo zajímavější. Musel 
jsem se k němu dostat přes kamarády a známé a to nám vytvářelo zvláštní motor a naše dny 
byli plné. Hledali jsme. Všude kam jsme chodili, jsme tyhle problémy řešili, protože jsme je 
řešit potřebovali. Rozdělovali jsme si práci tím, že jeden šel do univerzitní knihovny, druhý 
do Umprúm muzea a večer na koleji jsem si dávali dohromady to, co kdo našel. Dávali jsme 
si dohromady teorii, kterou jsme pak řešili s kamarády v hospodě u piva. Tím však nechci 
říct, že jsme byli nějaká super generace, to vůbec ne. Ale možná proto, že jsme neměli 
problémy materiálního charakteru a nemuseli nijak zvlášť pracovat, abychom se uživili, měli 
jsme čas a obrovský prostor v našich hlavách na to, abychom tyto problémy řešili. A to je 
hrozně důležité. 
Šedesátá léta nebyla uceleným desetiletím. Byli to tři odlišné stavy, tři odlišná období. A teď 
se dostáváme k módě samé, ke kultuře popu, ke kultuře konzumu. Ke kultuře, která má svoje 
vzestupy, svoje zenity, svoje dekadentní období a svůj pád a svou degradaci. Ona tři období 
se v šedesátých letech vyvíjela docela rychle a každé z nich probíhalo zhruba tři roky. Během 
těch tří let dosáhlo každé z období svého vrcholu a pozvolna se vytratilo, a tak se muselo 
velice rychle převtělit do další etapy. Stále to však vycházelo z jednoho velkého proudu, 
protože šedesátá létat byla přeci jenom v tomto smyslu kompaktní. Ona kompaktnost byla ve 
filosofii a ve velkých myšlenkách, které nesly dobu. Naopak ve stylu kompaktní nebyly. Styl 
se přeci jen odděloval a to v oněch třech velkých obdobích. 
První tříleté období probíhalo zhruba mezi rokem 59 a 63 a tím, že toto období promítám přes 
profesi módy, vnáším do něj jeden terminus technicus, který používá i většina historiků, jenž 
se módou zabývají. A ten termín je období St.Germain des Prés. Toto období je jasně čitelné i 
pro našince. Je to období například francouzského šansonu, je to období kolem osobností 
jako Boris Vian, Jean Paul Sartre či Simone de Beauvoir. Je to tedy období, které je jakousi 
kolébkou moderní filosofie a zároveň sebou nese umění muzikální, v němž exceloval 
zejména Serge Gainsbourg. Hudba dostává impulsy z Ameriky, které přicházejí s beatníky, 
přičemž všichni skončili na St. Germain des Prés a dopisovali své romány u Seiny.  
A to, že všichni skončili v klubech kolem kostela St. Germain des Prés, znamená také to, že 
sebou přinesli jazz. Tentokrát to už ale nebyl starý dixieland, byl to free jazz. A k tomu se 
přidala potřeba naprostého zjednodušení i v tvarosloví výtvarném. To znamená, že přišel 
nový design a nová móda, která se začala zákonitě odvracet od všeho toho, co v padesátých 
letech přinesl do módy Dior a řada dalších starých značek. Tedy od toho, jak Francouzi říkají 
„šiši“, od módy plné kraječek a maloměšťácké malosti. A právě v tomto období začíná zrod 
toho, co dnes uznáváme jako moderní design a jako moderní módu. Tato první tři léta byla 
tedy jednoznačně nesena spíše filosofií, zjednodušením a minimalismem. 
Všechny složky kultury tu najednou začínají fungovat pohromadě. Dekorace interiéru byla 
velice úzce propojená s módou a móda byla zas velice úzce propojená s hudbou, hudba pak 
s filosofií a filosofie s životem ulice. V západních zemích a zejména pak ve Francii se něco 
obdobného odehrálo už v letech dvacátých a v tom je třeba hledat jistou návaznost. Ne 
náhodou se tak šedesátá léta jako celek často utíkala k inspiraci do let dvacátých. A to 
například v některých délkách nebo v některých detailech. Když se podíváte kupříkladu na 
Semafor konkrétně na Suchého, tak je to vlastně určitý revivalismus dvacátých let a to v tom 
nejlepším slova smyslu. Revivalismus starých dobrých pařížských kabaretů, které byli ve své 
době nesmírně avantgardní. U nás to však bylo podstatně více konservativní. 
Šedesátá léta, a i proto se k nim dnes tak rádi vracíme, byla poměrně jednotným názorem 
všech jednotlivých složek na jakýsi styl. A ten styl byl skutečně velký. V pozdějších letech už 
se to rozbíjelo, byli to jedinci, jednotlivé proudy nebo jen dvě tři léta, ale v šedesátých letech 
šlo o komplexní a jednoznačný, jasný styl. Když jsem si to z tohoto pohledu uvědomil, byl 



 22 

jsem nesmírně rád, že jsem nebyl mimo, že to, co jsem si přivezl z Česka ze svého prožitku 
zdejších šedesátých let, bylo v návaznosti na to, co se dělo jinde v Evropě. Uvědomil jsem si, 
že jsem tvořil naprosto stejnou součást jakési generace, která se paralelně s mým životem 
odehrávala nějakých tisíc patnáct set kilometrů o kus dál na západ. 
Druhé období bylo mezi rokem 63 a 66. Tehdy už vznikl určitý zenit. Vznikla také do slova a 
do písmene avantgarda v kolébce módy. Jednoznačně se dá říct, že to bylo dílem tří velkých 
návrhářů. Byli to Paco Rabbane, Courrèges a Pierre Cardin. Tihle tři postavili na nohy 
moderní způsob oblékání. Všichni tři byli vychováni v domech haute couture, ale také měli 
všichni tři přirozený zájem o ulici, takže propojili tyto dvě důležité součástky základního 
inspiračního zdroje. Propojili um technologického a kvalitativního rázu s filosofií. A v tu 
ránu vzniklo něco, co nebylo prakticky až do dneška překonáno, co šlo až, řekl bych, na 
hranici našich filosofických možností. Už tehdy postavili módu do takové dimenze, v níž 
dospěli až po kosmos, po první velkou ouverturu, která se tehdy podařila a pak už jsme nikdy 
nejeli dál. Cardin už tehdy oblékl kosmonauty, oblékl lidi budoucích generací a všechny Star 
Treky a všechny další kultury se už jen přirozeně inspirovali tímhle chlapíkem. Nejinak to 
bylo s Courrègesem, který zas módu dotáhl do absolutních a jednoznačných tvarů a 
zjednodušil ji tak, že už to víc nešlo. Bylo to tak úžasné a novátorské, že to nikdo nepřekoná. 
Paco Rabbane zas v módě otevřel cestu novým technologiím. Oděv se tak dostal tam, kam 
dosud neměl právo vstoupit. Rabbane otevřel cestu ke tkané textilii, plastiku, kovu a dalším 
technologickým materiálům. Zkrátka a dobře tihle tři chlapíci to postavili. Byla samozřejmě 
spousta lidí, kteří se jimi inspirovali, ale oni tři byli první. Je ale třeba říct, že už i oni tři byli 
ovlivněni. Za tím vším stál člověk, který je stále málo známý, a který byl vlastně opravdu 
otcem moderní módy a to byl Christobal Balenciaga. Byl to španělský emigrant, který 
v padesátých letech poměrně diskrétně a v jistém ústraní otevřel cestu, na níž oděv přestal být 
jakýmsi prostředkem malé buržoazie. Jako první začal stavět skutečně architektonické kusy. 
Ale zároveň také svedl dámy – často blbé, pitomé měšťky – k tomu, aby pochopili, že i když 
budou nést na ramennou krabici, mohou získat v dané společnosti nějaké nové plus. Otevřel 
tak cestu zdravé extravaganci a udělal to, řekl bych, nesmírně inteligentně a ještě tam stále 
nebyla nálepka té pop a disko kultury, která to pak nesla dál. Tomuto druhému období se ve 
Francii rovněž říká takovým zvláštním způsobem, protože má logicky pojítko na Anglii, na 
slavný Swinging London, který vlastně kulturu šedesátých let spoluvytvářel. A tak se toto 
období nazývá Yeah, Yeah, Yeah podle singlu Beatles She Loves You, Yeah, Yeah, který 
vlastně celou tu kulturu otevřel. Dodnes nikdo neví, odkud se vzal další termín označující 
nostalgického člověka šedesátých let, který zní Babacool. V tomto názvu se spojují dva 
fenomény. Prvním je Ba, Ba, Ba, Barbara..., což jsou slova písničky od Beach Boys 
z počátku šedesátých let a cool je prostě cool pocházející od hipíků, takže vlastně takové 
spojení počátku a konce šedesátých let. A dodneška je toto slovo i v mladé generaci 
prototypem člověka, který se chová a obléká jako v šedesátých letech. Je to neseno celou tou 
filosofií a pózou, jak se lidé tehdy v šedesátých letech postavili ke světu, tedy velice 
ochranářsky. Vytvořili si jakousi masku, která je vlastně uchránila před hrozbou, kterou svět 
už tenkrát cítil, ještě ji neuměl přesně poznat, ale cítil ji. Toto druhé období je tak spojením 
silné pařížské avantgardy a velice intenzivní, atraktivní a úžasně dynamické popové kultury, 
která se přihnala z druhé strany La Manche, a která neskutečně fúzovala. Tehdy se totiž mezi 
Paříží a Londýnem denně jezdilo. Pařížané v Londýně a Londýňané v Paříži, bylo to naprosto 
přirozené, naprosto spontánní a geniální. Tyto dvě země se dosud stále tak trochu perou o 
prvenství v některých věcech, třeba v minisukních ale i o uchopení popkultury jako celku. Já 
bych však řekl, že to byla symbióza obou. Například to, co dělala Mary Quant v Londýně, 
mělo okamžitě svoje echo v Paříži. Zároveň ale věci tehdy vznikaly ne tak, že by se lidé 
kopírovali, ale tím že žili ve společném duchu a vytvářeli tak prakticky nezávisle na sobě 
stejné hodnoty. Řekl bych, že toto období bylo nejvypjatější a nejzajímavější, a i já sám jsem 
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ho tady prožíval nesmírně intenzivně. Když se podíváte na kulturu výtvarného řazení, řekl 
bych, že Anthonioniho filmy Zatmění, Noc, Dobrodružství skvěle reprezentují ono první 
tříleté období. A když se pak podíváte na jeho Blow Up (Zvětšenina), tak zase můžete 
nahlédnout do druhého období. Pocítíte tu atmosféru a uvidíte tam první hrdiny a hrdinky, 
jejichž svět se rozvíjí až do dnešní doby, uvidíte tam první topmodelky, první fotografy, 
rozvíjí se tam první problémy kriminality, která za tím vším byla. Tohle všechno se 
v Anthonioniho filmu úžasným způsobem objevuje. 
A pak přišlo období třetí, k němuž chci především říct, že i tady na našem malém plácku jsme 
ho intenzivně žili. Když jsem byl tehdy jako student v Brně, byli jsme tam takovým 
zvláštním způsobem nakombinováni v internátě se studenty ekonomických škol. Takže tam 
na jednom místě žili umělci s ekonomy a fungovalo to úžasným způsobem. My jsme měli 
díky tomu velice zajímavý vztah k ekonomii a oni zas měli velice zajímavý vztah k našim 
oborům. A studenti ekonomie měli už v tehdejší době docela zajímavé kontakty a tak nebyl 
velký problém mít nové zahraniční desky. Na našich večerních mejdanech jsme tak mohli 
bez nejmenších problémů sledovat, jak se vyvíjel popík v Americe nebo Anglii. Každý měsíc 
jsme měli několik desek z Top Ten. Ostatně i rádio v té době fungovalo, například Houpačka 
Jiřího Černého. Dokonce i v tehdejších tzv. filmových Týdenících jste mohl vidět přehlídky 
z Paříže a i mé první velké dojmy z módy jsou z tzv. filmového Týdeníku, kde jsem ony 
přehlídky z Paříže viděl. Ostatně byl tu Dior, byl tu Yves Saint-Lauren a i jiní velikáni 
tehdejší kultury... Samozřejmě že nám tu chyběla třetí část avantgardy tedy flower power a 
hnutí hippies, které vznikalo v letech 67 a 68. A to pro nás už bylo rizikové, protože jsme se 
nacházeli před propastí. Sice jsme o tom hodně věděli, ale už jsme to neslyšeli. Teoreticky 
jsme tak věděli, oč jde, ale neviděli a neslyšeli jsme to. A můžu říct, že jsem si to vysnil ještě 
barvitější, než to ve skutečnosti bylo. V této době už na nás byl poměrně silný útok a tak 
začala fungovat spíš fantazie než skutečná realita. Poslední tříleté období už mi tedy docela 
uniklo. V roce 67 jsem odešel na vojnu a byl tam dva roky. A přestože jsem na vojně dělal 
divadlo hudby a promítal tam první psychadelické negativy polité tuší a vyleptané různými 
kyselinami, tak už se mne to bezprostředně netýkalo. Už jsem nebyl tím aktérem hnutí, 
kterým jsem byl během školy, už to šlo mimo nás a začalo se to odehrávat pouze ve fantazii.  
Šedesátá léta skončila poměrně rázně a definitivně vlastně tak, jak skončilo hnutí hippies, o 
kterém v roce 71 už takřka nikdo nevěděl. Velice rychle se to rozteklo a proteklo, skončilo to 
zcela přirozeným faktem, že všichni hipíci se vrátili domů k papínkům a zapojili se do 
procesu. Ale někde vzadu v přívěsku mozkovém jim stále zůstala jakási permanentní revolta 
a řekl bych, že s těmi lidmi to dodneška šije. Je to generace, kterou mám rád, protože je tam 
stále rachejtle, která se dá odpálit. A to u mladších generací nejde, to už jsou opravdu 
technokrati.  
Řekl bych, že skutečná avantgarda 20. století ale i to, co bychom mohli nazvat svoboda, 
odešlo s rokem 68. A musím na plné pecky říct, že k tomu došlo všude v Evropě. Rok 68  to 
nebylo jenom Pražské jaro a sovětské tanky – i když to bylo pro naši zemi kruté a tragické – 
v podstatě to sice méně bolestně, ale stejně odeznělo v celém západním světě. Pak už se 
móda i styl začaly točit čím dál víc v minulosti, až potom v osmdesátých letech se částečně 
navázalo na některá hnutí. Vlastně každé desetiletí se odehrála díky nastupující mladé 
generaci malá kulturní revoluce, v sedmdesátých letech to byl punk, v letech osmdesátých to 
bohužel jenom tak sklouzlo do New Wave a nebylo to už takové. Ale vůbec se tato revoluce 
už neodehrála v letech devadesátých a už vůbec ne dnes. Když totiž koukám kolem sebe na 
naše mladé, tak žádnou velkou revoluci neočekávám...“ 
Potud Josef Ťapťuch. Nyní se zaměřme ještě na několik důležitých údajů souvisejících 
s módním boomem šedesátých let, abychom se pak mohli soustředit na samotnou metodu a 
náplň hlavní části této diplomové práce. 
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Jak již Josef Ťapťuch naznačil, tím nejzásadnějším přelomem v módě, který sebou pak 
přináší novost a originalitu oděvů tolik typickou pro šedesátá léta, je vznik tzv. pret-a-porter. 
Tedy průmyslové malosériové konfekční výroby, která svou svěžestí a originalitou zastiňuje 
haute couture (vysokou krejčovinu předních módních domů), která doposud udávala tón.  
„Haute couture  přestala v módních záležitostech udávat tón a pret-a-porter spolu  s ulicí 
vyrostly v autonomní módní centra... Haute couture v přísném slova smyslu se z průkopnice 
stala především prestižní institucí, která spíše schvaluje objevy učiněné jinde, než aby 
vyhrocovala ostří módy... Haute couture se k pret-a-porter zpočátku stavěla zdrženlivě až 
nepřátelsky, ale nakonec pochopila, že jakožto instituce, která si nadále uchovala značnou 
prestiž, má na přijetí těchto nových metod svůj zájem. V roce 1959 představuje Pierre Cardin 
v obchodním domě Pintemps první kolekci pret-a-porter, což mu později dovolí prohlásit: 
Založil jsem Národní lidové divadlo špičkového krejčovství. V roce 1963 otevírá první 
obchod s malosériovou kolekcí a bude také prvním návrhářem, který využije své značky 
k podpisu smluv s velkými výrobci malosériové konfekce. Yves-Saint Lauren vytváří první 
kolekci pret-a-porter v roce 1966 a uzpůsobuje ji potřebám průmyslové výroby, nikoli vzorům 
haute couture.“ 14  
Kořeny pret-a-porter můžeme nalézt už v období těsně po druhé světové válce, kdy se touha 
po módě nebývale rozšiřuje a stává se z ní všeobecný fenomén. Dochází tak k určité 
demokratizaci módy, která je provázena nárůstem počtu časopisů pro ženy, ale také ideály 
individualismu tolik typickými pro západní společnost. Zřejmě i v důsledku druhé světové 
války a zejména pak již zmiňovaného hospodářského zázraku, který dodává tolik potřebné 
materiální jistoty, dochází k touze užívat si bytí právě teď a právě tady. Vzniká tak nová 
masová kultura hédonismu, která posléze přechází v kulturu konzumní.  
„Zvýšení životní úrovně, kultura blahobytu, volného času a okamžitého štěstí s sebou přinesla 
poslední fázi legitimizace a demokratizace módního zanícení. Pomíjivé estetické znaky módy 
se u lidových vrstev přestaly chápat  jako něco nedostupného a vyhrazeného ostatním. 
Změnily se v hromadný požadavek, v ozdobu života, která je ve společnosti posvěcující 
změnu, slast a novinky samozřejmostí.. Epocha pret-a-porter se časově shoduje s nástupem 
společnosti zaměřené k současnosti a nadšené novinkami a spotřebou.“ 15  
„Vedle hédonistické kultury byl důležitým prvkem ve stylistickém vývoji pret-a-porter vzestup 
kultury mladistvosti. Ta je bezpochyby spjata s dětským boomem a s kupní silou mládeže, 
avšak v hlubší rovině je dalším projevem demokraticko-individualistické dynamiky. Tato nová 
kultura představovala zdroj fenoménu stylu v šedesátých letech, kdy starost o dokonalost 
vytlačila snaha o tvůrčí spontánnost, originalitu a bezprostřední vliv.“ 16 
S tím pak souvisí fakt, že samotný trh pro mládež byl veden převážně mladými lidmi. Lidmi, 
kteří vytvářeli a prodávali to, co se líbilo jim samým a bohatli na tom. Oni ani jejich 
vrstvevníci neodmítali konzumní způsob života spotřeby. Pohrdali zbožím, které uvádělo 
k vytržení jejich rodiče, a tak jen vydávali peníze za jiné věci, převážně pak za novou 
individuální módu, drogy a cestování. 
Móda tak vůbec poprvé v dějinách nalézá cestu ze salónů haute couture na barevnou a 
rozjívenou ulici. Mladé lidí totiž nezajímá elegance. Ta je pro ně synonymem toho, co jim 
vnucovaly jejich rodiče. Teď jsou na tahu oni a na jejich rodičích je, aby je v módních 
trendech následovaly, což však občas dopadá poněkud komicky.   
Kromě návrhářů zmíněných Josefem Ťapťuchem je nutné ještě upozornit na genialitu Yvese 
Saint Laurenta, který jako jeden z prvních zareagoval na styl ulice a rockových hvězd, a už 
v roce 1960 představil černé roláky a kožené bluzony, které byly jako šité na míru pro mladé 
rockery a jejich slečny. 

                                                 
14 Gilles Lipovestki – Říše pomíjivosti – Móda a její úděl v moderních společnostech, str. 170/171 
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Dalším významným milníkem, který též už Josef Ťapťuch naťukl je móda tzv. mini, která se 
stala společně s květinami symbolem šedesátých let. Tato móda se objevila téměř zároveň 
v Londýně i v Paříži. Na otázku, kdo minisukně vynalezl se nabízí odpověď, že samotní 
mladí a, jak Mary Quant v Londýně, tak André Courrèges v Paříži, jen mistrně zareagovali a 
nabídli poněkud kvalitnější variantu, než byla ta, kterou si každá mladá dívka zvládla ušít 
doma. To, že mini způsobily senzaci je naprosto přirozené, když si uvědomíme jaký byl 
doposud ideál ženy. Ženy v padesátých letech měly disponovat skutečně ženskými tvary, 
které by se zjednodušeně daly shrnout označením jako „krev a mlíko“. Nikdo nebyl tehdy 
zvědavý na vychrtlé postavy, těch nabídla dost již druhá světová válka, a tak byl tehdejší 
ideál krásy také zvýrazněním blahobytu a míru. Naopak šedesátá léta přinášejí v ženské kráse 
dokonalý obrat. Prim hrají obrovská kukadla a hubené končetiny, modelky jsou tak v ostrém 
kontrastu k ženství padesátých let, že vypadají jako lolitky.  
„Zosobněním nového ideálu byla Twiggy, šestnáctiletá Angličanka, která vážila pouhých 45 
kilo, s nimiž však dokázala skvěle obchodovat. Stačily jí pouze tři roky, aby zbohatla tak, že 
již v devatenácti mohla zmizet ze scény. Twiggy, což v překladu znamená přibližně větévka, 
byla první modelkou, která se stala masovým idolem. Kam vstoupila, tam byl hned stejný 
nával jako při vystoupení Beatles.“17 
Posledním novým aspektem módy 60-tých let, který zde zmíním, je skutečnost, že díky 
neustále rostoucímu počtu nových tvůrců a ustoupení haute couture do pozadí, začíná 
pozvolna vznikat fenomén módní značkovosti, který vlastně v jistém slova smyslu haute 
couture nahrazuje. „Obyčejná“ masová móda už v sobě nenese punc vulgární a degradované 
kopie těch nejluxusnějších prototypů z dílen haute couture. Díky pret-a-porter a jejímu vlivu 
na módu samotnou nabývá malosériová konfekce na originálnosti a odvážnosti. Získává 
určitý druh autonomie. Nikdo už se haute couture nepodřizuje ani nenapodobuje to, co 
přináší. Na pořadu dne je odvaha k vlastnímu originálnímu výtvoru, který je však dostupný 
takřka každému. 
„Souběžně s procesem estetizace průmyslové módy se malosériové výrobě podařilo 
zdemokratizovat značkový rukopis, symbol zvláštní výjimečnosti, který byl kdysi velmi vzácný 
a jen málokdo si ho mohl dovolit... S nástupem pret-a-porter a prvních reklam se uvádí do 
chodu nejen estetická, ale i symbolická proměna. Průmyslová série vychází z anonymity a 
personalizuje se tím, že získává image značky, jméno, které brzy uvidíme na reklamních 
plochách, v módních časopisech, ve výlohách v městských centrech i na samotných oděvech. 
Je to doba demokratického rozvoje a inflace značek.“ 18  
„Počínaje šedesátými lety a fenoménem stylu se rychle ujímají nová jména, která do světa 
módy zavádějí vedle značek haute couture i další uznávané rukopisy. Nejostřeji sledovaná 
móda již není pouze haute couture. Tvůrci a návrháři nové vlny, jejichž počet neustále roste, 
se stávají dynamickým vrcholem módy, jejich modely se pravidelně dostávají na první stránky 
specializovaných časopisů a jejich kolekce tvoří námět recenzí právě tak jako kolekce haute 
couture. Systém malosériové výroby zrodil nové pokolení inovátorů...“ 19   
Móda ve smyslu FASHION (mám tím na mysli ryze oděvní módu a zde vlastně poprvé 
„překládám“ část názvu mé bakalářské práce) prožívá v šedesátých letech stejně jako třeba 
hudba revoluci, která jí zatřese od základů a začne jí postupně dávat novou tvář. Tvář, která 
v průběhu následujících desetiletí získává na ostrosti, až nakonec přechází v módu, jak ji 
známe dnes. V módu s mnoha výstřelky s krátkodobou životností. Módu mnoha stylů a 
značek, v níž si každý najde to, po čem on sám touží. Je ale nasnadě, že tento vývoj 
neprobíhá všude stejně, zejména pak za železnou oponou a právě tím, jak tomu bylo 
v tehdejší ČSSR se bude zabývat hlavní část této práce.  

                                                 
17 Charlotte Seelingová – Století Módy, str. 348 
18 Gilles Lipovestki – Říše pomíjivosti– Móda a její úděl v moderních společnostech, str. 176  
19 tamtéž, str. 177 
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Nyní tak stojíme před otázkou, jak tento fenomenální vývoj uchopit, aby byl co 
nejautentičtější, ale zároveň v něm byly obsaženy i informace podstatné, ale také třeba zbrusu 
nové dávající celému problému nový rozměr. Pokus o zasazení módy 60-tých let do 
obecných souvislostí byl vykonán v této mé úvodní eseji. Teď je tedy nutné zaměřit se na 
samotnou metodu zbytku práce. Na metodu, kterou získáme co nejvíc podstatných informací, 
ale také subjektivních prožitků, které nám pomohou pochopit, jak to bylo s módou šedesátých 
let v tehdejší ČSSR. Hlavní snahou této práce je totiž pokus zachytit a uchovat obraz 
minulosti a co je v tomto případě lepší, než získat informace od samotných aktérů zdejšího 
módního světa šedesátých let. Vzhledem k těmto požadavkům se jako ta nejlepší metoda 
nabízí formát tzv. orální historie, konkrétně pak řízený rozhovor či interview. 
Důvodů je hned několik.  
„Orální historii můžeme charakterizovat jako metodu, řadu propracovaných (avšak stále se 
rozvíjejících a dotvářejících) způsobů a postupů, jimiž se badatel v řadě humanitních, 
společenskovědních oborů dobírá nových informací a poznatků na základě ústního různě 
fixovaného sdělení osob, jež byly účastníky či svědky určité události nebo procesu, který 
badatel zkoumá, nebo osob, jejichž individuální prožitky, postoje a názory mohou obohatit 
naše poznání jak těchto osob, tak situací a obecně skutečností, k nimž se vyjadřují.“ 20 
„V rámci historie (soudobých dějin) nepředstavuje orální historie zvláštní obor či odvětví, 
pouze výzkumnou metodu, již lze uplatnit, zkoumá-li historik politický, hospodářský, kulturní 
či jakkoliv jinak konkrétně vymezený aspekt dějin, jež dosud má žijící účastníky a svědky. 
Oblast výzkumu a konkrétní projekt, které historik řeší, určují pak kritéria výběru osob, 
s nimiž se chystá vést rozhovor, či jejichž vyprávění hodlá naslouchat. Cíle projektu zároveň 
spoluurčují tematiku rozhovorů či vyprávění a konkrétní otázky, které si historik klade při 
analýze a interpretaci materiálu získaného z rozhovoru či vyprávění.“ 21  
Orální historie je také „charakterizována jako metoda kvalitativního výzkumu, označována 
jako postup, který vede k demokratizaci historie – proti klasickým historickým přístupům (tj. 
práci především s písemnými prameny) zohledňuje tzv. malé dějiny a rozměr každodennosti 
v historickém procesu.“ 22 
Promluvy, které získáme jsou tak subjektivního charakteru. Mohou být tedy zavádějící a 
vzhledem ke stáří a paměti narátorů také plné dezinformací. Položme si však otázku, zdali 
získáme autentičtější obraz reality minulosti (v našem případě módy 60-tých let v ČSSR) 
spojením několika subjektivních pohledů či ryzím čerpáním z písemných pramenů. 
Samozřejmě, že písemné prameny musíme brát v potaz při přípravě otázek, a vycházet z nich 
i při samotném rozhovoru. Ostatně také proto jsem se v této úvodní eseji věnoval převážně 
informacím z písemných pramenů, aby bylo možné se o ně posléze opřít. Nicméně ten 
nejautentičtější prožitek minulosti nám může nabídnout právě orální historie, zvolíme-li si 
tedy dobře své narátory i otázky, které jim budeme klást.  
Je ale také nutné si uvědomit, že v orální historii není „získávání objektivních informací  a 
faktů hlavní prioritou a dokonce ani možností nebo cílem. Sdělení získaná v rozhovoru nebo 
z vyprávění, procházejí u mluvčího prizmatem jeho individuálních osobních prožitků, jsou 
ovlivňována kvalitou jeho paměti a závisí i na jeho osobních motivech, proč vůbec je ochoten 
rozhovor nebo vyprávění poskytnout. Získané údaje  jsou tak nezadatelně a svrchovaně 
subjektivní, což však badatel v orální historii nepociťuje jako nedostatek či jakýsi balast, 
zastírající objektivní fakta, ale právě jako novou kvalitu v pojímání dějin, zpřístupňovanou 
díky použití orální historie. Protože lidský život nelze prožít jinak než prostřednictvím osobně 
pociťovaných vjemů a prožitků, vedoucích k subjektivně motivovanému počínání, dovádí nás 
postižení těchto stránek života a vzájemného působení lidských životů, tvořících historii, až ke 
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zpochybnění bytelné, avšak uměle zkonstruované bariéry oddělující tzv. subjektivní od 
objektivního.“ 23 
Nezbytným kritériem orální historie pak je rozhovor vedený z očí do očí mezi tazatelem a 
narátorem. „Písemné sdělení, jakkoli autorem nekorigované, necenzurované, se už vlastním 
procesem psaní řídí jinými zákonitostmi než promluva, zachycovaná ve svém průběhu na 
zvukový (popřípadě audiovizuální) nosič. Třebaže nepřítomnost druhé osoby (tazatele) může 
pisatele zbavovat rozpaků, nevystavuje jej nezbytné konfrontaci s nahrávací technikou a 
nevzbuzuje v něm dojem veřejného projevu, je už sama písemná formulace myšlenek, 
prožitků, pocitů a názorů kvalitativně odlišenou formou jejich vyjádření od promluvy.“ 24 
Jak již jsem naznačil v úvodu části zabývající se metodikou práce, ze dvou postupů, jež při 
získávání informací orální historie nabízí, jsem zvolil formu interview. A to proto, že 
narozdíl od životopisného vyprávění se interview „zpravidla váže k určité historické události 
(v našem případě k módě šedesátých let), již dotazovaný prožil, v níž vystupoval v určitém 
postavení a společenské roli a na niž si v jejím průběhu vytvářel (a později dotvářel či 
korigoval) určitý názor a postoj. Historik-tazatel při interview respektuje charakter prožitků 
a postojů dotazovaného, přitom mu však klade své otázky tak, aby jej udržel u daného tématu 
a získal od něj maximum relevantních informací, které znalosti o tématu obohacují, rozšiřují 
či, na ně poskytují nový pohled. Z hlediska tazatelova (historikova) jsou dotazovaní a téma 
rozhovoru rovnocennými prvky, případně převažuje zájem o téma, aniž by však zájem o 
osobnost interviewovaného byl zcela potlačen či se stal pouze okrajovým. Při interview proto 
tazatel vstupuje do rozhovoru častěji, jeho otázky jsou konkrétnější, zpřesňující, specifičtější, 
třebaže (má-li být interview z hlediska metody orální historie kvalitní) respektuje osobní 
subjektivní přístup dotazovaného a cílí spíše k rozkrytí jeho osobního prožitku a postoje, 
případně pohledu na sledovanou událost.“ 25 
Jak orálně historické sdělení může vypadat, ukazuje už promluva Josefa Ťapťucha, která je 
součástí této úvodní eseje. Avšak k tomu, abychom se dobrali co největšího množství 
informací, nestačí v našem případě položit jedinou otázku (tak jako tomu bylo právě u pana 
Ťapťucha), jak už to ostatně naznačuje sama definice interview z pohledu orální historie. Než 
však přejdeme k úplnému závěru úvodní eseje v podobě jakýchsi vzorových otázek k tématu 
módy šedesátých let, řekněme si ještě něco málo k výběru narátorů.  
Vzhledem k tomu, že jsem se snažil postihnout fenomén módy šedesátých let ČSSR 
v kontextu s módou světovou, zvolil jsem dvě skupiny narátorek, z nichž obě dvě měly 
nemalý podíl na utváření zdejší módní scény. První skupinou se staly manekýny tehdejší 
doby, jmenovitě paní Marta Pospíchalová (ta byla též osobou, která poskytla kontakty na 
ostatní zpovídané dámy) a paní Natálie Kšajtová-Faitlová. Tyto dvě dámy jsem z množství 
českých manekýn šedesátých let zvolil z toho důvodu, že každá z nich zastupuje jinou 
generaci tehdejších manekýn a to jak po věkové tak po vzhledové stránce. Druhou skupinou 
se pak nemohl stát nikdo jiný než návrhářky. Jmenovitě to pak je profesorka Zdena Bauerová 
a akademická malířka Jana Nováková. Ač spolu obě tyto dámy studovaly ve stejném ročníku 
pražské VŠUP, jejich profesní osudy byly naprosto rozdílné, což byl také důvod, proč jsem si 
je k rozhovorům vybral. Aby však byl výčet dotazovaných osobností kompletní, je třeba ještě 
uvést dva významné návrháře a jednu respektovanou módní teoretičku. Jedná se o 
akademické malíře Česlava Jaroše a již zmiňovaného Josefa Ťapťucha a PhDr. Helenu 
Jarošovou, která působí jako profesorka estetiky a zástupkyně vedoucího katedry estetiky na 
FF UK. Oba pánové začali se svou módní tvorbou až v sedmdesátých letech a oba také 
studovali u paní profesorky Bauerové na VŠUP. Jejich promluvy by tak měly pouze dokreslit 
fenomén módy šedesátých let jako jakési pohledy z „druhé strany“, když jejich odpovědi na 
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jedinou otázku Co pro Vás znamenají šedesátá léta? uvádějí sekci rozhovorů s manekýnami 
(v případě Česlava Jaroše) a sekci rozhovorů s návrhářkami (v případě Josefa Ťapťucha). 
Promluva paní Jarošové je pak první částí závěru celé práce a to z toho důvodu, že jako 
jediná měla možnost si přečíst všechny čtyři hlavní rozhovory a jejím úkolem pak bylo 
zhodnotit je z pohledu módní teoretičky, ale též i přímé účastnice dění šedesátých let. 
Teď tedy konečně můžeme přejít k vzorovým otázkám, z nichž jsem při rozhovorech 
vycházel a celou úvodní esej jimi uzavřít. Otázky jsou to samo sebou pouze vzorové a při 
samotných rozhovorech byli vzhledem k jejich průběhu různě modifikovány, upravovány a 
také přidávány nové. Díky tomu, že jsou v rozhovorech zpovídány manekýny a návrhářky, 
jsou i dvě varianty vzorových otázek, jedna pro manekýny a druhá pro návrhářky. 
Budu dodržovat uspořádání celé práce a jako první začnu s výčtem vzorových otázek pro 
manekýny: 
 
Úvod 
 
Mohla by jste se úvodem představit, kde jste se narodila, vyrůstala, jací byli Vaši rodiče atp.? 
 
Modelky a Modeling 
 
V jakém věku a s jakými nadějemi či iluzemi jste vstoupila do módní branže a jak vás 
bezprostřední bytí v módním světě ovlivnilo, především co do vkusu, sledování módních 
trendů a náhledu na módu vůbec? 
 
ÚBOK – Jak bylo možné se tam dostat, kdo modelky vybíral? Jak organizace fungovala, jak 
hodně státní moc korigovala módní vývoj….atp.? Jakým způsobem k roli modelky přistupoval 
režim...? 
 
Jakým způsobem vás osobně zasáhl radikální přelom ve vizáži modelek, který nastartovala 
Twiggy? 
 
Jaký byl sociální statut a život modelky let 60-tých (zajímavé by jistě bylo porovnat statut 
modelky „západní“ a české a následně pak tyto poznatky konfrontovat se současným stavem 
věcí)? 
 
S otevřeností a „revolučností“ 60-tých let úzce souvisí také revoluce sexuální a vy jakožto 
modelky a především krásné ženy jste museli být v samém centru této revoluce, jak jste ji tedy 
vnímala, prožívala, užívala...? 
 
Móda ve světě a móda v ČSSR 
 
V čem dle Vašeho názoru spočíval a jak se projevoval onen zásadní módní přelom, ke 
kterému v 60-tých letech došlo? 
 
Jak razantně a jak rychle vlastně ona módní revolta do naší kotliny vstoupila a podléhali jí 
jen lidé ve velkých městech či se postupně šířila i do stále menších? 
 
Jakým způsobem se do komunistické ČSSR dostávaly (nejen) nové módní (ale i kulturní) 
trendy ze Západu  a jak je čeští lidé přijímali (byly například časté např. mezigenerační 
konflikty kvůli stylu odívání) – bezvýhradně nebo jen jako inspiraci k vlastnímu pojetí? A 
jakou možnost je měli čeští lidé uplatnit? 
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Projevoval se v módní modernosti rozdíl mezi pohlavími, či tomu bylo naopak a muži kráčeli 
s ženami ruku v ruce, co se módnosti týče? 
 
Jaká byla v ČSSR situace co se módních obchodů týče? Kde jste třeba vy sama módu 
nakupovala a kde ji nakupovali ostatní? 
 
Jaké v ČSSR vycházely módní časopisy, jaká byla jejich úroveň a jaký byl vlastně celý český 
módní život? 
 
Jaký byl český módní vkus a módní tolerance let šedesátých, porovnáte-li je se současným 
přístupem k módě v ČR? Vidíte v tom popřípadě nějakou souvislost? 
 
60-tá léta byla dobou poměrně uvolněnou, po ní však přišla doba normalizační, jaký měl 
tento zlom důsledek pro módní vývoj u nás – zakrněl, zpomalil se či si naopak slušně přežíval 
a vyvíjel se? 
 
Vidíte nějakou souvislost mezi uvolněností a otevřeností módy 60-tých let, jež se tehdy poprvé 
otevřela široké veřejnosti a začala se stávat masovou záležitostí, a současnou rozmělněností 
do mnoha módních výstřelků s vpravdě malou životností? 
 
Návrháři a kreativita 
 
S jakými významnými českými či světovými návrháři jste měla možnost pracovat? 
 
Jak jste vnímala jejich tvorbu, byli to lidé, jejichž návrhy se nějak diametrálně lišily 
(zajímavé by bylo porovnat návrháře české a zahraniční a pak v tomto kontextu srovnat ještě 
vlastní návrháře české), či naopak variovali více méně podobná témata? 
 
60-tá léta jsou explozí revolty,inspirace a hravosti, práce modelky, zřejmě i přesto, příliš 
kreativní nebyla, jistě však poskytovala možnost atmosféru kreativity nasávat mohutnými 
doušky. Měla jste tedy i vy nějakou snahu ventilovat proud kreativity, jehož jste byla 
součástí? Popřípadě, jakým způsobem? 
 
Ikony a identifikace 
 
Kapitalistický svět let šedesátých oplýval nemalým množstvím módních ikon, jak tomu bylo u 
nás, vzhlíželi jsme v tomto kontextu k Západu či i v naší republice byli lidé, kteří by se dali 
označit jako módní ikony své doby? 
 
Byla už v 60-tých letech podle Vás móda určitým druhem filosofie, kultem osobnosti a 
projevem identifikace s určitou sociální skupinou, tak jako je tomu dnes? 
 
Závěr 
 
Co pro Vás znamená móda? Změnil se za ta léta nějak Váš názor na ni a na její vytváření? 
Co si myslíte o současném módním dění a vkusu? 
 
Nyní tedy vzorové otázky pro návrhářky: 
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Úvod 
 
Mohla byste se úvodem představit, kde jste se narodila, vyrůstala, jací byli Vaši rodiče atp.? 
 
Návrháři –  inspirace, materiály, finance, přehlídky… 
 
Jak jste se k návrhářství dostala, studovala jste návrhářskou školu či úplně jiný obor? 
 
Kde jste pro vytváření návrhů hledala inspiraci, ovlivňoval Vás z tohoto hlediska nějakým 
způsobem módní svět Západu?  
 
Bylo něco, co Vaši inspiraci nějakým způsobem limitovalo? 
 
Jaké byly vlastně zdejší podmínky k tvorbě?  
 
Jak to bylo třeba s materiály a s jejich sháněním, z čeho jste nejraději tvořila a proč? Byl 
třeba i nějaký materiál, z něhož byste velmi rád tvořila, ale vzhledem k jeho nedostupnosti to 
nebylo možné? 
 
Kdo zdejší návrhářskou tvorbu financoval, byl to pouze stát a státní podniky nebo jste tvořili 
třeba i pro jednotlivé osobnosti na zakázku? 
 
Jak probíhalo sestavování kolekcí, bylo to jen ve Vaší režii nebo jste byla limitována 
nějakými mantinely, pokud ano, kdo tyto mantinely tvořil? 
 
A jak to bylo s přehlídkami, jak probíhala jejich příprava a následná realizace a jaké při tom 
všem panovaly podmínky? 
 
Jaké byli české módní přehlídky v porovnání s přehlídkami cizích nejen „západních“ 
návrhářů, byli jsme třeba v něčem jedineční nebo naopak pozadu? 
 
Byli nějaké rozdíly v kvalitě či modernomódnosti předváděných modelů? 
 
A jak to bylo s následným prodáváním modelů, jaké byly ceny a jaká klientela měla o modely 
zájem? Existoval nějaký stát, který by se dal považovat za největší odbytiště Vašich modelů? 
 
A jaká vlastně byla česká návrhářská komunita soudržná a výrazově podobná nebo naopak 
roztříštěná a rozdílná? 
 
Móda ve světě a móda v ČSSR 
 
V čem dle Vašeho názoru spočíval a jak se projevoval onen zásadní módní přelom, ke 
kterému v 60-tých letech došlo? 
 
Jak razantně a jak rychle vlastně ona módní revolta do naší kotliny vstoupila a podléhali jí 
jen lidé ve velkých městech či se postupně šířila i do stále menších? 
 
Jakým způsobem se do komunistické ČSSR dostávaly (nejen) nové módní (ale i kulturní) 
trendy ze Západu  a jak je čeští lidé přijímali (byly například časté např. mezigenerační 
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konflikty kvůli stylu odívání) – bezvýhradně nebo jen jako inspiraci k vlastnímu pojetí? A 
jakou možnost je měli čeští lidé uplatnit? 
 
Projevoval se v módní modernosti rozdíl mezi pohlavími, či tomu bylo naopak a muži kráčeli 
s ženami ruku v ruce, co se módnosti týče? A jaký byl vlastně český zájem o módu? 
 
Jaká byla v ČSSR situace co se módních obchodů týče? Kde jste třeba vy sama módu 
nakupovala a kde ji nakupovali ostatní? 
 
Jaké v ČSSR vycházely módní časopisy, jaká byla jejich úroveň a jaký byl vlastně celý český 
módní život? 
 
Jaký byl český módní vkus a módní tolerance let šedesátých, porovnáte-li je se současným 
přístupem k módě v ČR? Vidíte v tom popřípadě nějakou souvislost? 
 
60-tá léta byla dobou poměrně uvolněnou, po ní však přišla doba normalizační, jaký měl 
tento zlom důsledek pro módní vývoj u nás – zakrněl, zpomalil se či si naopak slušně přežíval 
a vyvíjel se? 
 
Vidíte nějakou souvislost mezi uvolněností a otevřeností módy 60-tých let, jež se tehdy poprvé 
otevřela široké veřejnosti a začala se stávat masovou záležitostí, a současnou rozmělněností 
do mnoha módních výstřelků s vpravdě malou životností? 
 
Ikony a identifikace 
 
Byla už v 60-tých letech podle Vás móda určitým druhem filosofie, kultem osobnosti a 
projevem identifikace s určitou sociální skupinou, tak jako je tomu dnes? 
 
Kapitalistický svět let šedesátých oplýval nemalým množstvím módních ikon, jak tomu bylo u 
nás, vzhlíželi jsme v tomto kontextu k Západu či i v naší republice byli lidé, kteří by se dali 
označit jako módní ikony své doby? 
 
Závěr 
 
Co pro Vás znamená móda? Změnil se za ta léta nějak Váš názor na ni a na její vytváření? 
Co si myslíte o současném módním dění a vkusu? Jak se díváte na Vaše návrhářské 
následovníky? 
  
Úplným závěrem této eseje by měla být hypotéza či stanovení očekávání od samotné práce, 
která by měla být pak v závěru vyvrácena či potvrzena. To, o co se na následujících stránkách 
společně s narátory pokusím, je postihnutí jedinečného fenoménu módy šedesátých let. 
Postihnutí to bude samozřejmě ryze subjektivní, jde přeci jen o osobní prožitky 
dotazovaných, ale právě díky tomu by mělo módu 60-tých let v ČSSR popsat způsobem 
jedinečným a snad i novým. 
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Pohled z „druhé strany“ 
 

Akademický malíř Česlav Jaroš odpovídá na otázku 
 

Co pro Vás znamenají šedesátá léta? 
 

 
To je hrozně složitý, protože jsem se narodil v roce 57. Vezmu-li to z politickýho hlediska, 
nijak zvlášť jsem to nevnímal, protože jsem  byl v podstatě malej kluk. A to samé platí i o 
kultuře. V roce 68, když přišli Rusové, mi bylo teprve jedenáct let a to je člověk ještě malej 
na to, aby se stal součástí kulturního světa, aby to vnímal v tom okamžiku. Ale šedesátý léta, 
a to nejen z pohledu módy, mají zásadní charakter v tom, že to je podle mne poslední etapa, 
kdy nastal zásadní zlom v čemkoliv. Nevím, čím to bylo, ale všechno se změnilo radikálním 
způsobem. Změnil se film, hudba, kultura, architektura...V módě to byl vstup syntetických 
materiálů, opartu, popartu. V hudbě to byli Beatles nebo u nás Neckář či Kubišová, v divadle 
to byl Suchý a Šlitr, ve filmu pak Menzel nebo Formanovi počáteční filmy jako třeba Hoří 
má panenko. Prostě to byl totální zlom v myšlení.  
Móda to jsou od konce šedesátých už jen reminiscence a vytahování věcí, který už byly 
někdy někde použitý, prostě jen variace a skládání. Z mýho pohledu se od té doby v módě už 
žádný takovýto radikální zlom neudál. Alespoň takhle na mne móda působí. 
Co se vlastní inspirace týče, zrovna nedávno jsem dostal zajímavý úkol navrhnout oblečení 
pro české aerolinie. Když takový úkol řeším nezajímají mne toliko konkrétnosti. Musím 
vymyslet příběh, vymyslet podstatu toho, o čem celé to divadlo bude a k tomu je potřeba 
nějaké prvotní myšlenky, která vás může napadnout během týdne ale i později. A v téhle 
souvislosti mne inspirovalo letadlo Dakota DC, které je před novou budovou českých 
aerolinií a návštěva výstavy šatníku Jacquelin Kennedyové. Uvědomil jsem si, že v tomto 
letadle lítali letušky šedesátých let v bílých kozačkách a minisukních. A z mého pohledu 
vypadali ty slečny tenkrát ohromně. Vypadali trošku jako barbie, vypadali sexy ale ne lacině, 
vypadali velmi žensky. A stejně tak v tomto letadle mohla létat Jacquelin Kennedyová, jejíž 
šatník je i po těch čtyřiceti letech úžasnej a to proto, že je chytrej. Je minimalistickej, 
postavenej na jednoduchý střihový promyšlenosti, super detailech, bezvadným materiálu a 
vždy toho člověka pro danou příležitost vystihuje. Právě díky této výstavě jsem se 
k šedesátým letům minulý rok hodně vrátil a byl jsem z toho úplně vedle... 
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ManekýnyManekýnyManekýnyManekýny    
 

Rozhovor prvý 
 

Marta Pospíchalová 
 
Paní Marta Pospíchalová dříve Kaňovská se narodila v moravském Velehradu. Její kariéra 
jedné z nejuznávanějších modelek 60-tých let začala víceméně náhodou, když ji na procházce 
po Praze oslovily dvě dámy z ÚBOKu (Ústav bytové a oděvní kultury) a pozvaly ji na 
konkurz. Předvádět pak začala už v roce 1958. Svým vzhledem reprezentovala klasické 
ženství, které hrálo prim po celém světě hlavně v padesátých letech, to však nemění nic na 
tom, že celá šedesátá léta i později sklízela řadu úspěchů a zúčastnila se mnoha výjezdů do 
zahraničí, z nichž tím nejvýznamnějším byla světová výstava v Montrealu ´67. Mimojiné ale 
také hrála v absolvenstském filmu Věry Chytilové Strop (1961). Se světem módy a předvádění 
se definitivně rozloučila po listopadu ´89. Předváděla tak dlouhých 32 let. V nedávné době 
absolvovala univerzitu třetího věku na FF UK. Nyní je v důchodu a se svým druhým 
partnerem žije na Letné. Z prvního vztahu má dceru Andreu a vnučku Kristýnu. 
 

Úvod 
 
Mohla by jste se úvodem představit, kde jste se narodila, vyrůstala, jací byli Vaši rodiče? 
Jmenuji se Marta Pospíchalová. Narodila jsem se ve Velehradu. Když jsem studovala na 
gymnáziu v Olomouci, tehdy to byla jedenáctiletka, znepříjemnil mi život v závěru studia 
profesor matematiky tak, že jsem začala čtvrt roku před maturitou chodit za školu. Byla jsem 
tak zdeptaná, že jsem se zčistajasna rozhodla dát na vojenskou školu, kam se tehdy dělal 
nábor a to přesto, že jsem toužila být od mala herečkou. Rodiče – obyčejní lidé z obyčejného 
moravského městečka – mne měli natolik rádi, že mi v tom nebránili. Na zkoušky jsem jela 
vlakem a měla vystoupit v Milovicích, jela se mnou ale parta sportovců, kteří mi schválně 
neřekli, že mám vystoupit. Dojela jsem tak až do Prahy a než jsem se s oněmi sportovci 
rozloučila, řekli mi, že si na ně jednou vzpomenu a budu jim vděčná. A měli pravdu! Mou 
neplánovanou návštěvou Prahy to totiž všechno začalo... 
    

Modelky a modeling 
 
V jakém věku jste vstoupila do módní branže a jak Vás pobyt ve světě módy ovlivnil? 
Na dnešní dobu to byl věk velice pozdní, bylo mi asi devatenáct let a to v současnosti už 
pomalu modelky zavírají krám.  
Jestli mne móda ovlivnila? Nevím. Určitě mne ovlivnila v tom, že jsem potkala úžasné lidi, 
dostala jsem se do společnosti lidí, kam bych se asi jako človíček z venkova nedostala. I když 
tedy moje touha byla studovat DAMU, takže bych se možná právě mezi umělce dostala taky, 
ale takhle jsem tam skočila rovnýma nohama. 
Myslím si, že i než jsem se stala modelkou, tak jsem chodila dobře oblékaná. Na takový ten 
mýtus, že tu nic nebylo a chodili jsme oblékané div ne v láptích a nebarevně a šedivě, na to si 
já nepamutuju. Pamatuju si, že když jsem ještě před tím pracovala v Moravských 
železárnách, tak že mi třeba říkali dívka v modrém. A když o tom teď přemýšlím, tak si 
říkám, jak to, že jsem sehnala třeba i modré boty, modré punčochy, modrý svetr, modrou 
sukni…Na tu dobu si zase už tolik nepamatuju, ale vím, že jsem chodila hezky oblečená. 
V podstatě by se dalo říct, že to byla ještě poválečná doba a samozřejmě celý svět nebyl tak 
bohatý, jako je dnes a co se týče módy, tak proti dnešku to bylo velmi omezené. Myslím si, 
že vůbec nic nemůžeme srovnávat s dneškem, nejenom módu.      
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A kdy přesně jste se vlastně stala modelkou, mám na mysli rok? 
Přesně v roce padesát osm jsem s tím začala koketovat a padesát devět už jsem předváděla 
pro nejlepší návrháře, kteří tady existovali.  
 
Jaký byl a jak fungoval ÚBOK? 
Z Ústavu oděvní a bytové kultury mě potkaly dvě dámy na ulici a oslovily mě, abych šla na 
konkurz. Já jsem vůbec nevěděla, co to je a co to znamená a tak jsem na ten konkurz šla. 
Z asi šesti set dívek jsem byla vybrána. 
 
Jako jediná? 
Ještě s jednou mojí kolegyní Haničkou Šilhánkovou. Jenomže pak se dlouho nic nedělo. 
Mezitím mě už objevil pan Křeček a už jsem předváděla pro Oděvní službu a pro Dům módy 
a ÚBOK se stále neozýval. Až se najednou, asi po roce ozval, a ukázali mi fotku z toho 
konkursu. Když jsem ji viděla, tak jsem se nedivila, že mě neoslovili. I když jsem o sobě 
neměla nějaké zvláštní mínění, tak na té fotce jsem opravdu byla spíš jak z Jedličkova ústavu. 
Absolutně jsem to ještě neuměla. 
 
A proto abyste mohla předvádět a dělat modeling jste nemusela být členkou ÚBOKu ? Mohla 
jste být v jistém slova smyslu na volné noze? 
Ano. Na volné noze to bylo tedy docela složité, protože to bylo bráno až jako příživnictví, 
hodně se to hlídalo a v podstatě každý musel být zaměstnaný, což si myslím, že nebylo 
zrovna od věci. Když jste neměl zaměstnání, nedostal jste trvalé bydliště, na kterém se 
tenkrát hodně lpělo a když jste neměl trvalé bydliště, měl jste problém sehnat zaměstnání. 
Chtěli mne zaměstnat jako modelku v Domě módy. Zaměstnat mne ale nemohli, protože jsem 
neměla trvalé bydliště a trvalé bydliště mi nemohli dát, protože jsem neměla zaměstnání. 
Takže to byl takový kolotoč, který už nevím, jakým způsobem se prolomil, ale nakonec jsem 
dostala trvalé bydliště a pak už to bylo jednoduché.  
Co se týče ÚBOKu, tam v podstatě měli jen čtyři nebo šest stálých manekýn a ostatní 
manekýny zaměstnávali jen občasně. Byla to jediná instituce, která spolupracovala se 
zahraničím a jedině s touto organizací se jezdilo ven na různé výstavy a akce, které pořádalo 
například Kovo nebo ostatní „pézetky“. Byl to také jediný podnik, který pořádal kurzy pro 
manekýny. Když vybrali některá děvčata, tak tam byli odborníci, kteří nás učili chování, 
stolování a podobně.  Já osobně jsem chodila do kurzu k paní Waldhansové, což byla 
hluchoněmá manekýna a úžasná tanečnice. Prostě když nás vysílali ven, tak chtěli, abychom 
se uměly chovat jako na královském dvoře, dbali i na etiketu a na dobrou reprezentaci. 
Dokonce nás i oblékali, takže když jsme jely ven, tak jsme každá dostala vlastní kolekci, 
kterou jsme buď vrátily nebo jsme ji mohly za nějaký menší peníz odkoupit. 
 
Jak to bylo se vzhledem modelek, měla na to třeba nějaký zásadní vliv Twiggy, která 
v šedesátých letech odstartovala onen vyzáblý look? 
Twiggy to byl rok šedesát šest, šedesát sedm. Osobně jsme se s ní setkaly my, které jsme 
byly v Montrealu na světové výstavě. Přišla se podívat na naší přehlídku a my z ní byly velmi 
překvapené, znaly jsme ji samozřejmě z časopisů, ale ve skutečnosti to byla nesmírně 
malinká, nesmírně droboučká půvabná dívka s obrovskýma očima. Když na nás koukala, tak 
jsme před ní byly jako obryně. Žádná z nás nebyla tak štíhlá, jako se dnes propagujou a 
protěžujou modelky, a proto jsme i možná měly takové úspěchy ve světě. Byly jsme, nechci 
říkat krev a mlíko, ale nebyli jsme ani vyhublé ani tlusté, prostě jsme byly takové normální 
pěkné dívky. Žádná jsme neměly trauma s tím, abychom si hlídaly váhu a byly enormně 
štíhlé. 
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Když to porovnáte se současností, tak tedy ten trend ve vzhledu nebyl tak striktní, jak je tomu 
dnes?    
Ne, ne. Byla důležitá výška, ale nakonec do Montrealu jely i dvě dívky, které měly hluboce 
pod těch 170, a já třeba mám stopětasedmdesát a docela jsem nad ostatními čněla. Důležité 
bylo, aby byla dívka souměrná a uměla se pohybovat. Přirozená chůze to bylo nejdůležitější. 
Pak na nás nastoupili choreografové. V šedesátých letech jsme totiž začaly předvádět 
choreograficky a v podstatě jsme dělaly takovou show. 
 
Choreografické předvádění módy byla v té době novinka? 
Ano, byla to novinka, která nás neuvěřitelně bavila. Měly jsme velký dril s předními 
choreografy, jako byl Josef Koníček choreograf televizního baletu, divadla a podobně nebo 
pan Macharovský, dokonce jsme měly i choreografa z Národního divadla, který z nás byl 
velmi nešťastný. Bylo to úžasné a s těmito, nevím jak přesně bych to nazvala, asi show, jsme 
měly obrovské úspěchy ve světě. 
Třeba na Centromódu se pozvali nákupčí z celého světa, nejen z RVHP. Vyváželi jsme totiž 
od látek přes bižuterii až po auta, náklaďáky a letadla, a naše přehlídka byla pro tyhle 
zákazníky takovou třešničkou na dortu, dalo by se říct, že se námi republika chlubila. Je také 
pravda, že nás mnohdy využili. Musely jsme jít třeba na společnou večeři nebo oběd a ti 
pánové prý pak lépe nakupovali, když jsme mezi nimi seděly. Jednou jsem se velmi bránila. 
Bylo to v Libanonu, kde jsme musely předvádět o půlnoci a ti šejkové, kteří tam seděli se pak 
velmi divili, že si k nim nejdeme sednout. Až pak jsem se dozvěděla, že za to, že jsme o 
půlnoci předváděly v tom baru, kasinu nebo co to bylo, jsme měly bydlení zadarmo, ale to 
nám předem nikdo neřekl. Tenkrát jsem se strašně rozčílila, urazilo mě to a stěžovala jsem si 
velvyslanci, on mi to potvrdil, ale pak jsem asi třikrát nejela nikam. Asi jsem zlobila…  
Ale jinak nás nesmírně hlídali, vůbec neexistovalo, abychom si dovolily jít s někým třeba na 
večeři, i kdyby nás pozval. Vždycky jsme museli být všichni pohromadě. Kolik s námi bylo 
tajných policistů, jsme se snažili vždycky odhalit už na letišti, ale pracovníků „pézétky“ 
s námi bylo vždycky nesmírně mnoho, protože jsme dostávali i dárky a oni dostávali vždycky 
ty větší… 
 
Dál bych se chtěl zeptat na sociální statut a život modelky v době šedesátých let?  
Všechno to bylo jinak než dnes. Byt stál dvě stě korun, nafta nebo benzín padesát haléřů. Ve 
vyhlášce jsme měly za předvedení modelu deset korun za hodinu, za focení taky deset korun, 
za komplet bylo deset až patnáct korun, to už záleželo na podniku, kde jsme předváděly. A 
jinak za hodinu zkoušení a šití, což jsme všechny nenáviděly, protože to byly nekonečné 
hodiny stání na místě a píchání špendlíků, jsme měly asi šest korun. Takže v ÚBOKu, kde 
jsme dostávaly měsíční plat, to vycházelo na šest set korun hrubého. Když byly přehlídky 
mimo, tak nám je buď zaplatili, za přehlídku bylo sto deset sto dvacet korun, a nebo nám 
prostě přehodili pracovní dobu. A kdo moc zlobil, a já zlobila celej život, tak ho mohli 
vyhodit. Já měla tu kliku, že mě nevyhodili, prostě mě brali takovou, jaká jsem byla, že jsem 
vždycky všechno říkala na rovinu. 
Ale že bychom se topily v penězích?! I když zas na druhou stranu luxusní boty stály sto deset 
nebo devadesát korun. Takže na to, abych si ušetřila za tu dobu, kdy jsem předváděla, abych 
dnes mohla slušně žít a nemusela žít z třítisícového důchodu, tak to jsem si bohužel 
nenašetřila. A když jsme jezdily ven, tak jsme měly pouze diety a diety nikdy ne ty velké, co 
měli ti, co jezdili s námi, vždy jsme měly diety nejmenší. Ale i tak jsme ušetřily a přivezly si 
všelijaké hadříky, botičky a šminky, kterých bylo samozřejmě na Západě daleko víc než u 
nás. 
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V porovnání se současností měla nebo neměla modelka tak vysoký sociální statut jako mají 
modelky dnes?  
To se nedá srovnat. Nedá se srovnat nic s tou dobou a peníze se nedávají srovnat už vůbec. 
To, co vidím dnes, jaké dostávají modelky sumy a jak můžou žít, o tom se nám ani nesnilo. 
 
Máte pocit, že to je nyní nadhodnocené?  
To bych nemluvila jenom o modelkách, to mi připadá nadhodnocené i ve sportu a ve všem. 
Myslím si, že jsou jiné profese, které by si to třeba zasloužily. Ale tak závratné sumy, jako se 
dnes hází těmi miliony a miliardami, mi připadají absurdní. V dnešním světě, kde tři čtvrtě 
lidstva umírá hladem a žízní?! 
 

Móda a módnost nejen v ČSSR 
 
V čem spočíval a jak se projevoval módní přelom, k němuž v šedesátých letech došlo. Pokud 
tedy máte pocit, že k nějakému přelomu došlo?  
Tento pocit mi právě nějak uniká. Já vím, že takový přelom byl, když se začaly zkracovat 
sukně. A to bylo takové pomaloučké, napřed do poloviny kolen, pak těsně nad kolena. A co 
se děje teď? Myslím, že vy sám jako mladý člověk vidíte, že krásná kolena má velmi málo 
žen.  
Samozřejmě byli odpůrci, kteří na nás dělali fuj, a to na přehlídkách, protože já jsem si velmi 
dlouho nedovolila mít ve svém šatníku sukni nad kolena. Veřejnost to nerada viděla, přišlo 
mi to úplně směšné, jako za dob dávno minulých, když dáma odhalila kotníček. Ale najednou 
se to zlomilo. Návrháři k těm kratším šatům udělali kalhoty nebo vlastně tuniku, pod tu 
krátkou ještě jednu sukni. A ti odvážní to začali nosit a šaty se dál zkracovaly, až přišly ty 
mini, což já ani nevím v kterém roce tento radikální zlom nastal. Myslím ale, že už Twiggy i 
Bardotka přišly v mini šatech, to znamená ten šedesátej šestej. My jsme předváděly mini už 
v Kanadě, ale já jsme k tomu vždycky chtěla kalhoty…   
Dodnes mám pocit, že je to krásná móda, ale tak na léto na pláž. Ale když  přijde dáma 
v letech do divadla, má na sobě mini a ještě nemá dokonalé nohy, tak se vždycky tak trošku 
stydím. To už je ale jen můj osobní pocit… 
 
Máte pocit, že v šedesátých letech se začala móda otevírat širší veřejnosti, stávat se masovou 
záležitostí? 
Tohle já nemůžu posoudit. Bydlela jsem jak na venkově, tak na malém městě a pak i ve 
velkoměstě a nikde jsem neviděla to, o čem vy mluvíte. 
 
A třeba ani v zahraničí jste ten pocit neměla?  
Bylo vidět, že je obyvatelstvo bohatší. My jsme tak bohatí nebyli v žádném případě. 
 
Myslím spíš, jestli sledovali tamější lidé víc módní trendy a přizpůsobovali se jim? 
Například ve Francii je móda jistě víc ceněná než u nás, lidé tam víc sledují letní a zimní 
kolekce a přizpůsobují jim svůj šatník. 
To si myslím, že ano. My jsme sice zas tolik srovnání neměli. Myslím tedy za normální lidi, 
kteří nejezdili ven, protože to byla rarita, že nás pár jezdilo ven. Módních časopisů u nás moc 
nebylo. Byla Žena a móda, Vlasta, Dům módy měl svůj krásný časopis. Ale já vám nemám 
pocit, že by té módě něco chybělo. Ta klasika byla vždycky a hodně se lidi dívali na filmy, na 
filmové hvězdy, které pro nás byly velké nositelky módy, pakliže to tedy byl film zrovna z té 
doby. Co se týče té masovosti, tak vlastně ani nevím, co po mně chcete, já jsem si toho nikdy 
nevšimla. Vím, že odjakživa měli lidi své domácí švadleny, hodně lidí se naučilo šít. Když 
jsem si šla koupit látku, třeba na Jungmannově náměstí byl Dům látek, tak mi tam zadarmo 



 37 

udělali střih. Burda tady v těch šedesátých letech ještě nebyla, ale byly různé střihové služby. 
Když jsme třeba přišla do Prahy, tak jsem měla pocit, že lidé chodí moc hezky oblečení. 
Možná že byly tlumenější barvy. Teď, což se ale zase nedá srovnat, jsme jakože hodně 
barevní, možná že to vyjadřuje nějakou radost nebo co. Já mám ale dodnes nejraději černou a 
nemám pocit, že bych byla pořád smutná nebo něco podobného.  
Nějaká uniformita určitě byla, lidé se nechtěli moc lišit, to je pravda, že to v nás bylo. Ale 
byla to i taková pokora a nebylo to jenom režimem. V lidech pořád byla válka, nedostatek a 
hrůza. Myslím si, že tohle s tím hodně souvisí.  
 
Díky zahraničním cestám jste mohla porovnávat módní trendy u nás a v zahraničí, neměla 
jste pocit, že by to u nás bylo třeba trošku opožděnější nebo myslíte, že móda šla zhruba 
stejně? 
Myslím, že to bylo zhruba stejný. Ani třeba, když jsme přijely do Moskvy, tak v tom nebyl 
žádný markantní rozdíl. Velká města měla určitě větší možnosti, ale když jsem přijela domů 
na venkov, tak holky tam byly stejně oblečené jako já. Ony si to dohnaly tím, že si to buď 
ušily nebo uštrikovaly samy. Byli jsme šikovnější, měli jsme víc času.  
 
A podle čeho lidé zjistili, co je moderní, třeba podle časopisů? 
Ano, to byla třeba ta Žena a móda, Vlasta… A těch časopisů nebyla taková přehršel, takže si 
každý koupil právě tyhle. Teď pomalu nevíte, co si máte koupit. Krom těch zmíněných byl 
ještě časopis Odívání, ale nevím, v kterém roce začal. Byl to časopis jenom o módě, fotily se 
do něj jen věci, které se v odívání vyráběly.  
Jinak bylo nepřeberně salonů, nejenom špičkových, jako byla Eva nebo Styl, ale i obyčejné 
oděvní služby. Na každém kroku jste je našel a v nich skvělé krejčí. 
 
Byly tyto salony jen záležitostí metropole? 
Zas vám to nemůžu říct přesně. Ale jenom z těch měst, kam jsem chodila, byly  tyhle oděvní 
služby všude. A opravdu v nich byli nesmírně šikovní krejčí, nevím, jestli dnes je tolik 
šikovných krejčích, jako bylo dřív. Lidé si hodně nechali šít zimní kabáty, kožichy a 
takových obchodů s umělými kožešinami tu ještě donedávna bylo. To všechno mi teď 
vymizelo, za vším abych jezdila na nějaký okrajový šílenosti, kam jezdit odmítám. 
 
Máte pocit, že se v české módě a modernosti projevovaly rozdíly mezi pohlavími? Například 
že ženy sledovaly módní dění víc, kdežto muži to moc neřešili a zůstali u klasiky? 
Myslím si, že kromě dnešních mladých mužů ti chlapi stejně vždycky skončej u klasiky. 
Mám pocit, že nic převratného se v pánské módě neudálo. Sukně moc neprošly, v tom zpívá 
občas akorát Jirka Korn. Dnes se pánská móda podle mne až moc uvolnila. Ale zas je to prý 
zdravé, tak já nevím.  
Pánský oblek, sako, kalhoty to prostě nevymizelo, ani v materiálech se nic nemění. My jsme 
byli dokonce velmoc v materiálech, vyváželi jsme třeba do Anglie. Mnohokrát se nám stalo, 
že jsme si něco přitáhly ze zahraničí a nakonec jsme zjistily, že to je Made in Prostějov. 
Z Kanady jsem si přivezla boty z umělé tulení kožešiny, byla jsem na ně nesmírně pyšná, 
stály dvacet dolarů, což byl tenkrát hrozný peníz a pak jsem zjistila, že jsou z Gottwaldova. 
 
A třeba přímo v Gottwaldově jste si je nemohla koupit? 
To se nedalo koupit. Vyvážely se neuvěřitelný věci… 
 
Které vůbec nebyli k dostání u nás? 
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Asi by se to neprodalo, nebo by se to nevyplatilo, tak dalece jsem o tom nepřemýšlela. 
Mnohokrát jsme se ale naštvaly, naše látky dostávaly v Anglii „štempl“ Made in England a 
pak jsme to od nich nakupovali zpátky. To byly takový zvláštní věci… 
 
Jaký máte pocit, že byl tehdejší český módní vkus? Můžete ho zkusit porovnat se současností, 
ale ptám se především na to, máte-li pocit, že v dané době byli či nebyli čeští lidé jaksi módně 
tolerantní?  
Tolerantní nebyli, zvlášť ne v šedesátých letech. Měla jsme takovou „papachu“ z bílé 
kožešiny na hlavu a tu jsem vždycky měla za pět minut v ruce. Několikrát jsem i plakala, 
některé dámy po mně div neplivaly, protože měly pocit, že jsem nějakého jakože lehčího 
ražení. Tak to se mi, jako jedna z mála věcí, na dnešní době líbí, lidé jsou teď úplně 
tolerantní, až bych řekla, že jim je to fuk. Prostě už si zvykli a je jim jedno, ať už si na sebe 
člověk vezme cokoliv.  
Když jsme byli někde v cizině třeba v Americe, tak jsem vždycky říkala: Hele to jsou Češi, 
protože ti se po nás otáčejí. Protože tam už ta tolerance byla tenkrát. Ale nevím jestli je to 
přímo tolerance… 
 
Tak řekněme módní tolerance… 
No, dejme tomu… Nic se nemá přehánět, móda by měla mít podle mne nějaký řád a vkus. To 
je jako s talentem, buď se s ním někdo narodí, pracuje na něm a může něčeho dosáhnout. A 
když je někdo nevkusný, tak se vkusu snad nemůže ani naučit. 
 
Celkově máte tedy pocit, že Češi mají vkus nebo spíš ne? 
No jak kdy. Není to jednoznačné, nemůžu říct, že vkus máme nebo ne. Prostě jsou lidi, kteří 
vkus mají a lidi, kteří ho nemají. Jsou také lidi, kteří si dají poradit a pak zase ti, kteří si 
řeknou, že je to jedno. Ale myslím, že móda by měla vyjadřovat kulturnost národa. 
 
Myslíte si, že na další módní vývoj u nás měla vliv normalizace? 
Ne, vůbec ne. Aspoň já o tom nevím. Na módu nikdo zvlášť nedupal, to byly jiný věci, třeba 
jestli souhlasíte se vstupem nebo ne… 
Ale když jsme třeba v zahraničí nakupovali v U.S. Army vojenské košile například i 
s průstřelem a pak s nimi tady chodili, tak to mne několikrát i zastavila policie a z někoho ty 
americké nášivky dokonce prý trhali. Ale já jsem je vždycky tak zblbla, že mě nechali na 
pokoji… Celkově ale vojenské oblečení v některých lidech vyvolávalo a dodnes vyvolává 
militarismus nebo vzpomínky na válku. A já se nedivím, protože já jsem pamětník války, ale 
při tom se mi to líbí a i jsem takovéto věci nosila. Ale když to začali nosit skini a neonacisti, 
tak se mi to líbit přestalo. 
 
Když jste mluvila o americké vojenské košili nebylo to podobně i s jinými symboly Západu, 
např. triko s Mickey Mousem a podobně? 
To jsem já už nenosila. Ale musím říct, že jsem vozila své dceři různá trička a ve škole s tím 
byl trošku problém, ale já jsem si to prosadila. Dcera nebyla blbá a já jí říkala: jestli to chceš 
nosit Andreo, musíš se učit, aby ti nic nemohli vyčítat. A asi také záleželo na škole. Záleželo 
na koho člověk natrefil, ale ta tendence, že se chtěli mstít, tu byla. Pamatuji si, že jsem 
přivezla dceři dlouhý bílý krašlakový kabát, já měla černý, a když jsme šly po ulici, tak to 
bylo šílený. Ve škole jí zas trhali pouzdra a podobně. Byla to závist, ale dnes máte zase 
šikanu, takže ona každá doba si něco najde. Člověk by se ale neměl bát. 
 
Vidíte nějakou souvislost mezi tím, kdy se móda v šedesátých letech otevírá. široké veřejnosti 
a současným stavem, kdy se móda rozmělnila do mnoha stylů a výstřelků s malou životností? 
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Vývoj v módě nevidím, vidím, že dnešní móda souvisí s tím, co se děje ve světě. Je to 
takzvaná bezbřehá demokracie. Chybí mi úcta k hodnotám, úcta k životu. Ve všem se 
přehání, v tom, co vidíme v televizi, v tom, co vidíme v kinech. Tolik násilí už u dětí. A 
myslím si, že od toho se móda taky odráží, není tam žádný řád. Jakoby se řád prostě vypařil, 
ale skoro ze všeho a to je mi strašně líto. Mně je jedno jestli nosí někdo mašle nebo je 
barevný jako papoušek, to všecko beru. Ale třeba to jak se modelky odhalují… I když 
nemusím brát vždycky tu módní přehlídku tak, že jsou ty modely nosivé, může to být jen 
inspirativní. Mám pocit, že ze slovníku by se měla vymazat slova mravnost a morálka. A to je 
mi moc líto. I když samozřejmě nesuď, abys nebyl souzen. Ale je mi to vyloženě líto, protože 
si myslím, že móda má široké pole působnosti, nejde jen o to, že je to člověku pohodlné, a že 
ho to potěší, může to jemu i druhým udělat radost. Já se velice ráda podívám na někoho, kdo 
je dobře oblečený a vyloženě mám dobrý pocit. A dokonce i věřím, že ten člověk může být 
zajímavý. Vzpomenu si vždycky na písničku, že šaty přeci jenom dělají člověka. 
 
Máte tedy  pocit, že móda už není módou, když to takhle řeknu? 
Ve většině případů. Zase to nemůžu všechno hodit do jednoho pytle. Jsou návrháři, třeba E-
Daniely, které se mi libí moc. A třeba i z návrhářů nových, které už já neznám osobně, může 
být spousta dobrých. Já znám ještě žáky profesorky Bauerové a ti si nesou její vklad, vklad 
školy, která si myslím, byla opravdu vynikající. Nevím jak teď. Ale nevím, co to je, že se 
móda strašně přibližuje uvolnění v sexu. Na každém kroku, v každé reklamě, sex na vás furt 
kouká ze všech stran. To mi přijde divné. Co sakra bude za chvilku chlapy vzrušovat, když 
uvidí tu ženskou rovnou pod závojem. Přijde mi to přehnané. 
 
Přestává tam chybět určitá tajemnost? 
Ano. Tajemnost je úžasná věc, a když lidi ztratí tajemství a touhu po něm, tak vlastně ztratí 
touhu po životě. Už Einstein řekl, že není tak důležitá věda jako zvědavost a odhalování 
tajemství. 
 

Návrháři a kreativita 
 
S jakými českými popřípadě světovými návrháři jste měla možnost pracovat? 
Se světovými bohužel, akorát jsem viděla Yves Saint Laurenta a někoho od Diora, nevím, co 
to bylo tenkrát za návrháře. 
Z našich návrhářů, si myslím, že jsem pracovala vůbec s těmi nejlepšími, to byl pan Křeček, 
paní profesorka Bauerová. V ÚBOKu byl celý tým vynikajících návrhářů, ráda bych 
jmenovala Lývii Roubíčkovou, Marii Volnou, Jiřího Adamce, Miladu Adamírovou, Květu 
Škamlovou,  tam byli opravdu vynikající návrháři. Pak byl ještě vynikající Niko Pauzder. O 
těch všech by se dalo říct, že byli světoví, protože jejich kolekce jsem předváděla od Paříže 
až po Montreal a všude měly neuvěřitelný úspěch. Pamatuju si, že jsme byli u Diora na 
přehlídce a oni pak přišli na naši přehlídku na Výstavišti v Paříži a dívali se na naše modely 
ze spodu, vůbec nedovedli pochopit, jak jsme měli ty modely zpracované. Tenkrát jsme měli 
možnost jít do jejich zákulisí, poznat manekýny, tady by si asi ani jedna z nich nešktrla. A 
pan Křeček se tam díval na jejich modely a to byly všechno modely šité horkou jehlou, 
možná že byly jen na přehlídku, to netuším. Ale oni byli z našich modelů unešení a byli 
unešení z nás, protože my jsme byli normální bytosti. Ty jejich manekýny byly takový 
éterický, to byly ramínka na šaty, jak se říká. Kdežto na nás, si myslím, že bylo i těžší šít. 
Když máte totiž nějaké tvary, tak je to rozhodně těžší, než když je to rovný. 
Byla jsem na přehlídce a setkala jsem se s vynikajícím Slávou Zajcevem. Jeho přehlídky, to 
bylo něco úžasného. Ale jinak jsem bohužel k práci v zahraničí neměla možnost, protože 
jsem nemohla jezdit sama ven. Měla jsem i roční smlouvu do newyorské agentury. Po 
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Montrealu si nás asi dvě nebo tři vybrali, ale nebylo to možné. Jezdila jsem předvádět akorát 
tajně do Jugoslávie, to jsem vždycky nějak získala příslib, a přitom jsem tam jela pracovat, 
pak jsem pašovala ty peníze domů, no hrozný…  
Ke světovým návrhářům jsem se tedy bohužel nedostala.  
 
Jaká byla česká návrhářská tvorba, probíhala ve víceméně podobném duchu nebo se od sebe 
jednotliví návrháři lišili? 
Určitě, odlišovali se. Vyloženě se dal poznat rukopis, protože měli různé zpracování 
materiálu. Pamatuju si třeba, když přišla paní profesorka Bauerová s tím, že dala na balonové 
hedvábí krajku. To byla úplná bomba. Pan Křeček, to mu se říkalo pražský Yves Saint 
Laurent, ten měl takovou geometrickou a na druhou stranu i romantickou tvorbu. Když nám 
návrháři z ÚBOKu šili velké kolekce na Centromódu, tak mi stačilo vidět obrázek a poznala 
jsem o koho jde.  
I návrháři měli občas možnost vyjet do Paříže na přehlídky, bylo to, myslím si, velmi 
omezené, ale přeci jenom se dostávali ven. Největší chyba té doby byly zavřené hranice. 
 
Máte pocit, že kdyby hranice zavřené nebyly, byla by česká návrhářská scéna jinde, než je 
teď? 
Ne. Myslím si, že tu byla úžasná móda. 
 
Spíš tedy byli čeští návrháři ochuzeni o úspěch venku? 
Ano, a o ty peníze, protože tady se nikdo nezabezpečil na stáří. A bohužel v dnešní době je 
být starý velmi, velmi těžké.  
Ale něco vám řeknu. Ono je to jako s olivami, čím víc je drtíte, tím je lepší olej. A to že jsme 
tu byli, dá se říct, jako v kleci, tak o to dělali lepší věci.  Lidi si víc vážili třeba toho, když se 
dostali ven. Neříkám, že to je správně. Ale dneska, když jsou hranice otevřený, tak stejně 
nemám na to, abych někam jela.  
 
Móda je branže, která je hodně kreativní a vy jako modelka jste tu kreativitu asi spíš víc 
přijímala než sama tvořila. Měla jste třeba pak tendence něco kreativně tvořit, například 
focením atp.? 
Je pravda, že jsem chtěla fotit, ale předběhla mne moje kolegyně Dana Vašátková, ta začala 
fotit nádherně. A já jsem trošku srabík, takže když vidím, že nevyniknu, tak raději couvnu. 
Nejsem moc průbojný typ a ani pro to předvádění jsem vlastně nemusela nikdy nic udělat. 
Šlo mi to celkem samo a všichni mě chtěli. Když bych to srovnala s dneškem, kdy bych 
musela mít book a chodit na castingy, tak to bych asi radši někde prodávala. 
 
A neměla jste chuť si zařídit třeba vlastní butik? 
Ne, já nejsem obchodní typ. Hodně lidí mi říkalo, proč jsem nezaložila nějakou agenturu. 
Prostě na to nemám buňky, neumím to. A on je to tak trošku obchod s masem, nechtěla bych 
se tím ale nikoho dotknout. Jsem taky trochu líná a nechci žádnou zodpovědnost. A tohle je 
velká zodpovědnost, zvlášť když dnes vidím, co se z toho všechno vyklubalo. Musíte mít 
silné lokty a dobré finanční zázemí, ne-li někoho za sebou. 
 
Co vám po vašich zkušenostech módní branže dala a vzala? 
Nevzala mi nic, mohla bych tvrdit, že jsem mohla být něco jiného, studovat a já nevím co 
všecko, ale naprosto toho nelituju. Myslím, že ta životní škola je důležitější, než kdybych 
chodila na nějakou vysokou školu. Vždyť já jsem neudělala ani maturu, čtvrt roku před ní 
jsem zběhla…  
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Móda mi připravila tolik úžasných momentů, třeba i horších, kdy mi šlo o život. Ale tak to je, 
život jako na houpačce. Potkala jsem skvělý lidi, dostala jsem se tam, kam bych se v životě 
nepodívala. Zůstalo mi mnoho, mnoho přátelství, ale opravdového přátelství. No a do té 
školy jsem nakonec šla taky, absolvovala jsem psychologii na univerzitě třetího věku. Na to 
jsem nesmírně pyšná. Prý bych si na ten papír mohla otevřít psychologickou poradnu.  
A musím vám říct, že když jsem chodila do té školy, tak jsem zjistila, že jsem měla zkreslené 
mínění o vysokoškolském studiu a učení. 
 
V jakém slova smyslu? 
No raději bych to nerozebírala. Byla jsem občas překvapená, kdo nám tam přednášel nebo 
jakým stylem. Hluboce obdivuji lidi, kteří mají třeba filosofickou fakultu, to se s univerzitou 
třetího věku nedá srovnávat. To chraň bůh. Mně jenom dělalo dobře, že chodím na 
filosofickou fakultu a sedím tam se zbožnou úctou. Ale řekla jsem si, že jsem o nic nepřišla. 
Možná bych byla dobrý psycholog, celý život někomu radím, sobě poradit neumím. Určitě by 
mě zajímala kriminalistická psychologie. Ale jinak kdybych si představila, čím bych chtěla 
být, tak to herečkou. S tím jsem trochu koketovala, dokonce jsem si zahrála v pár filmech, ale 
i tak jsem pro to nic neudělala, asi tak. 
Do toho prostředí jsem se dostala a můžu vám říct jenom jedno. Kdo ochutná potlesk na 
otevřené scéně nebo molu, je to pro něj droga. Ještě před několika lety jsme předváděly pro 
pana Kopřivu. Taky vynikající návrhář, hodně oblékal herce v televizních inscenacích. A 
když jsem vylezla v Karlíně na molo a celý Karlín začal aplaudovat a aplaudoval, než jsem 
zase zalezla za oponu, tak jsem z toho měla husí kůži a řekla jsem si bylo to nádherný. Stálo 
to za to a litovat, že jsme za to neměly dost peněz?! No tak to víte, že by se mi teď hodily. 
Ale v těch penězích to není. Peníze jsou fajn, zpříjemňují život a dávají vám svobodu, ale 
stejně vám to nenahradí to, co má ten člověk uvnitř. 
Ale ty prachy bych brala, to se přiznám, protože mne v téhle době sužujou docela hodně. 
Neměnila bych ale nic.  
 

Ikony a identifikace 
 
Byla podle Vás už v šedesátých letech móda určitým druhem filosofie, kultem osobnosti 
popřípadě projevem identifikace s určitou sociální skupinou, tak jako je tomu dnes? 
Myslím si, že každá sociální skupina měla svoji určitou úroveň, a to především v penězích, 
ale nebylo to tak markantní jako dnes. Dnes musí mít všichni nějaké značkové oblečení, 
které, kdyby tam nebyla ta značka, bych klidně věřila, že bylo koupené u vietnamců. V tom, 
že „značkovost“ nebyla prioritou, mi zas doba šedesátých let přijde mnohem svobodnější 
oproti dnešku.  
V té době jsem se já, jako normální holka z venkova, mohla dostat bez problému do jakékoliv 
společnosti. Dnes, když nemám prachy, tak jsem na okraji společnosti, tedy té takzvaně „high 
society“. A to, abych pravdu řekla, mi hodně vadí. 
 
Když už o současné společnosti mluvíme, existuje v ní spousta tzv. ikon například módních a 
jiných. Máte pocit, že v šedesátých letech také existovaly nějaké módní ikony? 
Tenkrát jsem si to vůbec neuvědomovala. Samozřejmě, že když já jsem začínala, tak dámy, 
které předváděly do té doby, pro mne byly neuvěřitelnými hvězdami. Byla to paní 
Zázvorková, paní Borovičková, Míla Šnejdárková… Je pravda, že tyto dámy nás jako 
začínající modelky nepřijímaly s přílišnou láskou, což jsem si pamatovala, a když později 
mezi nás starší začaly přicházet modelky nové, snažila jsem se na ně být hodnější. O těchto 
dámách by se tedy asi dalo říci, že byly v jistém smyslu ikonami. Vdávaly se za architekty a 
věhlasné herce a pohybovaly se ve vysoké společnosti. Já jsem si ale třeba nikdy nepřipadala 
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nějak známá, což tedy mohlo být i tím, že jsem na každé fotce vypadala jinak. Ale některé 
mé kolegyně, třeba v Tuzexu a podobně, lidé hned poznávali a mne občas trošku rozčilovalo, 
že mě nepoznává nikdo. Ale naopak teď mne asi před měsícem úplně vyrazila dech paní 
v Kině filmového diváka na Národní třídě, kde jsem byla na nějakém Woody Allenovi. Po 
filmu jsme šli z kina do foyer, kde byla paní, odhaduji tak padesátiletá, které jsem říkala, že 
byl tak hlasitý zvuk, až jsem si chvílemi musela zacpávat uši. A ona na mne kouká a říká: 
„Že vy jste Marta Kaňovská ?“ Mě z toho úplně spadla brada, a uvažovala jsem, jestli to není 
nějaká známá nebo příbuzná. A ona mi mezitím začala vyprávět, jak se podle mne oblékaly a 
jak šmírovaly co mám zrovna nového. Tak jsem zjistila, že to byla nějaká naše obdivovatelka 
ze šedesátých let. A říkám si: Hergot to snad není pravda, že mne poznala po tolika letech. 
Ale ani já ani žádná z mých kolegyň jsem si nikdy nepřipadaly jako nějaké ikony nebo 
celebrity. V určitých kruzích jsme samozřejmě věděly, že nás znají. Ale rozhodně se 
nestávalo, aby za námi někdo lítal se žádostí o podpis a podobně. 
Ale dnes? Dnes módní ikony jistě existují, ona média udělají hvězdu vlastně z kohokoli, když 
se jim to hodí. Bohužel! A je mi opravdu líto, že mezi opravdové hvězdy se dostanou dívky, 
které založí svou slávu na tom, že fotí pro Leo. Díky současnosti jsem alergická na slovo 
celebrita a myslím, že se není čemu divit…   
 
A jak to bylo v šedesátých letech na Západě, ani tam by jste nenašla žádné módní ikony? 
Dokud jsem neviděla Zvětšeninu, což byl až rok šedesát sedm, tak ani z té ciziny jsem 
vlastně nikoho neznala. Občas jsem na módních fotkách poznávala opakující se tváře, ale nic 
jsem o nich nevěděla. Ikonami byly tenkrát spíše herečky Brigitte Bardott a další... 
 
Kult osobnosti tedy nebyl tak rozvinutý jako dnes? 
Ne. Kult osobnosti byl akorát tak Stalin… 
Svou roli hrály asi určitě i padesátá léta, ale především mám pocit, že to byl pozůstatek války.  
Lidé byli skromnější, skromněji se žilo, jedlo, ale ve výsledku bylo všechno. Naopak jsme 
jedli ekologickou stravu, což dnes jistě říct nemůžeme. Nebylo tolik znečištěné vody a 
podobně… Je mi vás hrozně líto, vás mladých lidí!  
Závěrem bych chtěla ještě říct, že dle mého osobního pocitu se v šedesátých letech rodilo 
něco, z čeho měl strach jak komunista tak kapitalista a proto to bylo utnuto… 
 
Děkuji Vám za rozhovor! 
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MMMManekýnyanekýnyanekýnyanekýny    
 

Rozhovor druhý 
 

Natálie Faitlová-Kšajtová 
 
Natálie Naděžda Lysenko Faitlová-Kšajtová se jako dcera ruských šlechtických emigrantů 
nedostala po maturitě na vysokou školu, a tak se vyučila zlatnicí. Sériová zlatničina jí ale 
nevyhovovala, začala tedy pracovat jako překladatelka a knihovnice v jedné osobě. Na 
vysokou školu se zkoušela přihlásit ještě několikrát, ale její zaměstnavatel ji nepodpořil. 
Rozhodla se tedy pro rodinný život, vdala se a narodil se jí syn Ondřej. K modelingu se 
rozhodla proto, že jí díky rodině a touze po práci umělecké šperkařky vyhovoval poloviční 
úvazek. Na konkurzu ke svému vlastními údivu uspěla a to snad také díky svému vzhledu, 
který odpovídal novému trendu ve vizáži modelek, jenž nastolila Twiggy. Pro ÚBOK 
předváděla až do roku 1970. Úspěšná však byla také jako umělecká šperkařka. Společně 
s další manekýnou Danou Vašátkovou stály za zrodem tzv. Bertramek, přehlídek šatů a 
doplňků mladých talentovaných tvůrců. Po kariéře modelky byla dlouhou dobu činná jako 
propagátorka zdravého životního stylu a makrobiotické stravy. Vystudovala Fakultu 
sociálních věda a ve studiích pokračuje dál, a to ve studiích práva, dějin hudby, filosofie a 
psychologie. V současné době pracuje v malostranské galerii Krásná paní. Má dva syny 
Ondru a Tomáše.   
 

Úvod 
 
Mohla by jste se úvodem představit, kde jste se narodila, vyrůstala, jací byli Vaši rodiče? 
Narodila jsem se v Pardubicích, ale mí rodiče bydleli v Praze v centru. Vyrůstala jsem se 
stejně starým bratrancem a o sedm let starší sestřenicí, takže ač jsem byla jedináček, jako 
jedináček jsem nebyla vychovávaná. Na venkov jsme se uchýlili kvůli právě probíhající válce 
– tedy kvůli bezpečí, ale i kvůli kontaktu s přírodou, který pro mne dodnes má podstatný 
význam. Půl roku po mém narození můj otec padl na ruské frontě, narukoval jako rusko-
německý překladatel a válečný zpravodaj – po zavření vysokých škol pracoval jako redaktor. 
Byl také skvělý pianista – v naší rodině z otcovy i matčiny strany bylo mnoho muzikantů: 
pradědeček Mykola Lysenko byl zakladatel ukrajinské „moderní“ hudby, něco jako náš 
Bedřich Smetana, dědeček Mykola Lysenko byl slavný hrdinný tenor a profesor 
konzervatoře; babička, kněžna Naděžda Tělesnická, byla profesorkou hry na klavír, stejně 
jako česká babička Marie Písecká, bratranec její matky, mé prababičky, byl Antonín Dvořák. 
Moje mamuška hrála dobře na klavír, hlavně milovala Chopina, hrála i na kytaru a celé mé 
dětství bylo plné zpěvu: babička nás doprovázela a my jsme pěli - Dvořáka, Smetanu, 
Nováka, Schuberta, Mozarta atd. – ale i mnoho krásných lidových písní, hlavně těch tklivých. 
Já sama jsem začala hrát na klavír ve čtyřech letech, v té době jsem začala i s baletem a už 
brzy jsem hrála, zpívala i recitovala na nejrůznějších akademiích a koncertech. V pubertě 
mne ale přemohla nepřekonatelná tréma a já se od té doby věnuji klavíru jen amatérsky a také 
jako horlivý posluchač a návštěvník koncertů. V patnácti letech jsem se odstěhovala zpět 
k mamušce do Prahy a opustila tak idylickou přírodu, sportovní školu i tenisové kurty 
uprostřed lesa ve Staré Boleslavi, kde jsem strávila mnoho šťastných let. Naši vilku totiž 
zabral místní „plebs“, vzácné nádherné stromy vykáceli, vše zplanýrovali buldozerem a 
pěstovali na vzniklém poli zeleninu napranou chemií. Postupně vymírali v mladém věku na 
rakovinu z té chemie, ale jejich tupí prapotomci jsou tam dodnes. 
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A proč jste se rozhodlo stát zrovna manekýnou? 
Měla bych začít od začátku tím, jak situace postupně vyzrávala a co předcházelo mému 
rozhodnutí, ač to možná bude znít trochu „od věci“. 
Byla jsem z ruské emigrantské rodiny a to byl  největší možný kádrový škraloup. Stále jsme 
také čekali, kdy nás odsunou na Sibiř. Nemohla jsem tak studovat vysokou školu a bylo mi 
oficiálně sděleno, že je pro mne s mým původem vhodná jen dělnická profese. Vyučila jsem 
se tedy po maturitě šperkařinu, dělnické prostředí mi ale zoufale nevyhovovalo a nějaký čas 
jsem pak pracovala jako překladatelka z ruštiny a angličtiny a knihovnice, posléze jako 
návrhářka šperků. Večerně jsem vystudovala výtvarnou školu na Hollarově náměstí. Vdala 
jsem se a měla syna Ondřeje, ale po třech letech se zas rozvedla. Pětkrát jsem podala 
přihlášku na VŠUP, čtyřikrát mě podnik nedoporučil (prý aby mne nepodporovali v 
kariérismu) a jednou mne nevzali, protože prý jsou mé šperky na takové úrovni, že už žádnou 
školu nepotřebuji. Taky jsem vystudovala tajnou vysokou školu, kde se místo přijímaček 
dělaly testy IQ a já jediná jsem je udělala bez chyby. Tohle všechno jsem zvládla předtím, 
než jsem se stala manekýnkou. Je to materiál na několik knih. 
 

Modelky a modeling 
 
A jak to tedy bylo s tou manekýnkou? 
Když jsem byla pár měsíců na volné noze a žila z honoráře za šperky pro film Jarní vody, 
začali mne otravovat policajti (tehdy se jim říkalo esenbáci) – tenkrát bylo totiž povinností 
být zaměstnán, v opačném případě hrozilo vězení za příživnictví. I jala jsem se hledat 
zaměstnání a jako první mi padl do oka inzerát oslovující dívky od 18 do 21 let, které by se 
chtěly stát manekýnkami v ÚBOKu, což bylo v roce 1967. Mně už bylo tehdy šestadvacet, 
ale vypadala jsem jako teenager. Šla jsem tam ve vlastnoručně ušitých šatech, přes noc jsem 
si ušila mini z županoviny, protože ve svých obvyklých kalhotech s tričkem jsem tam 
nemohla, a vzali mne jedinou z obrovského davu uchazeček. Vybíraly nás zaměstnanci 
oděvní sekce ÚBOKu, jeho šéfka paní Vitoušková, vedoucí přehlídkového oddělení paní 
Jirásková, výtvarnice a  švadleny. Být profesionální manekýnkou bylo velice žádoucí, 
manekýnky cestovaly po světě a to v době, kdy nikdo nemohl vyjet za hranice, měly volnou 
pracovní dobu a byla tu i určitá naděje, že si vezmou bohatého manžela a dostanou se do 
zajímavé společnosti. Tak o tohle mi nešlo, já jsem jen hledala zaměstnání na poloviční 
úvazek, abych dál mohla pokračovat ve svých návrzích šperků, měla čas a peníze na svá 
soukromá studia a na rodinu. Chtěla jsem se ale také zbavit stále aktuální trémy a, přiznám 
se, lákalo mne zjistit, co obnáší sláva. 
 
A jak jste uspěla? 
Za čtrnáct dní po nástupu do ÚBOKu jsem se už skvěla na obálkách Ženy a módy, což byl  
nejprestižnější módní časopisu té doby. Najednou mne všichni přední fotografové chtěli 
fotografovat a přehlídek a interwiev bylo tolik, že jsem žila v poklusu – a na šperky nějakou 
dobu nezbyl vůbec čas. A když jsem zjistila, že „být slavná“ znamená něco, co mi 
nevyhovuje, že nepotřebuji falešný povrchní obdiv a rentgenové oči všude kam přijdu a 
šeptem vyslovované mé jméno valící se na mne ze všech stran, byla jsem už do manekýnské 
profese tak vtažená, že nebylo úniku. Snažila jsem se prchnout, rozvázala jsem pracovní 
poměr v ÚBOKu a odmítala interwiev a zapírala se, ale znovu a znovu mě vypátrali. Za čas 
jsem opět začala dělat šperky, teď už obrovské „vesmírné“, nejdřív jako doplňky 
k futurologické přehlídce, posléze i pro špičkové salóny Styl a Eva, kde jsem spolupracovala 
s nejlepšími českými oděvními návrhářkami Zdenou Bauerovou a Inou Arnautovou. Hodně 
jsem fotila i s Tarasem Kuščynským a potom s kolegyní Danou Vašátkovou –  později 
provdanou Pitchon. 
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Takže modelkou jste se vlastně stala jaksi jen tak náhodou? 
Ano, dalo by se to tak říci. Jeden z hlavních důvodů proč jsem začala dělat modeling, byl ten, 
že slibovali poloviční úvazek. Ale pak, když se to rozjelo, jsem měla tolik přehlídek a 
fotografování, že to bylo spíš na víc úvazků. Ale protože jsem superaktivní, tak jsem to 
zvládala. Třeba Liberecké výstavy, to byla přehlídka za přehlídkou. Předváděla jsem od rána,  
a pak jsem měla  třeba dvě hodiny čas, tak jsem ještě sama vyrazila na procházku nebo spíš 
ostrou túru indiánským během po libereckých lesích a pak jsem zas až do večera předváděla. 
Bylo to fyzicky obrovsky náročné, jak na molu, tak v zákulisí. A tam speciálně, je to šílený 
fofr, strhat ze sebe jedny šaty, hned do dalších a pak zas vyjít v naprostém klidu na molo. A 
když jsme měla přehlídky či focení v Praze, tak potom, co jsem odpředváděla a 
odfotografovala, úprkem domů, kde na mě čekala rodina a vaření s polívkou, hlavním jídlem 
a moučníkem. Poté jsem uložila děti a nastoupila práce šperkařská, případně práce literární a 
malování. Takže jsem pracovala do noci a brzo ráno zas vylítla. Měla jsem stále co dělat. 
Tudíž jsem se, díky spoustě jiných povinností a zálib, módou zas tak příliš nezabývala. 
 
Jaký byl sociální statut a život modelky let šedesátých? 
Manekýna byla oficiálně „předváděčka“ a byla zařazena svou platební kategorií do kategorie 
D, což byla dělnická profese. Náš plat byl na úrovni nejnižších, nejméně kvalifikovaných 
pomocných dělnických prací. Přitom nám nikdo nedal ani líčidla ani punčochy – a co se jich 
při rychlém převlékání při přehlídkách zničilo – , ty jsme si musely kupovat za své. Já jsem si 
vystačila s Dermacolem v tubě a hnědou tužkou za dvě koruny, na víčka jsem si místo stínů 
dávala stříbrný (hliníkový) nebo zlatý (bronzový) prášek koupený v Drogerii za pár šupů – 
jeden pytlíček vydržel léta. Byla jsem v tom ale atypická, byla jsem tím všem pro smích. 
Mnohé mé bohatší resp. dobře provdané kolegyně měly luxusní kufříky s úžasnými líčidly 
všech možných typů a barev. Líčily jsme se samy, nikdo nám nikdy nepomohl, jedině při 
natáčení v televizi byly maskérky, ale ty mně osobně nevyhovovaly, líčily typizovaně a tak 
jsem se raději vždy líčila sama, měla jsem výtvarné vzdělání a uměla jsem si namalovat na 
svůj obličej tvář krasavice. Česaly jsme se také samy, takže jsem opět měla možnost uplatnit 
své výtvarné nadání, na kadeřníky jsem neměla. Nejčastěji jsem ale na přehlídky nosila úplně 
uhlazený účes s malým drdůlkem – přesně stejný se na světových přehlídkách někdy nosí 
dodnes – , ten mi dovoloval narážet si klobouky a čepice a barety skoro na nos, to byla má 
oblíbená specialita – a taky jsem tím zakryla své vlnité vlasy, které byly tenkrát absolutně 
out.  
 
A nebylo Vám trochu líto, že nepůsobíte na Západě, kde měly  modelky poněkud lepší jak 
finanční tak společenské postavení než u nás? 
Bylo nám trochu líto, že západní manekýnky, jsou oproti nám velice dobře honorovány. 
S povzdechem  jsme si někdy říkávaly – vida, ona si za pár let předvádění vydělá na slušný 
život nadosmrti. A my za stejnou, možná i náročnější práci žijeme sotva z ruky do pusy. 
Nedokážu ale závidět a na všem se snažím nacházet něco pozitivního. A tak jsem si říkala, že 
vlastně opovrhuji bohatstvím, neboť to podstatné je stejně uvnitř. Že mne chudoba nutí žít 
superaktivně a kreativně. Že se díky tomu více upínám na duchovní a duševní hodnoty. A 
protože jsem v té době hodně studovala Bibli, ráda jsem používala i citáty z ní – a těch tam je 
spousta o zhoubnosti hmotného bohatství! Nejradši jsem měla – „Stejně jako velbloud 
neprojde uchem jehly, ani boháč se nedostane do království nebeského“. A říkala jsem si, že 
mě i mým dětem úplně stačí to, co ušiju, prosté asketické jídlo je stejně zdraví 
nejprospěšnější – a byt mě se vším všudy stál 57,- Kčs měsíčně. Dokonce jsem si našetřila i 
na chalupu na nádherném místě! Jezdili jsme tam autobusem za 7.80 a pak chodili s bágly pár 
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kilometrů pěšky, ale to jsme vnímali jako pozitivum taky. Díky fyzicky náročnému a 
asketickému životu jsem ve slušné kondici dodnes. 
 
Zasáhl Vás osobně nějakým způsobem poměrně radikální přelom ve vizáži modelek, který 
nastartovala Twiggy? 
Ano, ta éterická holčička s obrovskými kukadly a horním rtem ve tvaru luku s námi všemi 
zamávala, ale to se asi stalo lidem na celém světě. Byla jsem taky tak štíhlounká, taky jsem 
měla velké oči a podobnou pusu – a i když jsem jinak byla úplně jiná, říkali mi „česká 
Twiggy“ – a mne to dost štvalo. Ale jednou jsem se na fotografování experimentálně a trochu 
z recese nalíčila tak, že jsem byla od Twiggy prý skoro k nerozeznání. Byly jsme s Danou 
Vašátkovou jediné z týmu manekýnek ÚBOKu tak hubené a lišily jsme se od ostatních, sice 
štíhlých, ale nepopírajících typicky české ženské tvary. Občas  někdo trochu ztloustl, což se 
někdy stávalo i nám éterickým a hned nad ním visel Damoklův meč typu „když budeš mít 
přes boky víc než 100, nemůžeš předvádět“ – já jsem ale mívala většinou kolem boků 87 cm. 
Ale tahle výstraha se nikoho nedotkla tak, aby sáhl po drastických dietách, nebo aby nejedl. 
Dokázala jsem tenkrát spořádat najednou tři obědy, a když jsem se cítila vyčerpaná, zašla 
jsem jednou do cukrárny a snědla jsem sedm dortů  bez problémů a bez následků. 
 
Oproti „západnímu“ módnímu světu jsme měli údajně jedno velké specifikum, kterým byli 
choreografické přehlídky… 
Ano, choreografické přehlídky! To byly náročné taneční výstupy, které jsme dlouho předem 
trénovaly pod vedením nejšpičkovějších choreografů – třeba i Pavla Šmoka. Tančily jsme, 
dokonale sehrány, na nádhernou muziku, nejvíc se mi vybavuje 2. klavírní koncert Sergeje 
Rachmaninova, tomu jsme říkali „Velbloudi“, protože nejčastěji opakovaným tanečním 
krokem byl stoupající a klesající motiv. Prý přitom divákům běhal mráz po zádech z té 
nádhery! Milovaly jsme choreografické přehlídky, i když jejich příprava byla hodně obtížná. 
Ale výsledky bývaly oslňující! Moc by mne zajímalo, jestli by to dnešní modelky zvládly! 
No a když už jsme byly zdatné a vytrénované baletky, některé z nás – včetně mne – začaly 
vystupovat jako taneční doprovod zpěváků v divadle Rokoko v režii Darka Vostřela. Tančily 
jsme také mnohokrát v televizi. Několik manekýnek pak dělalo i pantomimu, hlavně 
s mimem Valentou. 
Ono se z řad tehdejších manekýnek rekrutovalo více zajímavých profesí: jsou mezi námi 
lékařky, právničky, fotografky, výtvarnice, návrhářky a majitelky módních boutique a 
agentur pro modelky, spisovatelka, režisérka, farářka – ale taky matky vydařených ratolestí a 
samozřejmě, a to se týká všech, dobré manželky. 
 
Když mluvíte o dobrých  manželkách nedá mi to nezeptat se, zdali jste měla pocit, že 
v šedesátých letech proběhlo něco jako „boom“ otevřenosti ale také promiskuity v sexuálním 
životě? 
Jo, to se ke mně doneslo, ale až později. Jsem ale monogamní a všechen svůj čas věnuji 
kreativní práci, studiu, hudbě a rodině. Na začátku mé manekýnské profese mne párkrát 
někdo pozval někam na večírek, ale já jsem nikdy nikam nešla, z práce jsem vždy letěla 
domů, těch povinností! A tak mne už nikdy nikdo nikam později nepozval. Co se tam dělo, to 
netuším, to mi ani nikdo nikdy nevypravoval, protože jsem „nepatřila do party“. Jestli to bylo 
něco, co odpovídá náznaku ve Vaší otázce, to skutečně nevím. Možná ale ne. Všem mým 
kolegyním šlo především o to, aby našly skutečnou lásku a báječného manžela. A skoro všem 
se to povedlo! 
A co se svádění týče, jednou jsem na Příkopech potkala jednoho pana režiséra a on si tam 
před všemi lidmi přede mnou klekl a vyznával mi lásku a žádal mne o ruku. Pokládala jsem 
to za dost blbý fór. Obešla jsem ho se smíchem a šla klidně dál. 
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A jednou jiný méně důležitý pán, nějaký organizátor, přinesl mému malému synovi Ondrovi, 
který právě na přehlídkovém zájezdu v hotelovém pokoji stonal, přímo do postele větev 
plnou třešní a jeho asi čtrnáctiletá dcera mne pak přemlouvala, abych u nich nafurt zůstala, že 
mají krásný dům se zahradou a budu se s nimi mít dobře. Nechtěla jsem věřit svému sluchu a 
nereagovala jsem. 
A jednou mne manželka dost slavného zpěváka přemlouvala, abych se s jejím mužem 
vyspala, že je do mně strašně zamilovaný. Nejdřív jsem nechtěla ani věřit, že je to možné, ale 
bylo. Tak jsem ji beze slov vyprovodila ke dveřím.  
 

Móda a módnost nejen v ČSSR 
 
V čem spočíval a jak se projevoval módní přelom, k němuž v šedesátých letech došlo. Pokud 
tedy máte pocit, že k nějakému přelomu došlo?  
O tom také nic nevím! Já jsem se totiž o módu před svojí kariérou manekýnky skoro vůbec 
nezajímala. Vzpomínám si, že jsem měla na fotce z posledního ročníku jedenáctiletky, jak se 
tenkrát říkalo gymnáziu, šedivou sukni a nějaký normální svetr a něco na nohou. Co to bylo, 
to nevím, na tom mi vůbec nezáleželo, ani jsem si to nevybírala, to mi koupila nebo ušila 
mamuška. Hlavně to muselo být pohodlné a funkční. Největšího „předmanekýnského“ 
módního výstřelku jsem se dopustila asi v devatenácti, kdy jsem si vzala červené punčochy – 
a to zrovna začínala šedesátá léta. A na obličej jsem si napatlala hnědý tekutý pudr, a byla to 
taková ostuda, že jsem ho hned smyla a červené punčochy odložila – tenkrát se nic 
nevyhazovalo – a víckrát je na sebe nevzala. Před pár lety jsem ty příšerné červené bavlněné 
punčochy se švem při stěhování našla a konečně vyhodila. 
S módou jsem přišla do kontaktu skutečně až při předvádění. Protože jsem o ní neměla 
potuchy a mé heslo je – jedno z mých celoživotních hesel – že je lepší jít rovnou ke kováři 
než ke kováříčkovi, těsně před nástupem do ÚBOKu jsem navštívila knihovnu Umprum. 
Bylo to totiž jediné místo, o kterém jsem věděla, že tam mají západní časopisy na nejvyšší 
úrovni. Důkladně jsem prostudovala neprestižnější a nejnovější Vogue, naštěstí umím 
anglicky od dětství – a vsála jejich ducha. Tímto poučena jsem pak hodinu po nástupu do 
ÚBOKu (bez jediného slova o tom, jak se předvádí a co se dělá na molu) předváděla pro 
ministryni lehkého průmyslu, a nejenže jsem obstála, přímo jsem excelovala; říkali mi pak 
někdy, že mám západní „šmrnc“. 
A protože jsem neměla možnost srovnání s dřívější módou, vůbec mi nedošlo, že právě jde o 
nějakou „revoltu“. Pro mne to byl zlom absolutní, změna všeho. A že to bylo zrovna v tu 
chvíli zlomové pro celý svět, byla pouhá souhra náhod. Ale náhody neexistují, že? 
 
Vidíte nějakou souvislost mezi tím, kdy se móda v šedesátých letech otevírá. široké veřejnosti 
a současným stavem, kdy se móda rozmělnila do mnoha stylů a výstřelků s malou životností? 
Výstřelků s malou životností byla spousta i tenkrát, dokonce mi připadá, že jich bylo více než 
dnes a že byly daleko „povinnější“ – kdo třeba ten rok nenosil fialovou, byl pokládán za 
nemožného, a kdo příští rok nosil fialovou, byl absolutně pasé a na úrovni blba. Dnes mi 
přijde móda daleko tolerantnější a svobodnější! Vůbec ne diktátorská – tedy myslím inspiraci 
špičkovými módními tvůrci, nemyslím povinné zařazení do nějaké sociální  skupiny a 
identifikaci s ní, to mi diktátorské připadá, to jsme tenkrát ani neznaly. Byly jsme velice 
svobodné ve výběru a nemusely jsme se někam zařazovat, mohly jsme odvážně kašlat na 
diktaturu a pokud jsme přitom byly patřičně sebevědomé, pokládali nás za propagátorky 
něčeho co zrovna frčí, a o čem ostatní ještě nevědí, lidé tehdy neměli dnešní přehled a tak 
toho moc nepoznali. Dost jsem s tím disponovala a s klidem si dovolovala to, co jsem si sama 
vymyslela a co nemělo nikde obdoby – obzvláště na našich vlastních přehlídkách třeba 
v Klubu architektů s Danou Vašátkovou, na Bertramkách nebo Salonech mladých výtvarníků. 



 48 

Možná se to taky dá nazvat módní prognostikou nebo věštectvím, protože se pravidelně 
stávalo, že se mé nápady za čas objevily na světových přehlídkách a v cizích časopisech. 
Nebo to bylo módní vyzvědačství někoho v obecenstvu? Na Bertramky jezdili lidé z celého 
světa! To se už nikdy nedozvím a je mi to v podstatě jedno. Vymýšlení mě vždycky bavilo – 
a bylo by sice příjemné dostat za to patřičně zaplaceno, ale mojí hlavní odměnou bylo 
dobrodružství tvoření. A dodnes mne těší, že mnoho z toho, co bylo tenkrát považováno za 
největší výstřelky, je šmrncovní a odvážné dodnes – třeba vrstvení, vykukující spodní 
oblečení, průsvitné halenky, sukně i kalhoty, ležérní spadání výstřihu, atd. – a něco z toho se 
znormalizovalo, třeba mohutné šály a plédy, cípaté sukně, sportovní tehdy tzv „humpolácké“ 
boty atd.  
 
Jako modelky jste tedy předváděly moderní a třeba i nezvyklé věci. Přeneslo se to nějak i do 
Vašeho vlastního stylu oblékání,  bavilo Vás  šokovat?  
Šokovat mne nebavilo stále, jen někdy, musela jsem na to mít speciální náladu. Byla to 
vlastně taková duševní sondáž, jistá forma psychoanalýzy. V tehdejší době byla však 
psychoanalýza zavrženíhodná buržoazní věda. Studovala jsem ji na tajné večerní vysoké 
škole a učila jsem se ji s tím, že budu dělat jakousi laickou psychoterapeutku bez bílého 
pláště. A ono šokování výstředním oděvem bylo vlastně takovou sondou do lidského 
myšlení. Když jdete v něčem neobvyklém na ulici a lidé na vás reagují, jste vlastně 
subjektem i objektem zároveň, protože jste pozorován a zároveň pozorujete, jste hodnocen a 
hodnotíte. Je to velice, velice intenzivní činnost.  
 
A byli lidé tolerantní? 
Nebyli vůbec tolerantní. Byli nenávistní, byli vysměvační. Šla jsem sebevědomě po ulici, 
jako když jdu na molu a oni ze mne šíleli, zastavovali se, ukazovali si na mne a někteří na 
mne pokřikovali. A u těch, kteří šíleli nejvíce, jsem se zastavovala a oslovovala je, ptala jsem 
se, co a proč jim na tom vadí, byly to vlastně mé malé soukromé happeningy. Většina z nich 
úplně oněměla. Nebýt tréninku byla bych vzteklá, tedy stejná jako oni, ale naučila jsem se 
ovládat a přistupovat k nim mírně a s naprostým klidem. Chtěla jsem si rozumně povídat, ale 
většina z nich si vůbec povídat nechtěla a styděla se. Nedokázali si obhájit svůj názor a 
prchali. Někdy se mi tedy podařilo si s nimi povídat dál, ale to bývalo málokdy. 
 
A našel se někdy někdo, kdo by Vám byl schopen logicky vysvětlit a opodstatnit proč mu to 
vadí, nebo co se mu na tom nelíbí?     
Nene, nikdo. Oni jen viděli to, že se to liší od ostatních, a když se to liší, tak je to špatné, 
hodné výsměchu a opovržení… 
 
V této souvislosti se ještě musím zeptat, jak jste vnímala celkově český módní vkus? 
No, v té době to bylo všechno takové šedé, všude samé šedé myši. Když se podívám třeba na 
některé naše fotky mezi davem, tak my jsme tam zářivými objekty a kolem nás vypadají i 
ženy stejného věku spíš jako babky, šedé kabáty, staré punčochy, sešmajdané boty a k tomu 
nějakou obyčejnou kabelu. Já si to jinak nepamatuji, jen z těch fotek. 
 
A shledávala jste nějaké rozdíly mezi Prahou společně s dalšími většími městy a venkovem ? 
Na venkově tenkrát módu vůbec nesledovali. Dneska už to skoro nerozeznáte, lidé na 
venkově se oblékají stejně jako v Praze a někdy se třeba snaží být i avantgardnější, aby 
ukázali, že venkovany v módě nejsou. Ale tenkrát chodili chlapi na venkově všude 
v umaštěných montérkách, měla jsem na venkově chalupu, takže jsem to mohla sledovat. 
Ženský zas pořád chodily, jak když jdou do kravína. Špína, zanedbané věci, na čistotu se 
nehledělo. Ve velkých městech to bylo aspoň čistší, ale taky ne o moc. 
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A nestávalo se Vám, že byste potkala na ulici člověka, o němž jste si mohla říct, tak tenhle 
módní trendy sleduje a tomuhle je to zas úplně jedno? 
Módní trendy tenkrát sledovali velice povrchní lidé nebo také lidé od branže. Mezi mužskými 
to byli třeba takzvaní „pásci“. Solidní lidé módní trendy příliš nesledovali. Lidé, kteří se cítili 
jaksi „na úrovni“, měli anglický styl oblékání, klasické látky, oblečení které mohli nosit léta. 
„Nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci“ říkalo se. A u nás doma se taky říkalo, že 
v nových věcech se nechodí, ale nechávají se onosit služce… Dnes je to samozřejmě 
nesmysl, ale takhle to pro určité kruhy bylo asi normální. Nosily se kvalitní materiály, solidní 
kožené a hlavně pohodlné boty, které dlouho vydrží. 
Samozřejmě že existovaly určité oděvní atributy jednotlivých tříd, ale ty se osmačtyřicátým 
rokem smazaly, protože nikdo už pak nechtěl vypadat například jako příslušník buržoazie, 
jelikož by byl moc nápadný a to by se mu mohlo krutě vymstít. Začaly se dostávat nahoru 
takové „plebejské“ záležitosti. Uklizečky hrály prim, mohly psát posudky na lidi a chtěly, 
aby byl uznán jejich styl jako vyhovující. Na „výsluní“ se dostala dělnická třída, která se 
nikdy nekultivovala co se vztahu k materiálům a stylu oblečení týče a chtěla, aby to, čím ona 
je, bylo uznáno za to, co je v pořádku. Nesnažili se vyrůst někam nahoru, spíše chtěli dostat 
ostatní na roveň sobě. A co bylo přesahující, usekávalo se a ničilo nejrůznějšími způsoby. 
 
Máte pocit, že v současnosti je to s vkusem a módní tolerancí lepší než v dříve a že na to 
mohla mít určitý vliv revoluce v osmdesátémdevátém? 
Myslím si, že to začalo už před tím. Lidé si začali zvykat a začali si uvědomovat, že nikdo 
nemá svrchované právo určovat, jak má nebo nemá člověk vypadat. Osobně si myslím, že i já 
sama jsem udělala dost velkou osvětu tím, že jsem někdy chodila výstředně oblečená a ptala 
se lidí, proč reagují tak negativně. A lidé si zřejmě uvědomili, že co se liší, nemusí být 
zákonitě špatné, což si před tím neuvědomovali. Ony totiž ty negativní reakce časem ustaly. 
Takovéto „Jé hele podívej, ta má ránu“ a reakce obdobné prostě postupně mizely.   
Časem se lidé začali víc zajímat o to, co se nosí, na čemž měli nemalý podíl jistě i cizinci, 
kteří sem začali jezdit, přičemž dřív sem jezdili minimálně. A přeci jen cizincům už se nikdo 
nemůže vysmívat. Nezřídka se tedy potom stávalo, že i mě považovali za cizinku. Hlavně si 
také lidé uvědomili, že když má někdo určité kvality, měli by je být schopni uznat. Občas ale 
zas extravagantní oblékání brali jako pomatenost. Je to těžké nějak univerzalizovat. Je to 
naprosto individuální záležitost, případ od případu… 
 
A našla byste nějaký stěžejní impuls, který vedl k tomu, že lidé začali módní dění více 
sledovat?   
Možná to mohlo být třeba hromadným vstupem televize do domácností. V padesátých a 
šedesátých letech byla oděvní tvorba dost opovrhovaný směr, který byl pokládán za povrchní 
a tím pádem se mu nevěnovalo příliš péče. Ale přiznávám a uvědomuji si, že tenhle můj 
názor byl ovlivněn prostředím, ve kterém jsem se pohybovala, a neplatí všeobecně. Ale tento 
přístup se v průběhu let změnil. Teď jsou uznáváni především bohatí lidé a současné modelky 
jsou bohatými lidmi. Být bohatý pro spoustu lidí znamená být úspěšný, nikoliv ale pro mne, a 
znamená to také, že člověk má nějakou hodnotu, čímž se móda v jistém slova smyslu 
ospravedlnila. Také jistě hrálo a hraje roli vzrůstající množství módních časopisů. 
V šedesátých letech módních časopisů vycházelo pár a kupovali si je lidé, kteří se o módu 
vyloženě zajímali, například švadleny, jež  podle nich šili, nebo nějaké fintilky. 
 
A jak na tom byli tehdejší časopisy co se kvality týče? 
Někdy se nafotily nádherné fotky, které v časopise nakonec vůbec nebyly. Bylo to tím, že i 
podobu těchto časopisů udával vkus uklízeček a dojiček, který byl základním kritériem. 
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Nešlo o to, aby se jejich vkus povznášel, ale aby se umění snižovalo na jejich úroveň. To nám 
dost vadilo, ale taková byla doba…  
 
Mohla by jste ony časopisy vyjmenovat?  
Jasně. Žena a móda, tam jsem měla asi třicet obálek, Odívání, úpletová Dana a pak 
avantgardní Slovenská móda, ta byla dost na úrovni a tak bylo prestižní záležitostí objevit se 
v tomto časopise. Pak byly také ženské časopisy, což byla hlavně Vlasta a rodinný časopis 
Květy,  kde jsem v sedmdesátých letech pracovala jako externí redaktorka - a na další si asi 
už nevzpomenu.  
 
Byl v každém z časopisů určitý člověk – fotograf, designér nebo někdo podobný – , který 
udával jeho módnost, trendovost a stylizoval ho tak do nějaké svébytné podoby nebo se to 
všechno odvíjelo z jediného ústředí, kterým byl ÚBOK? 
Ve slovenské Módě byl Karol Kallay, který byl už v té době velice avantgardní, jezdil hodně 
po světě, což bylo tehdy dost složité. Díky svým cestám měl obrovský přehled a vzhledem 
k tomu, že byl velice průbojný dokázal prosadit krásné a avantgardní fotografie. V Čechách 
patřil mezi uměleckou špičku fotograf Taras Kuščynskij, ale ten se módní fotografii příliš 
nevěnoval. Co si pamatuji, tak jsme chodili na fotografování k panu Šlajchrtovi do tiskárny 
na Smíchově nebo přímo v ÚBOKu byla fotografka paní Navrátilová nebo Jiřina Trejbalová 
– dcera Zdenka Jirotky – pak se přidávali další mladí a odvážní fotografové například Jadran 
Šetlík. Ten byl jako začínající asistent u nás doma někdy v devětašedesátem, když se dělal 
rozhovor pro Květy se mnou a mým malým synem, jmenovalo se to „Kluk jako buk a 
maminka jako proutek“… Mezi mladé fotografy patřili ještě Alan Pajer, Blanka Chocholová, 
pan Simer a na další jména už si bohužel nevzpomenu. Pak také začala fotit manekýna Dana 
Vašátková, která se hodně naučila od Tarase Kuščynského, protože byla jeho hlavní 
modelkou.  
ÚBOK vytvářel modely, podle kterých se určovala konfekce. Materiály, z nichž se konfekce 
v obrovských metrážích vyráběla, určovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Ovšem ne 
všechny modely, které byly vytvořeny, byly nakonec schváleny do prodejní konfekce. A 
právě na přehlídkách ÚBOKu, kde se všechny modely předváděly, bylo určeno, co 
v konfekci obstojí a co ne. Modely, které prošly, se poté nafotily do časopisů, přičemž jejich 
finální vzhled byl dotvořen všelijakými doplňky.  
 
Takže by se tedy dalo říct, že ÚBOK byl jakýsi „trendsetter“ pro celou ČSSR? 
Ano. Pak byl tedy ještě Výzkumný ústav družstevnictví, kde bylo dalších pár návrhářů, kteří 
dělali také návrhy pro konfekční výrobu ale do malých družstev, kdežto ÚBOK tvořil pro 
velké podniky, jako byla třeba Makyta, Prostějov a další. Ale stejně jsem snad nikdy u těchto 
velkých firem neviděla přesně ten model, který se vytvořil v ÚBOKu, všelijak se to 
oprošťovalo a vycházelo z toho takové šedé nic moc… 
Ovšem nesmím zapomenout na špičkové módní salóny Styl, Eva a Oděvní služba. Tam se 
vytvářely nádherné individuální luxusní modely ze zahraničních materiálů pro náročnou 
bohatou klientelu, která existovala i tehdy. Šili tam hlavně pro diplomaty, cizince a umělce. 
To ovšem bylo něco absolutně jiného, než modely ÚBOKu! A skvělé byly také přehlídky 
Centrotexu navrhované pro zahraničí, kde propagovaly a v konečných důsledcích prodávaly 
český textil. Já jsem pro ně ale předváděla minimálně, nebyla jsem pro ně asi vhodný typ, což 
mi bylo dost líto.  
 

Ikony a identifikace 
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Když byl ÚBOK všeobecným „trendsettrem“ pro ČSSR, existovala třeba  nějaká osobnost či 
osobnosti, které by se daly označit za módní ikony své doby, tedy lidé kteří nějakým způsobem 
udávali módní tón doby a ostatní populace je v módnosti napodobovala či se jim chtěla 
dostat na roveň? 
To se musíte zeptat někoho z publika té doby a ne někoho, kdo se skvěl na obálkách módních 
časopisů. Ale když jsem někam přišla, tak jsem často slyšela polohlasné „To je Natálie!“, což  
v jistém smyslu může znamenat něco, co odpovídá na vaši otázku. Ale já nevím, jestli to něco 
takového znamená, osobně jsem to tak určitě nevnímala. Netoužila jsem po tom být v centru 
pozornosti. Tuhle profesi jsem dělala, abych měla nějaké peníze a proto, abych byla 
svobodná a to se mi i v té době dařilo. Ale že bych chtěla být ikonou?!  
Jednou mi mou touhu po NEpozornosti zkomplikoval můj malý syn. Šla jsem něco koupit do 
trafiky, v jejíž výloze byly nějaké časopisy s mou fotografií, zatímco syn zůstal čekat venku. 
Když jsem vyšla ven, stál tam dav lidí, můj synáček totiž zastavil snad všechny kolemjdoucí  
říkaje jim: „Tady na té fotografii je moje maminka, teď je vevnitř, ale za chvíli přijde…!“. Ti 
lidé tam stáli a koukali na mne, ukazovali si na mne a já se hrozně styděla.  
Asi jsme tedy byly známé a měly své příznivce, ale to nám nikdo neříkal. Například jsme se 
doslechly, že nám lidé píšou do ÚBOKu hory dopisů, ale nikdy jsme žádný z nich neviděly. 
Všechno se to tak nějak tutlalo. Nedávali nám to, protože z nás nechtěli mít žádné hvězdy, 
byly jsme prostě jen předvaděčky. Hvězdy jsme byly, jen když jsme jely do ciziny. Třeba 
jsme byly na filmovém festivalu v Sorrentu, kde jsme zastupovaly Československo. Celou 
dobu pobytu jsme čekaly, kdy už konečně budeme předvádět, ale vůbec jsme nepředváděly. 
Jen když byla premiéra nějakého československého filmu, oblékly jsme se do večerních 
toalet, a vydaly se špalírem tleskajících lidí sledovat film. Vůbec nikdo nám neřekl, že jsme 
tady jen kvůli film ům, stále jsme jen žily v očekávání nějaké přehlídky a nezbylo nám než se 
smát tomu, jak se k nám chovají.  
Venku jsme tedy byly za hvězdy se vším všudy, bydlely jsme v milionářských hotelích, jedly 
milionářská jídla, prostě všechno na nejvyšší úrovni. A když jsme se vrátily zpátky domů, 
byly jsme zase jen předváděčkami za pár šupů… Jako hvězdy si nás tedy nepěstovali a to i 
přesto, že jsme hvězdami v určitém smyslu asi i byly. Objevovaly jsme se stále na obálkách 
časopisů a to nejenom módních nebo nás mohli lidé vidět v různých televizních seriálech. 
Vzpomínám si na jeden dlouhotrvající oblíbený seriál, který se jmenoval “Počkej, já povím“. 
Byl to jeden z prvních módních pořadů vůbec. Skutečná módní show ale tehdy na obrazovce 
nepadala v úvahu.  
 
V kterých letech se tento pořad objevil a co bylo jeho náplní? 
Bylo to koncem šedesátých let. Účinkovaly jsme v něm my, modelky navlečené do krásných 
společenských modelů. A společnost nám dělali slavní herci, s nimiž jsme tancovaly mazurku 
a během tance si vyprávěli fóry. Krom toho tance si s námi ale herci vůbec nepovídali, 
zavřeli se do jiné místnosti než jsme byly my a tam nejspíš popíjeli a bavili se po svém, jen 
pan Kopecký stál vždycky tak smutně v koutku… 
 

Návrháři a kreativita 
 
S jakými významnými českými či světovými návrháři jste měla možnost pracovat? 
Za nejvýznamnější oděvní návrhářku konce šedesátých let jsem pokládala paní profesorku 
Zdenu Bauerovou, která navrhovala pro nejšpičkovější, luxusní salón Styl, bývalý 
Rosenbaum. Předváděla jsem pro ni jen párkrát, ale měla jsem dostkrát tu čest doplňkovat její 
přehlídky svými kovovými šperky. Téměř totéž bylo i v dalším skvělém salónu Eva bývalá 
Podolská, i pro jejich přehlídky jsem dělala individuální, s modely přesně sladěné šperky a 
měla jsem tam i několik úspěšných výstav svých šperků. 
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Další dobrý návrhář byl pan Zdeněk Křeček z Oděvní služby, ten často navrhoval modely i 
pro přehlídky Centrotexu, se kterými jsme pak jezdily po světě. V ÚBOKu to byla paní 
Milada Adamírová, paní Škamlová a paní Dudychová, která později s paní Ubrovou dělala 
návrhy pro Výzkumný ústav družstevnictví. Ostatní jména se mi už nevybavují, ale bylo jich 
víc. 
 
 
Jak jste vnímala jejich tvorbu, byli to lidé, jejichž návrhy se nějak diametrálně lišily, či 
naopak variovali více méně podobná témata? 
Jak jsem se už zmínila, za nejlepší a nejvýznamnější pokládám profesorku Zdenu Bauerovou, 
která vedla oděvní ateliér na VŠUP a salón Styl. Její věci byly nádherné, výtvarné a 
neopakovatelné, její rukopis se poznal na první pohled. Říkávala jsem o jejích modelech, že 
je škoda je nosit, že by bylo lepší pověsit je na stěnu jako obraz a kochat se jimi v zbožném 
údivu. Byly ušity z fantastických materiálů jinde – kromě salónu Eva – naprosto 
nedostupných, dovážených z Paříže. Její modely, to byly dokonalé kompozice neuvěřitelných 
nuancí neobvyklých odstínů barev a struktur, mnohdy v diagonálních, parketových nebo 
šachovnicových nesmírně pracně sešívaných dílech. Nejdokonalejší krejčovské vypracování 
perfektně padnoucích oděvů. Nejnáročnější ruční práce, výšivky a já nevím co ještě. A 
představte si, že jsme je měly možnost získat za směšný peníz, třeba za 300,- Kčs, což  byl 
malý zlomek jejich původní ceny, modely, které si nikdo ze zákaznic po přehlídce nekoupil! 
Naše kolegyně Hanička Šilhánková vedla přehlídkové oddělení Stylu a Evy a vyskytlo-li se 
tam něco finančně dostupného, dala nám vědět. Měla jsem odtamtud nádherné luxusní 
klobouky, jeden za dvacet korun, které jsem pak používala na fotografování. Modely jsem si 
tam nekupovala, neměla jsem na ně  a měla jsem jiný styl, nekonvenční a ležérní, ale hojně 
tuhle možnost využívala moje maminka, která v nich pak vypadala jako královna. 
Další úžasné modely byly v salónu Eva, který vedla Ina Arnautová, akademická malířka, 
která měla stejně jako já ruského tatínka, emigranta, takže jsme si docela rozuměly. Měla 
úplně odlišný styl od Zdeny Bauerové. Salón Eva byl v prvorepublikovém 
funkcionalistickém stylu, celý v béžových a bílých tónech, a to velice ovlivnilo její modely, 
všechno tam ladilo se vším a dominovaly tam barvy salónu. Povinností bylo samozřejmě 
nejlepší krejčovské zpracování, stejně jako u dalšího skvělého návrháře Zdenka Křečka. 
Vzpomínám si na jeho malé černé večerní šaty v mnoha variacích, ty jsem u něj předváděla a 
cítila jsem se v nich jako skutečná dáma se vším všudy. Přepych, vznešenost, luxus. Každý 
z těchto tří špičkových návrhářů měl svůj vlastní nadčasový styl a na první pohled jasný 
rukopis. Sledovali světové přehlídky, domnívám se, ale rozhodně nikdo z nich nikdy nic 
nekopíroval, byli naprosto sví a originální. 
A světoví návrháři? Samozřejmě jsme znaly kovové věci Paco Rabanneho, jeho styl trochu 
ovlivnil futurologickou přehlídku v ÚBOKu, ke které jsem dělala velké kovové šperky. 
Minisukně Mary Quant se běžně koncem šedesátých let nosily na ulici, ale špičkové salóny 
se tímhle stylem nenechaly ovlivnit, ty spíše občas vyrukovaly s kostýmem á la Chanell – 
hlavně pan Křeček – nebo chanellovskými širokými kalhoty a tenisovým předválečným 
stylem. 
A Dior, to bylo synonymum pro největší možný přepych nejen v oděvu, ale i v parfémech. 
Inspirace folklorem, speciálně ruským, k nám přišla nejdřív od Y. S. Laurenta a teprve 
později od ruských návrhářů, z nichž nejlepší a nejslavnější byl Slava Zajcev. Jednou jsme ho 
v Moskvě navštívili – v bývalém Sovětském svazu jsem reprezentovala československou 
módu na velice úspěšných přehlídkách asi pětadvacetkrát, tam jsme totiž jezdily nejvíc –, byl 
to šmrncovní mladý muž západního stylu, velice sympatický, nesmírně kreativní. Měl 
přenádherné modely!  
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Jen jsem se zpočátku v Rusku bála, že mne jako dceru ruského emigranta odsunou na Sibiř – 
ale neodsunuli. Když jsme předváděli v Kyjevě a vyšla jsem na molo, celý sál šuměl 
obdivným vyslovováním mého dívčího jména „Lysenko“ – po mém pradědečkovi se 
jmenovaly něm ulice a občas někde seděl jako obrovská socha na náměstí. A nikde nám snad 
tolik netleskali, jako tam! 
 
A považujete samotnou práci manekýny za práci kreativní? 
Práce manekýnky pro mne byla velice kreativní. V ÚBOKu na nás ušili – z předem 
schválených materiálů vhodných pro konfekční výrobu –  modely, podle kterých se vytvářela 
konfekce – ale jen některé byly pro konfekční výrobu schváleny, to určovaly různé 
schvalovací komise, před kterými jsme modely předváděly. Jen málokdy jsme totiž 
předváděly pro veřejnost, to bylo většinou na zájezdech a v cizině. Jak modely 
odoplňkujeme, jak je předvedeme a co z nich uděláme, to už bylo na nás. Před přehlídkou 
jsme dostaly základní modely, které navrhly přední návrhářky – a spoustu klobouků, bot, 
šátků, šál a bižuterie – a nastala velice rychlá a přesná hra, za pomoci několika oblékaček 
jsme na sebe oblékly a obuly a natáhly něco, co vytvořilo módní kreaci. Mně osobně do toho 
nikdo nemluvil, na můj vkus bylo spolehnutí – ale to byl základní předpoklad i většiny mých 
kolegyň, prostě by neobstála ta, která by neuměla z modelu udělat NĚCO a patřičně by to 
také nepředvedla. Chtělo to pochopit duši modelu a vyjádřit ji. Jinak se předváděly mladistvé 
věci, jinak sportovní nebo odpolední a úplně jinak večerní. Těch nádherných náročných 
večerních rób s ručními výšivkami a štrasy či korálky – tolik fantazie a umu na dnešních 
„večernicích“ nikde nevidím! Nejvíc jsem milovala rozevláté toalety, se kterými jsem si na 
molu patřičně vyhrála, vždy se mi podařilo rozjásat a nadchnout publikum. Zažila jsem 
dokonce i slzy nadšení při futurologické přehlídce, kterou jsem odoplňkovala svými 
„vesmírnými“ šperky a jejíž choreografii mistrně vymyslel choreograf Pepa Koníček, známý 
hlavně ze Starců na chmelu. 
 
Říkáte, že jste byla kreativní, krom her s doplňky a s jejich vlastní tvorbou jste módní 
kreativitu ventilovala ještě jinak? 
Na začátku sedmdesátých letech jsme s Danou Vašátkovou byly u zrodu výstav a přehlídek 
na Bertramce a to jsem pak ke svým šperkům navrhovala a šila i předváděla výtvarný oděv. 
Dělaly jsme s Danou už předtím i své vlastní přehlídky a výstavy a velmi nás to bavilo. 
Pokud to státní orgány považovaly za buržoazní kapitalistické umění a underground, byl to 
jejich problém. Nebyla v tom vlastně ani žádná revolta, byla to především seberealizace, 
vyjádření sama sebe ale i potřeba superaktivit, možná i touha ukázat, že nemusíme být 
typizované nezajímavé šedivé myši – a že se dá pořídit náročné oblečení i téměř zadarmo.Ale 
nejvíc v tom byla hravost a kreativita a pohoda a často legrace. 
Doma jsme měly spoustu krásných luxusních látek i oblečení z dřívějška – Dana je dostávala 
od příbuzných z Ameriky – tak jsme z nich vytvářely a přešívaly výstřednosti.  
O svých nápadech jsem psala a kreslila do různých časopisů – a Dana to ilustrovala svými 
fotkami. Do dneška si lidi úsměvně vzpomínají na náš poněkud humorný seriál ve Vlastě 
z konce šedesátých a začátku sedmdesátých let, nazvaný „Kdopak by se módy bál“. Byl to 
velice populární a žádaný seriál, věnovaný šátkovým kreacím a nejjednodušším střihům 
a návodům, jak třeba uháčkovat šmrncovní klobouk a jak klobouky nasazovat a nosit. Bylo 
toho tam víc. Problémy s články nebyly téměř žádné, skoro nic nám neproškrtali, jen nám 
občas kladli na srdce, že to musí oslovit i dojičku krav, čemuž jsme se samozřejmě smály a 
chápaly to, taková byla doba. Stejně jsme si to dělaly tak, jak se to líbilo nám. A my jsme 
proti dojičkám vlastně vůbec nic neměly, věděly jsme, že jsou mezi nimi i vzdělané 
kultivované ženy, které měly tu smůlu, že měly špatný kádrový profil. Tenkrát bylo běžné, že 
intelektuálové byli sesazeni z vyšších funkcí a šli dělat dělnickou profesi – a dělníci byli 
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povýšeni do významných vedoucích pozic – a ani ti první ani ti druzí svoji práci pak nedělali 
dobře a trpěli tím.. 
  
Kde jste k těmto návrhům hledala inspiraci, bylo to třeba v módních výtvorech kolem Vás? 
Vymýšlela jsem si to úplně sama a to mě na tom bavilo. Pramenilo to také z toho, že jsem 
neměla příliš peněz nazbyt, abych si oblečení kupovala. Tím pádem jsem si je šila sama a 
když už si něco sama pro sebe šiju, nebudu to kopírovat. Dělám to po svém, tak aby mne to 
bavilo. A kopírování, to mne nebavilo nikdy. A z toho pak vznikaly mé vlastní kreace, 
zvláštnosti a originálnosti. Nepřemýšlela jsem o tom tak, jestli se to bude lidem líbit, důležité 
bylo, aby se to líbilo mě. Například jsem si chtěla vyzkoušet, co udělá daný materiál, když ho 
zpracuji takovým a takovým způsobem. Jak jeho vlastnosti zdůraznit, jakou udělat různým 
zpracováním, třeba mačkáním a vrapováním, zajímavou strukturu a jak k ní vymyslet 
odpovídající tvar a funkci… Prostě jsem si hrála. Lidi pak samozřejmě často šokovalo, když 
mě v tom potkávali na ulici. Ale mě bavilo i to šokování, hrála jsem si.  
Krom toho, když jsem pak později dělala věci na výstavy či pak konkrétně na Bertramky, 
tvořila jsem zásadně na poslední chvíli. Zmíním jeden extrém za všechny, když jsme měli 
výstavu šperků v Chotěboři na zámku, tak jsem tři dny předtím začala pracovat, tvořila jsem 
ve dne v noci a ani hodinu jsem nespala. A potom jsem tedy na samotnou vernisáž přilétla ve 
stavu velice zvláštním a odstonala jsem to pak.  
 

Závěr 
 
Závěrem bych se rád zeptal, co ve Vás působení v módní branži zanechalo a čím pro Vás 
móda vlastně je? 
Móda mne zajímá stále, ale nejsem a nikdy jsem nebyla jejím otrokem. Dnes ale nepropaguji 
bláznivosti, které jsem si vymyslela, nebaví mne už být výstřední a zbytečně na sebe 
upoutávat pozornost. Módní „happeningy“ už neprovozuji. Každého půl roku si ale koupím 
dobrý cizí časopis s přehledem nejnovějších přehlídek a trendů, vyberu si to, co je nadčasové 
a univerzálnější a sáhnu do svých starých zásob toho nejkvalitnějšího, co mi zůstalo. Teď 
třeba nosím černý těsný rolák ze začátku let šedesátých, samozřejmě autentický. A šněrovací 
vysoké krokodýlí boty taky z té doby, ty jsem vytáhla už před pár lety. A široké kožené 
bokové pásky. Taky něco občas přikoupím v second handu nebo senior bazaru. Kupuji jen 
nové věci a najdou se tam i francouzské modely za pár korun, nezáleží mi ale na značkách. 
Z toho všeho si vytvořím sladěný celek. Vždy se snažím ráno dotáhnout své oblečení stylově 
i barevně aby mne vyjadřovalo a hlavně abych se v něm dobře cítila. A taky aby bylo 
pohodlné. Protože jsem zvyklá denně ujít mnoho kilometrů, musím mít především pohodlné 
boty a velké tašky – a ty vlastně hlavně určují styl mého oblečení. Ale základ mi zůstává 
stále, vlastně celoživotně: různé kalhoty či sukně plus triko, svetr a sáčko či kabát – a 
nejrůznější motanice, šály a plédy, to mám ráda už desítky let. Jednou jsou kalhoty širší, 
jindy užší, jednou do pasu a jindy pod pás, jednou kratší a jindy delší; totéž se sukní atd. Plus 
různé právě aktuální doplňky, dotažené s celkem do maxima. Vše barevně doladěné, přímo 
vymakané. Výstřelky – nebo tomu můžeme říkat odlišnosti od normálu – spíše výtvarného 
rázu, podtrhující individualitu. Jsem sama o sobě odjakživa dost odlišná od běžných českých 
typů a umím v tom existovat, klidně to podtrhuji, místo abych to popírala. Chce to 
samozřejmě znalost sama sebe vně i uvnitř – a ovládnutí umění rozšířit svou osobnost o 
povrchový materiál, který s ní ladí a souvisí s ní.  
Takže jde především o funkci a sebevyjádření a pokud se to dotáhne a povede se to, vytváří 
to krásu, přiblíží mne to k ideálu. O krásu a její hledání ve všem mi jde hodně, musí ale 
vyvěrat z hloubky, musí vycházet z podstat. Nikdy to není jen povrchní pozlátko, jakýsi 
nátěr, kosmetická úprava.  
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Baudelaire napsal a já s ním souhlasím: „Módu můžeme pokládat za touhu po ideálu... po 
kterém neustále touží lidský duch.“ 
 
Děkuji Vám, za rozhovor! 
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Pohled z „druhé strany“ 
 

Akademický malíř Josef Ťapťuch odpovídá na otázku 
 

Co pro Vás znamenají šedesátá léta? 
 
Pro mne šedesátá léta byla léty svobodného člověka. Člověka kulturně zvídavého, který měl 
dokonce i materii k tomu, aby se vzdělával tam, kde se vzdělávat chtěl. Což znamená, že 
jsem si sice vystával frontu do knihkupectví v Brně na České, ale v podstatě jsem měl už 
v roce 67 doma všechny díla Kafky, Fromma... Už jsem měl prakticky všechnu literaturu, 
kterou jsem potřeboval pro své vzdělání. A všechnu jsem bez problémů koupil na českém 
trhu. Znovu říkám, ve čtvrtek, kdy vycházely nové knihy, jsem stál velkou frontu jako 
všichni moji kolegové, ale měl jsem velkou radost. Přeci jen jsem knihu kupoval za sedm 
korun, že. A v roce 69, když jsem se vrátil z vojny, jsem si uvědomil, že mám doma 
obrovskou knihovnu začínající u antických klasiků jdoucí přes německé romantiky a končící 
u evropské a americké avantgardy a to vše v socialistickém režimu.  
I můj pocit ze šedesátých let byl velice zdravý a velice čistý a navíc musím říct, že jsem měl 
oproti svým západním kolegům obrovskou výhodu v tom, že jsem byl oproštěn od 
materiálního strádání. Spousta mých kolegů na Západě si totiž prožila období kruté bídy. Já 
jsem si tu mohl dovolit zkompletovat knihovnu takovou, na kterou oni vůbec neměli. Ne že 
by neměli tiskovinu, ale neměli peníze! Přiznávám však, že to pokládám na vážky v trochu 
zkreslené podobě.  
V tehdejší době jsem se o módu jako o profesi příliš nezajímal, nicméně mne zajímala v 
komplexu popkultury. K módě jsem se tak dostal zejména přes hudbu, která mne v té době 
zajímala hodně, ale také díky tzv. filmovým Týdeníkům, kde jsem poprvé viděl Diorovu 
přehlídku, což bylo něco nádherného, úžasného a neuvěřitelného. Něco, co mne vlastně 
společně s pár dalšími věcmi, k profesi módního návrháře přivedlo.  
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NNNNávrhářkyávrhářkyávrhářkyávrhářky    
 

Rozhovor prvý 
 

Prof. Zdena Bauerová 
 
Paní profesorka Zdena Bauerová se narodila v Bechyni. Módní tvorba byla jejím snem už od 
ranného dětství. Po tom, co vystudovala rodinnou školu, studovala uměleckoprůmyslové 
gymnázium v Brně, na něž navázala studiem pražské VŠUP v ateliéru oděvního výtvarnictví u 
docentky Hedy Vlkové. Šestileté studium zakončila titulem akademický malíř. Ve studiích ale 
pokračovala i nadále, v roce ´68 začala pak i vyučovat, nejprve jako asistentka, poté jako 
docentka a nakonec v roce ´82 jako profesorka. Jako vedoucí ateliéru oděvního návrhářství 
vydržela až do roku ´99 a „vychovala“ tak mnohé známé české návrháře. Mimo jiné to byl 
Josef Ťapťuch, Česlav Jaroš, Blanka Matragi či Liběna Rochová. Josef Ťapťcuh ji také jako 
vedoucí ateliéru nahradil.  Z české návrhářské komunity šedesátých let  byla společně 
s Josefem Křečkem tou nejuznávanější osobností a to i v zahraničí. Už od počátku své tvorby 
měla narozdíl od většiny svých kolegů výjimečné postavení. Po státnicích se stala hlavní 
návrhářkou salónu Styl a tvořila tak oděvy pro ty nejprominentnější a nejznámější osobnosti 
československé politické i kulturní scény. Díky tomu měla také jako jedna z mála možnost 
vyjíždět každý půlrok do Paříže a tvořit modely z kvalitních zahraničních materiálů. Ve své 
návrhářské tvorbě pokračuje i nyní, když působí v salónu Hartl v pražské Vodičkově ulici a 
stále je všeobecně uznávanou a respektovanou návrhářkou.  
 

Úvod 
 
Mohla byste se úvodem představit, kde jste se narodila, vyrůstala, jací byli Vaši? 
Jmenuji se Zdena Bauerová, narodila jsem se v Bechyni v úřednické rodině. Matka měla 
tvůrčí sklony a jako samoučka šila šaty a podobně. Prvotní inspiraci jsem tedy měla od ní a 
od dětství jsem tak cíleně šla za oděvnictvím. Když jsem za sebou měla střední školu, tak 
jsem dokonce koketovala s malbou a rozhodovala se tak mezi akademií a uměleckou 
průmyslovkou. Toto váhání rozčísla má matka, když řekla, že pokud od mala inklinuji 
k oděvnictví, měla bych se mu tedy věnovat a to, že mne od studií na akademii odradila, bylo 
jedině štěstí,.  
 
Takže práce v oděvním průmyslu byla Vaším dětským snem? 
Ano bylo to naprosto cílené už od ranného věku. A i svá studia jsem se od počátku snažila 
směrovat k tomuto snu, proto jsem třeba také studovala rodinnou školu, kde jsem získala 
výuční list jako švadlena, což pro mne potom bylo v zaměstnání dost důležité. Vždycky jsem 
měla oproti ostatním tu výhodu, že jsem měla přímou zkušenost s šitím a tak když jsem sedla 
za stůl, okamžitě jsem věděla, jak se model technicky provede. Po rodinné škole jsem 
studovala střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, kde jsem studovala oděv rozšířený o 
scénický kostým. Dále jsem pak pokračovala ve studiích na VŠÚP ateliér oděvního 
výtvarnictví u paní docentky Vlkové, kde jsem pak dělala ještě aspiranturu s perspektivou 
pedagogické činnosti, protože si mne paní profesorka jaksi vytipovala jako svou následnici ve 
vedení oděvního ateliéru VŠÚP. 
 
Tehdejší studium na VŠÚP bylo magisterské? 
Ne, bylo to šestileté studium zakončené obdržením titulu Akademický malíř. 
 

Návrháři –  inspirace, materiály, finance, přehlídky… 
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Kde jste pro vytváření návrhů hledala inspiraci, ovlivňoval Vás z tohoto hlediska nějakým 
způsobem módní svět „západu“?  
Do jisté míry jsem čerpala ze současných trendů ze světových módních žurnálů. Ale 
samozřejmě jsem se při tom snažila nalézt vlastní výraz, protože kopírovat západní návrháře 
by byla blbost. Také jsem měla takové profesní zázemí, které mi umožnilo realizovat to, na 
co jsme přišla během aspirantury. Tedy to, že nemusím neustále opakovat stejné věci, ale že 
se dají dále rozvíjet, zní to banálně, ale nikterak banální to není. Pro laika to bude asi těžko 
pochopitelné, ale ve zkratce to znamená, že určitou modelací na třírozměrném objemu se dá 
přijít na něco, co se dá dál rozvíjet, vyvíjet a variovat a člověk tak vlastně nemusí vymýšlet 
neustále něco zbrusu nového. Samozřejmě jsme ale museli být stále poplatní trendům, o 
nichž jsme měli informace. A ty informace tu byly ne že ne! Já jsem pak měla ještě jednu 
obrovskou výhodu oproti svým kolegům, kterou bylo to, že jsem mohla jezdit každého 
půlroku do Paříže. Nikdy jsem tak nepřišla nijak zkrátka. 
 
Možnost jezdit každého půlroku do Paříže jste měla díky podniku, kde jste pracovala nebo 
díky něčemu jinému? 
Asi se to se mnou táhlo už od školy, kde si mne za prvé paní profesorka Vlková vytipovala 
jako svou nástupnici pro pedagogickou činnost a za druhé jsem na státnici pracovala 
v jednom z našich nejvýznamnějších módních salónů, v salónu Eva, kde jsem byla jako 
studentka zaměstnána na poloviční úvazek. A od té doby po celý čas, co jsme byla 
zaměstnána  v oděvních závodech, jsem jezdila každého půlroku do Paříže. Žádné újmy 
způsobené režimem či něčím jiným, tedy krom závisti, jsem tak během svého působení 
nedošla. Možná to bylo i tím, že jsem od svých začátků působila v rámci oděvních závodů a 
nikdy jsem tak nebyla na volné noze, samozřejmě krom několika autorských drobotin.  
 
Zmiňovala jste čerpání inspirace ze světových módních žurnálů. Jak jste se k nim dostávala? 
Objednávala jsem si je. Existovala tu ale i kupříkladu francouzská knihovna, kde byly volně 
k dispozici, a kam si je mohl jít každý prohlédnout. Jinak řečeno, kdo vyvinul snahu a sháněl 
se po nich, měl možnost se k nim dostat.  
 
Bylo zde něco, co Vaši inspiraci nějakým způsobem limitovalo? 
Limitovalo mne samotné zaměstnání v onom určitém profesním zázemí. To znamená, že 
když jsem byla v salónu té nejvyšší luxusní úrovně, tak jsem se musela do jisté míry 
podřizovat určité komerci, ale zároveň jsem si ve vztahu k zákazníkům vydobyla takovou 
pozici, kdy jsem mohla do určité míry prosazovat svůj názor. Samo sebou že toto přišlo až 
časem, protože jako mladou absolventku mne příliš nebrali. Samozřejmě to ale nebylo umění, 
možná tak umění takzvané. Umění je pro mne to, co dělají lidé kupříkladu na úrovni Johna 
Galliana, kdy si můžete třeba i díky určité finanční jistotě dovolit udělat například 
transformaci čínské kultury a pak to uvést jako svou prezentaci, to je umění. Ale to, co se 
tady uvádí jako takzvané umělecké kolekce nějakých Klierů a jim podobných, to je podle 
mne paskvil a slabý odvárek. Když vezmete látku, splácáte to dohromady, pak to jen 
nadnesete a naleštíte, tak to není nic, nemá to ducha, nemá to myšlenku. Jestli někomu něco 
závidím, tak je to myšlení, nikoliv samotná tvorba, a právě myšlení je to, co mi tady poněkud 
chybí, často se mi to zdá spíš jako hra na náhodu. A tohle podle mne rozhodně není umění. A 
proto jsem se něčemu takovému vždy bránila, protože na té úrovni, na níž jsem tvořila to 
nikdy nemohlo být přesně podle mých představ a nikdy bych na to neměla ani čas ani 
finance. Ale i tak jsem byla šťastná, šťastná za to, že jsem vůbec dostala možnost takového 
zaměstnání. 
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Navrhovala jste pouze ošacení nebo i doplňky? 
Jenom oděvy, ale samozřejmě že k tomu patří schopnost řešit pokrývky hlavy a věci 
podobné. Spolupracovala jsem při tom s techniky z našich kloboučnických a kožešnických 
dílen, takže jsem musela zvládat i třeba celou kožešnickou technologii, tedy znát všechny 
kožešiny a způsob jejich zpracování, dokonce jsem kvůli tomu byla i na školení v Dánsku. 
Kožešiny byly nedílnou součástí zimních kolekcí, takže pokud jsem chtěla říct kožešníkovi, 
že to chci tak a tak, musela jsem vědět, zdali je to vůbec proveditelné, jinak bych se tak 
akorát zesměšnila. Rozsah návrhářského oboru je neskutečně široký, a k tomu se ještě se 
vznikem materiálů nových a variací či kombinací  se starými neustále mění technologie 
zpracování, takže musíte vlastně všechno poznávat znovu a znovu. Udělat dobrou věc je 
hrozně náročné. 
 
Když zmiňujete práci s materiály, musím se zeptat, jak to bylo s limitací z této stránky, měla 
jste někdy některého materiálu nedostatek? 
Takováto limitace se mne také nedotkla. Bylo to dokonce lepší než dnes. Nákupčí my totiž 
vozili obrovské štosy vzorků z Francie a Itálie a na mě pak už jen bylo vybrat si, co potřebuji 
a do týdne jsem všechno měla. Kdežto, když si nyní vyberu nějaký vzorek třeba z Rakouska, 
tak mi je řečeno, že to je moc drahé, a že si mám vybrat něco jiného. Ve výsledku jsem na 
tom tedy nyní poněkud hůř, ale jsem už natolik stará, že my to ani nevadí... Možnost 
vycestovat každého půl roku do Paříže a vybrat si kterýkoliv materiál jsme chtěla, to byly 
věci, které my oproti ostatním zdejším návrhářům dávaly obrovskou výhodu. 
 
Takže se Vám ani nikdy nestalo, že by Vás někdo nutil pracovat s ryze českými materiály? 
Ne! To se mi opravdu nikdy nestalo. 
 
Předpokládám tedy, že ani Vy osobně jste po práci s českými materiály pak nijak zvlášť 
netoužila a preferovala jste práci s materiály zahraničními?  
Ano, celkově jsem preferovala práci se zahraničními materiály a byla to s nimi práce krásná. 
A tak to bylo i s naší klientelou, tyto materiály nebyly nikde jinde k mání, a tak k nám chodili 
všechny herečky a ostatní osobnosti tehdejšího společenského života. Je nasnadě, že pak byla 
i cena vyšší než jinde, ale vzhledem ke kvalitě a kráse oněch materiálů je to logické. 
 
Jistě se však u nás museli vyrábět materiály, které byly s těmi zahraničními co se kvality týče 
srovnatelné... 
To zase ano. Měli jsme nádherné paličkované krajky, z nichž jsme například prezentovali na 
světové výstavě v Montrealu úžasné šaty. Česká paličkovaná krajka byla světový unikát. 
Také zde existoval podnik ÚLUV (pozn. ústředí lidové umělecké výroby), který vytvářel 
velmi svébytné polohy oděvního bloku. Jejich výtvory byly inspirované lidovostí, což jim 
dodávalo nezaměnitelnou typičnost. Pracovali s rukodělnými materiály, které tkali z čisté 
vlny a jejich úroveň byla opravdu vysoká. Jenom je škoda, že byl tento podnik rozprášen, 
protože si myslím, že zvlášť v současném módním dění by měl obrovskou perspektivu. Pak 
zde byl ještě ÚBOK, který jezdil též do Paříže a pak seznamoval gró oděvních výtvarníků a 
krejčí ze středních podniků se soudobými trendy. ÚBOK a ÚLUV tu tedy zastávali v jistém 
slova smyslu dva směry oděvního dění. Dalším oděvnickým kolosem s více jak dvěma tisíci 
zaměstnanci zde byla Oděvní služba, pod kterou jsme spadali i my. Spadali znamená to, že 
když pod svá křídla Oděvní služba přebírala nejvýznamnější české módní salóny Podolská a 
Rosenbaum, rozhodli se tamější páni ač kovaní komunisti za každou cenu zachovat českou 
luxusní krejčovinu, která kvetla právě v těchto podnicích. A je nutno je pochválit za to, že pro 
to skutečně dělali maximum. Měli velké problémy s tím, že nás posílají do Paříže a s věcmi 
obdobnými, neustále jsem pak musela podepisovat nejrůznější prohlášení, že tam nezůstanu a 
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tak dál. Ale i přes to všechno se jim podařilo luxusní krejčovinu udržet, když jim bylo často 
pádným argumentem, že k nám budou chodit nakupovat paní prezidentové a ostatní 
papalášky. A to ony chodily, dostávaly na to dokonce peníze a kdykoliv se jim něco ušilo, 
musely doložit, že si za ty peníze skutečně koupily ten který model a ne něco jiného.  
 
Když jste zmiňovala převzetí státním podnikem, můžete ještě upřesnit kdy k převzetí došlo? 
Bylo to po válce, ale opravdu nevím jestli to bylo už v osmačtyřicátém nebo až padesátém. 
Už jsem tedy říkala, že tomu, aby luxusní krejčovinu udrželi, věnovali obrovské úsilí. Musím 
však ještě zmínit fakt, že přestože jsme měli hodně klientů, skončili jsme občas s finanční 
ztrátou. Měli jsme totiž na sto švadlen a spoustu dalších zaměstnanců, které bylo nutné 
z něčeho zaplatit. A pokud k finančnímu propadu došlo, museli pánové ve vedení ještě navíc 
obhájit to, že na nás ostatní závody doplácely. A to považuji za opravdu solidní postoj! 
 
Nastávala často situace, kdy na vás musely ostatní závody doplácet? 
Ne, naopak velmi výjimečně. Zpravidla jsem byli schopni si na sebe vydělat, dokonce jsme 
dostávali i ocenění za dobré výsledky a podobně. 
 
Můžete mi  přiblížit cenové relace modelů z Vašeho salónu? 
Plášť byl, řekněme, za osm tisíc. Bylo to zhruba na třetinové úrovni v porovnání s dneškem.  
 
A Váš salón byl jediným zdrojem luxusního zboží v republice? 
Ano, společně s Evou jsme byli jediní. 
 
Na Slovensku žádný podobný podnik nefungoval? 
Na Slovensku nevím, ale v Brně byla Femina paní Javůrkové a vlastně v každém větším 
městě bylo něco podobného, ale byly to všechno poměrně malé podniky, které měly jen 
zhruba deset švadlen. My jsme byli jedineční tím, že jsme byli opravdový kolos. Měli jsme 
celé patro v Jungmance a Rosenbaum, který byl na Národní, byl v celém baráku, když bylo 
dole pánské a nahoře dámské oddělení.  
 
A návrháři oněch salónů z menších měst měli též možnost jezdit na přehlídky do Paříže a 
vybírat si materiály? 
To bylo víceméně soukromé. Třeba paní Javůrková, které patřila Femina, jezdila, pokud na to 
měla prachy, když nebyly, nikam nejela. Kdežto my jsme spadali pod Oděvní službu a ta nás 
financovala i v tomto ohledu. 
 
Jak probíhalo sestavování kolekcí, bylo to jen ve Vaší režii nebo jste byla limitována 
nějakými mantinely, pokud ano, kdo tyto mantinely tvořil? 
Sestavování kolekcí bylo v režii podniku se zřetelem k profilaci klientely, což byly 
především významné politické a kulturní osobnosti, ale také třeba i lékařky nebo právničky. 
Klientelu jsem tak měli vpravdě širokou, jelikož naše modely byly relativně cenově dostupné 
a především z tak kvalitních dovozových materiálů, které u nás jinde k sehnání nebyly.  
Kolekce jsme pak připravovali klasicky dvakrát do roka, tedy jaro/léto a podzim/zima a 
každá takováto kolekce čítala šedesát až sedmdesát kusů a že se prodávaly. Na některé 
modely existoval dokonce i pořadník. Například o určitý kabát mělo zájem hned šest dam a 
tak si ho odzkoušely v tom pořadí v jakém o něj projevily zájem a už záleželo jen na tom, 
které jako první padne.  
 
A jak to bylo s přehlídkami, šly ruku v ruce s kolekcemi, tedy jedna na jaře a jedna na podzim 
nebo jste jich pořádali více? 
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Ano, dělávali jsme dvě přehlídky ročně. V případě přehlídek jsem měla volnou ruku, což 
bylo velice dobré. Přehlídky byly komerčně výtvarné a myslím si, že jejich kvalita byla 
srovnatelná s kvalitou přehlídek zahraničních, což držíme dodnes. Co se týče výstředností, 
tak když se na to teď zpětně koukám, řekla bych, že to bylo daleko odvážnější než dnes. 
Mohli jsme si dovolit předvést něco lehce výstředního a lidé to akceptovali, zároveň ale 
věděli, že když přijdou k nám do salónu, dostanou tam perfektní věci, co jim sednou.  
 
Kde jste přehlídky pořádali? 
Přímo v salónu. Měli jsme tam velký sál s pódiem a s židlemi pro takových dvěstě, dvěstě 
padesát lidí. V rámci předvedení kolekce jsme měli kupříkladu po dobu čtrnácti dnů jednu 
přehlídku denně a vždycky bylo nacpáno, přičemž osazenstvo sestávalo jenom z našich 
zákazníků, takže vidíte, že jsem jich měli opravdu hodně. Vždy jsme posílali okolo dvou tisíc 
pozvánek. Se změnou režimu se to ale úplně změnilo, přišli k nám značkové firmy a lidi 
nechtěli nic jiného. Teď už ale naštěstí vidíme, že se to zase pomalu mění. Lidé už tolik 
netouží po značkách, protože je má už každý, a tak hledají zase znovu něco exkluzivnějšího. 
 
A jak salón během přehlídky vypadal, vylepšovali jste ho nějakými dekoracemi či něčím 
obdobným? 
Dekorace jsem neměli, protože salón byl vždy uzpůsoben tak, že se tam už nedávalo nic 
jiného než květiny a to bohatě stačilo. Salón sám o sobě byl totiž nádherný, zařízený v 
secesním duchu a s úžasným pódiem, kde se vždy manekýny na chvilku zastavily, aby pak 
pokračovaly zpět.   
 
Manekýny, které předváděly Vaše šaty, jste si vybírala sama? 
Ano. Musela jsem hledět na to, aby se mi pro mé modely typově hodily, což znamená i to, že 
jsem moc nechtěla manekýny vypadající jako žehlící prkna, ale ženský, z nichž se dá model 
prodat. U některých modelů už jsem ale předem věděla, že to bude chtít ta a ta paní, takže 
jsem občas i nechávala rezervy ve švech, aby se daly šaty povolit a podobně. S modely si 
tedy manekýny musely také umět poradit, dát jim individualitu a nepředvádět je všechny 
stejně. Takových jako bylo třeba Marta Pospíchalová tu však moc nebylo, ale o to větší 
radost pak byla je sledovat, když v pravou chvíli zdůraznily osobitý aspekt modelu, který ho 
od ostatních ozvláštnil a tím pádem i prodal. Modeling totiž není jen o tom umět dobře chodit 
s rukou v bok, ale také o tom dokázat vtisknout modelu něco ze sebe, dát mu v jistém slova 
smyslu duši, tak aby si zákazník dokázal dokonale představit, jak bude oděv vypadat 
v provozu... 
 
Měli o vaše přehlídky zájem i klienti ze Západu? 
Ano, samozřejmě! Někteří přijeli přímo ze zahraničí, jiní tu bydleli a jejich zájem byl 
potěšující.   
 
A do zahraničí jste vyjížděli také? 
Ne, to až když jsem dělala pro Centrotex. Jinak podnik jako takový měl domluvené určité 
spolupráce, například s HeleneStrasse z Německa, ale to se všechno vozilo sem. Abychom 
vyjeli s celou naší kolekcí, tak to ne. Ven jsme se dostali jenom s jednotlivými modely, které 
jsme připravovali pro výstavy, jako byla třeba Světová výstava v Montrealu roku 1967. 
 
A co české přehlídky celkově, měly nějaké specifikum oproti přehlídkám „západním“? 
U nás v salónu se předvádělo klasicky. Měli jsme čtyři až šest manekýn a koncepce byla 
taková, aby na sebe předváděné oděvy nějakým způsobem navazovaly a to nejen barevně, ale 
aby třeba i vyjadřovaly určitým způsobem charakter návrháře. Takže jsme třeba začínali 
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anglickými denními věcmi a končili večerními toaletami. Určitým specifikem pak byly 
choreografické přehlídky, které pořádal ÚBOK nebo Centrotex na svých zahraničních 
výjezdech. V tomto případě pak bylo modelek většinou asi deset a celá přehlídka byla jednou 
velkou choreografií, ve které měla každá manekýna své přesné místo a jednotlivé části 
přehlídky byly třeba jen v jedné barvě a podobně... Tak jako to dělal Sláva Zajcev. 
 
V této sekci otázek bych se Vás ještě chtěl zeptat, jaká vlastně byla česká návrhářská 
komunita? 
No, mám dojem, že v minulosti to bylo daleko soudržnější, protože jsme byli pod Unií 
výtvarných umělců, která sdružovala všechny návrháře. Vzájemně jsme mezi sebou 
komunikovali, jak v rámci Unie, tak mimo ni a navštěvovali své přehlídky, kde jsme 
kritizovali či chválili své návrhy. Teď je rivalita a konkurence mnohem větší. Chci říct tolik, 
že nyní je každý dravec rvoucí se jen pro sebe, kdežto dřív to bylo daleko přátelštější. Rychle 
ušít, rychle prodat, to je heslo dneška, které se mne naštěstí už nedotklo a doufám, že ani 
nedotkne. Jak se jednou člověk naučí dělat slušně řemeslo, tak ho to buď znechutí nebo se na 
to vykašle. 
 
Jako jedna z významných českých návrhářek jste na sebe jistě upozornila i ve světě. Nepřišla 
Vám někdy nabídka k zahraniční spolupráci? 
To se nedělalo, „zápaďáci“ si to totiž snažili a snaží držet co nejvíce ve svých rukou.  O to 
musel člověk skutečně hodně usilovat. Vím, že se o to velmi snažila Liběna Rochová, ale i 
přesto jí to nikdy nedopadlo. Nebo taková Blanka Matragi, které jsem pomáhala s její první 
kolekcí, ta se během svého pobytu ve Francii snažila seč mohla, aby ji přijali do Chambre 
Haute Couture, ale byla naprosto bez šance a to ne, že by na to neměla, oni ji prostě nechtěli 
mezi sebe.  
 
A došlo-li k setkání s nějakým ze zahraničních návrhářů, jak k Vám přistupovali, cítila jste 
respekt nebo naopak pohrdání? 
Mezi námi a zahraničními návrháři nebyla vůbec žádná komunikace, takže ani k žádným 
setkáním nedocházelo. Oceňována jsem byla tady, venku se o nás příliš nikdo nezajímal. 
Je ale pravda, že jako pedagožka jsem rozeslala do světa několik svých žáků. Už jsem 
mluvila o Blance a musím ještě zmínit minimálně Josefa Ťapťucha, který byl vynikající. 
Začínal v Itálii a pak se přesunul do Francie, kde dělal prvního asistenta u Cardina. Ale 
bohužel pro něj to fungovalo tak, že mu pan Cardin řekl: „Pepo jsi výbornej“, a pak se mu 
podepsal pod jeho kresby. Sice měl velké peníze, ale jednoho dne už ho to naštvalo tak, že 
práce u Cardina nechal a převzal po mě pedagogickou činnost v oděvním ateliéru na VŠUP, 
ale práci má i v Paříži, takže neustále pendluje. Pak je samozřejmě ještě několik dalších mých 
žáků, kteří se návrhářstvím ve světě živí, bohužel už si nevzpomenu na jejich jména, ale 
jedno jim je společné, museli mít opravdu velmi ostré lokty, aby se prosadili. Francie a její 
haute couture je však stále naprosto neprůstřelná... 
 

Móda ve světě a móda v ČSSR 
 
V čem dle Vašeho názoru spočíval a jak se projevoval onen zásadní módní přelom, ke 
kterému v 60-tých letech došlo? 
Všichni tu věděli, že například frčí Courrèges a jaké módní charakteristiky jsou s tím spojené. 
Samozřejmě se to ale přizpůsobovalo našim podmínkám a možnostem, protože oni to dělali 
z úplně jiných luxusních materiálů, které tady v gró nebyly k dostání. Takže byl nesmysl 
dělat věc, která byla na Západě specifická tím, že trčela a tady by díky nedostatku náležitých 
materiálů splývala. Vědělo se o tom, že móda je zrovna taková a že ten a ten v módním 
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vývoji přinesl to a to, ale nedalo se to všechno vzhledem k místním omezeným možnostem 
kompletně adaptovat na zdejší podmínky.  
Co se týče vlastního módního přelomu, o kterém vy mluvíte, tak ten spočíval v určitém 
smyslu v novém přístupu ke konstrukci oděvu, jehož následkem pak bylo třeba zkracování 
sukní, které je příkladem za všechny. Zároveň se móda začala ve své inspiraci a i v orientaci 
na cílovou skupinu mnohem více otevírat široké veřejnosti. 
 
U nás šel tento trend ruku v ruce s tím, co se dělo na Západě nebo dorazil přeci jen o něco 
později? 
Byl tu určitě skluz, řekněme roční. Samozřejmě, že se objevily i vlaštovky, které na onen 
přelom reagovaly hned. Lidé jsou ale takoví, že dokud to nechodí po ulici, tak to nepovažují 
za módu, to přijde až po tom, co začnou trendy pronikat mezi masy na ulici.  
 
A jak místní lidé reagovali na novodobý módní trend, kdy se móda začala více otevírat 
masám a inspirovat se lidmi z ulice? 
Napřed to pro ně bylo poněkud šokující. Češi ale rádi přehánějí, takže když se v Paříži nosili 
takzvané mini, tak si to naše děvenky vyložily po svém a ušily si je tak mini, že by se v Paříži 
divili. Vím o jedné dívce, která si právě takovou minisukni ušila a vyrazila v ní do Paříže, 
kde si na ni lidé ukazovali a velmi se jí podivovali. A je to tak i v naší politice, když jsme 
papežštější než papež a tak obdobně.... 
 
Z Vaší odpovědi vyplývá, že když Češi zjistili, co je zrovna in, nebáli se to vyložit po svém a 
šili si  tak své vlastní osobité kreace. Bylo to vskutku tak? 
Jojo! Máme jednu velkou vlastnost a to, že jsme se vzhledem k té relativní nouzi, která zde 
byla, naučili vařit takříkajíc z vody. A tahle vlastnost nám zůstala, což je naprosto úžasné. 
Znovu bych vám v této asociaci připomněla Blanku Matragi, která získala nějakým 
způsobem garsonku a tu si nádherně přetvořila k obrazu svému, potahovala si židle a 
podobně. Jsme takový všeumělové. Dokážeme si poradit i s málem, které je nám zrovna 
k dispozici. Vaření z vody je vlastnost, která nám pomůže v bezradnosti. Dokonce si myslím, 
že si umíme víc se vším poradit, než lidé na Západě, kterým bylo vše servírováno takřka pod 
nos. Oni šli a koupili, kdežto my jsme museli nějakým způsobem tvořit... Myslím si, že 
v našem ač malém národě je spousta lidí s velkým tvůrčím duchem a nadáním. Ještě mne 
v této souvislosti napadá další příklad. Jeden čas byly v módě laké kabelky z umělotiny a 
moje kolegyně přinesla z Barrandova filmy, které jsme dírkami sešívali k sobě a dělali z nich 
tak vpravdě nádherné a též velmi módní kabelky, které nám mohl každý závidět. Laké to bylo 
perfektní a ještě k tomu jsme si ho vytvořili sami. A dalších takových věcí bylo spousta třeba 
z provázků a podobně a hlavní motivací bylo vždycky to, že jsme svépomocí in. 
 
Když sem ona móda šedesátých let vstoupila, bylo to nejdřív do velkých měst a až pak se to 
začalo rozlévat do měst menších a menších až po vesnice, nebo to bylo nějakým jiným třeba 
celoplošným způsobem? 
Bylo to samozřejmě nejdřív do velkých měst a pak teprve postupně do měst menších. 
V současnosti je to nesrovnatelné. Malá města i venkov jsou ve formě i v obraze, kdežto dřív 
se takřka všemu, co se dělo ve velkých městech, dost podivovali. Byl velký rozdíl mezi Vy 
Pražáci a My na venkově. Lidé na malých městech a ve vesnicích módu dříve vůbec nebrali a 
i když se tam třeba našlo pár holek, které by chtěly být trendové, tak si to nemohly dovolit, 
protože by se potýkaly s všeobecným nesouhlasem a odsouzením. 
 
Soudobé módní trendy lidé přijímali postupně nebo okamžitě? 
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Postupně, ale nevím, zdali se to dalo nazvat přímo trendy. Teď je situace taková, že trend je 
ten a ten a je tu okamžitě, nutno však podotknout, že v současnosti je trend v jistém smyslu 
úplně všechno. Dřív to bylo spíš tak, že sukně sahá nejvýš tam a tam a nemůže to být jinak, 
výstřih buď je a nebo není, rozumíte?! Bylo to jednotnější, mělo to jednu výraznou linku a to 
o dnešku říct rozhodně nemůžeme. V současnosti je to poněkud rozplizlejší, ale zase si 
myslím, že ona rozplizlost by měla vést k větší individualitě jednotlivce, ona ale nevede. 
V rozplizlosti si totiž může každý najít svůj vlastní výraz a být tak jako individualita, ale 
podívejte se na ulici a uvidíte, že většina lidí tomu nevěnuje pozornost. Taková je holt doba a 
lepší už to podle mě u nás nebude. 
 
Jaká byla zdejší tolerance a to jak módní tak i obecně sociální? 
Mno, moc tolerantní to tu nebylo. Když jsme třeba my chodili na fakultu, tak jsme 
samozřejmě hned chytli to nejnovější. Takže jsme si s kamarádkou nechaly ušít stejné bílé 
jakoby pončové kabáty a vyrazily v nich do školy. A to bylo úplně neodpustitelné. Dokonce 
jsem kvůli tomu byla ve škole na koberečku. Přijít s něčím, co se absolutně vymykalo, bylo 
skutečně složité. Vzpomínám si na Jiřinu Švorcovou, která byla jako mladá holka neskutečně 
výstřední. Navzdory všemu si koupila široký klobouk a kalhotový kostým a vyrazila v tom po 
Národní třídě s výrazem všichni se na mě koukejte. Byla to doslova provokatérka. Fakt je ten, 
že dnes je to každému jedno, ale když měl dřív někdo módní myšlení a odhodlal se stát 
jakousi první módní vlaštovkou, tak na něj všichni koukali skrz prsty. Samozřejmě, že to ale 
šlo, po první módní vlaštovce přišla druhá, která ji přebila a lidé si museli pomalu zvyknout.  
 
Projevovali se v módní modernosti rozdíly mezi pohlavími? 
Určitě to sledovali více ženy. Chlapi vyznávali klasiku a myslím, že v té době byla zdejší 
pánská klasika na poměrně slušné úrovni, třeba takový Prostějov dělal kvalitní klasickou 
pánskou módu. On je rozdíl v módní modernosti mezi pohlavími dán i tím, že dámská móda 
je rozmanitější a pohyblivější než móda pánská. 
 
A jaký vlastně byl zdejší zájem o módu a módní dění vůbec? 
Zájem určitě byl. Aspoň dle mých zkušeností ze salónu měla naše klientela velký zájem o 
módu. Ohromně se lidé zajímali kupříkladu o naše přehlídky, kam se mohl někdo mimo 
okruh naší klientely dostat velmi těžko a tak se prodávali lístky na černo. A také samozřejmě 
chtěli vždycky všichni klienti především vědět, co k nám přiletělo ze Západu. Můj osobní 
dojem je takový, že zájem o módu byl rozhodně větší než je nyní. Teď si to lidé nechávají 
servírovat například od takzvaných celebrit, které vždycky v něčem přijdou a prezentují to 
jako ohromnou módu, což je samozřejmě pěkná blbost. 
 
Jaká byla v ČSSR situace co se módních obchodů týče?  
S obchody to bylo, myslím, dost špatný. Když začínal Klub odívání mladých, což byl obchod 
podporovaný týdeníkem Mladým světem naproti Dětskému domu, tak teprve tam se začaly 
objevovat určité mladistvé věci. A vlastně až tehdy se začala diferencovat móda na mladou a, 
řekněme, starou. Několik mladých návrhářů z VŠUP začalo tehdy jezdit po podnicích, kde si 
vytipovali materiály a udělali z toho takzvané Mladé kolekce, které byly odlišné od těch, jež 
byly prezentovány v ostatních obchodech. To byl tedy moment, kdy došlo k zásadní 
diferenciaci mladé módy, což bylo velké plus pro samotné mladé, kteří si v těchto nových 
kolekcích mohli najít něco, co jim aspoň trochu vyhovovalo. Ale jinak to bylo velmi špatné. 
Sériová výroba, se kterou jsem se při účasti v různých komisích setkala, byla jak po stránce 
střihové tak i materiálové opravdu špatná. Lidé, kteří sériovou módu vytvářeli, prostě 
nechápali, že na Západě se to dělalo ergonometricky a dělali stále jen geometricky. A to je 
velký rozdíl! Vezmete-li metr, ukáže vám metráž, když však chcete pracovat ergonometricky, 
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musíte promítnout, řekněme, sto fotografií lidí a pak se vám ukáže průměrný tvar postavy. 
Tady byl pak zásadní omyl v tom, že ženské, která měla přes boky stočtyřicet, udělali i šíleně 
veliká ramena, což je samozřejmě blbost, protože to bývá úplně jinak. Nejdřív se nemohlo 
přijít na to, jak kolekci dělat, a když se odhalil onen zádrhel, tak se zjistilo, že by bylo 
ergonometrické promítnutí finančně náročné, tudíž se do něj ani nepouštěli a to byl velký 
omyl. Naše věci tak neměly dobrý tvar, na čemž to hodně kolabovalo. Jak už jsem říkala, 
materiály byly také dost průměrné, takže byla konfekce celkově hodně špatná... 
 
Takže lidé, kteří se chtěli oblékat ucházejícím způsobem, museli spoléhat sami na sebe? 
Ano, museli se spolehnout sami na sebe a nebo si to nechat udělat v kvalitním salónu. 
Výjimečně se občas něco objevilo, ale to se stávalo opravdu zřídka. Velký posun nastal, až 
když začal onen Klub odívání mladých, což bylo až na sklonku sedmdesátých let. 
 
A s módními časopisy to bylo lepší než s obchody? 
Časopisy jako byla Žena a móda nebo Odívání měly bohužel zhruba stejnou úroveň jako 
většina obchodů. Občas se tam tedy objevilo pár zajímavých fotek. Jednou za půl roku se 
fotilo do časopisů i u nás, to pak bylo však prezentováno jako odívání luxusní, protože jinak 
by to mohli strhat ze Svazu žen. Celkově ale byla zdejší módní žurnalistika bázlivá. 
 
Takže se nestávalo, že by tu byly novináři, kteří by se pokoušeli bezprostředně reflektovat to, 
co se dělo kupříkladu ve Francii? 
Ne, ne! Nebo spíš chtělo by se, ale nebylo. Pořád to totiž bylo pod latentní kontrolou pana 
Müllera a dalších pánů z ÚV-KSČ. 
 
A co výrazné žurnalistické osobnosti, které by se snažili tomu dát alespoň nějaký punc 
osobitosti? 
Výrazných žurnalistických osobností tu jistě pár bylo, nevzpomenu si ale bohužel na všechny 
jména. Ale třeba taková paní doktorka Jarošová nebo Dana Posekaná se to snažili určitým 
způsobem ladit, když posílaly kritiky, jak by to mělo vypadat. Specielně paní doktorka 
Jarošová věděla, kam vítr vane, jelikož byla na stáži ve Francii, kde získala potřebnou 
orientaci. Jinak však nic moc. 
 
Měli tihle lidé pak vyložený zájem o vás návrháře nebo modelky, třeba takový že by Vás 
žádali o rozhovory, chtěli dělat profily a podobně? 
To ano, ale spíš to bylo tím směrem, že se zdejší móda hanila, protože, jak jsem říkala, 
oděvní průmysl byl u nás málo progresivní. Možnosti v módě i v čemkoliv jiném tu prostě 
nebyly, což bylo samo sebou i důsledkem režimu, když zdejší vývoj drželo striktně ve svých 
rukou ministerstvo kultury. Já sama jsem měla velký potíže už ve škole, protože mne 
považovali za individualistku. Když pak byly návrhy na zasloužilou umělkyni, o což jsem 
tedy nikdy nikterak nestála, krachlo to u mé osoby vždy na tom, že tvořím jen luxus pro 
takzvané paničky a to není nic pro socialistickou ženu. Přičemž mně se dodnes nepodařilo 
zjistit, jak by měla socialistická žena vypadat a přiznám se, nikdy jsem si tím nelámala 
hlavu... Na škole jsem ale vždycky měla problémy cokoli obhajovat, protože naší povinností 
jakožto pedagogů bylo mít školu a současně výtvarně pracovat. Často jsem se tak setkávala 
s reakcemi: „Ty, ty vůbec nevíš, co je to život, ty si jen děláš někde támhle nahoře...“ Naštěstí 
ale vždycky, když došlo na lámání chleba, zvítězila profesní kvalita, často to ale nebylo 
vůbec jednoduché. 
 
A svou pedagogickou činnost jste započala kdy? 
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Byl to školní rok 1968/69. Na VŠUP jsem nejdříve působila jako asistentka, poté jsem 
získala docenturu a nakonec profesuru, to bylo v osmdesátém druhém. V devadesátém 
osmém jsem pak musela dělat konkurz, ale nakonec se nenašel nikdo jiný, takže jsem tam 
skejsla ještě asi do devadesátého devátého a pak jsem tam byla chvíli externě. Už jsem ale 
tou dobou měla pocit, že se studentům začínám vzdalovat, ne však názorem ale komunikací. 
Názor a komunikace by mohlo být skoro to samé, ale když jsem jim řekla, že bez profese se 
nikam nedostanou nebo, že musí alespoň vědět jak a co, tak si začali stěžovat, že je do čehosi 
nutím a že se přeci nemá dneska nikdo do ničeho nutit, každý si má prý dělat co chce... 
Dokonce si pak navíc začali ještě stěžovat, že jim nedohazujeme kšefty.  
Po mně pak přišla paní Křesťanová, která začala vést ateliér a já tam tak chodila už jen na pár 
hodin. A nakonec jsme musely společně odejít, protože už  to nebylo únosné, už to šlo mimo 
řemeslo, mimo všechno. Po nás přišel Ťapťuch a ten je vzal u krku, je totiž mužský a tak si to 
mohl dovolit. Teď se k tomu tedy zas navracejí zpět, ale obtěžuje je to, protože to zabírá moc 
času. V současnosti už to ale jde mimo mně, to, co jsem tam zažila, mi pro život stačilo až 
až... 
 
Když už jsme začali u médií, nutí mne se Vás ještě zeptat, jak na tom byla móda v šedesátých 
letech ve vztahu k televizi? 
Objevovaly se určité šoty a dokonce snad existoval i nějaký rádoby módní pořad, na jehož 
jméno si už ale nevzpomenu. Když jsme pak pořádali přehlídky, tak je občas televize celé 
natáčela a následně promítala divákům. Daleko větší prostor dostávala samozřejmě jiná 
kulturní odvětví, ale točila se i móda. 
 
60-tá léta byla dobou poměrně uvolněnou a otevřenou, po ní však přišla doba normalizační, 
jaký měl tento zlom důsledek pro módní vývoj u nás – zakrněl, zpomalil se či si naopak slušně 
přežíval a vyvíjel se? 
Myslím si, že se to uvolnilo. Dost lidí si uvědomilo určité kvality. Někomu se mohlo zdát, že 
je i móda spoutanější, mnohým ale zas přišla uvolněnější a nevinnější, jako květ, který 
vykvetl následkem těch několika opojných kapek, jenž koncem šedesátých let spadly. Ale to,  
že by se normalizační diktát bezprostředně promítl i do módy, je skutečnost, kterou jsem já 
osobně určitě nepocítila. Vlastně jsem nic takového nepocítila vůbec, byla jsem jedním z těch 
šťastlivců, kteří neměli během svého profesního života žádné zásadní problémy. Nikdy jsem 
s nikým nemusela o nic bojovat – tedy krom rodiny – , protože když lidé viděli, že mám 
výsledky, s nimiž mám úspěchy po všech stránkách, tak mi šli mnohem víc na ruku. Myslím 
si, že třeba moje kolegyně Jana Nováková, která pracovala v ÚBOKu, musela naopak bojovat 
strašně. Když předkládala kolekci, přišli jí tam papálaši a vyptávali se: „Soudružko ty si 
myslíš, že tohle se dá předložit jako inspirace našim malým závodům, které potřebujou 
prodávat?!“. A tohle všechno šlo naštěstí vždycky mimo mě. 
 
Máte pocit, že módní vývoj, který, dejme tomu, od momentu šedesátých let, kdy se móda 
otevírá masám, absolvujeme,  má svůj přirozený vývoj nebo že naopak upadá někam, odkud 
se bude těžko zvedat? 
Určitě je to přirozený vývoj související s celkovým způsobem života, s technikou a s lidským 
bytím obecně. Ať chceme nebo nechceme, tak to jde ruku v ruce a nedá se vytrhnout. 
 
A jak si myslíte, že se to třeba bude vyvíjet dál? 
Teď chci říct, že dlouhodobější vývoj si vůbec nedovolím předjímat. Co se týče vývoje 
momentálního, mám pocit, že současný eklektismus by měl začít pomalu ustupovat a měla by 
nastoupit určitá kultivace. Do toho budou ale dozajista promlouvat i jiné oblasti kultury, které 
se budou třeba vyvíjet úplně odlišně, takže to snažení o kultivaci bude možná snažením 
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marným nebo to také možná vůbec žádné snažení nebude a jen to tak budou někteří lidé cítit 
a pak už jen záleží na tom, jak intenzivní a početné toto cítění bude. 
 
Když potkáváte v současnosti lidi na ulici máte z nich třeba už pocit, že to začínají cítit, tak 
jak vy říkáte? 
K nám chodí různé zákaznice – manažerky, úřednice a další a každá z nich má určité 
specifické požadavky. Dá se říct, že móda člověka hodně souvisí s jeho způsobem života. 
Stejně tak potkávám ty samé bundy od vietnamců a ty samé značkové věci na v jistém 
smyslu slova stejných lidech. A přiznám se, že si vůbec nedovolím perspektivně říci, že to 
tak začínají cítit nebo ne. Nedokážu odhadnout co má šanci na úspěch a co naopak ne, 
rozhodně to ale nebude jednotné, nejspíš však dojde k určitému zklidnění. Ale abych vám 
pravdu řekla, už se tím ani tolik nezabývám. Dneska je doba, kdy o sobě každý říká, že je ten 
nejlepší a snaží se být co nejvíce asertivní a nejvíc asertivní jsou pak lidé, kteří na to profesně 
nemají nejmenší právo. A proto pak spousta věcí stojí za pendrek, protože je dělají právě 
takovýto lidé. 
 

Ikony a identifikace 
 
Byla už v 60-tých letech podle Vás móda určitým druhem filosofie, kultem osobnosti a 
projevem identifikace s určitou sociální skupinou, tak jako je tomu dnes? 
Jo. V současnosti je to do jistý míry nutnost, kdežto v šedesátých letech to nutnost nebyla. 
Byl to tedy spíš vlastní zájem a vůle, ale určitě to tak fungovalo, byť v mnohem omezenější 
míře než je tomu dnes. 
 
Máte pocit, že v ČSSR let šedesátých existovaly módní ikony, tedy lidé, kteří nějakým 
způsobem udávali nebo inspirovali módní vkus většiny? 
Ale ano, takhle se třeba lidé dívali na některé herečky. Kdo měl na sobě něco pěkného, tak na 
sebe upozornil a určitě se o tom mluvilo a vyvolávalo to obdiv a případně pokus o nápodobu 
u takzvaných obyčejných lidí. Dříve to byly právě hodně herečky a zpěvačky, všelijaké ty 
Tauberové a jiné, které navštěvovaly jen kvalitní salóny a to nejspíš i proto, že chtěly vypadat 
kultivovaně a nepouštěly se do žádných výstředností. A nutno říct, že s nimi byl i dobrý 
pohovor. Poslední z těchto dam pro mne byla Olga Havlová, s Dagmar Veškrnovou to už 
bylo někde jinde. Ale oproti současnosti to bylo spíš obdivnější než napodobující. Dnes si na 
sebe Darinka Rollins něco vezme a zítra je to takřka svaté, což takhle v šedesátých letech 
nefungovalo. 
 
A byla tu i nějaká osobnost, která by si narozdíl od těch dam, které zmiňujete, vyloženě 
libovala v extravagantnosti? 
Milan Knížák a třeba jeho nezapomenutelné americké šle, to bylo fakt dobré. Módě a 
oblékání vůbec se totiž věnoval opravdu hodně, což byl jistě i jeden ze stěžejních aspektů, 
které z něj dělaly tak výraznou osobnost. Byl to obrovský provokatér. Vzpomínám si, že jsem 
ho jednou pozvala do školy, aby nám udělal přednášku. Jéžiš to bylo zle! I samotní 
posluchači my to tenkrát vyčítali, když říkali: „Ježišmarjá co jste nám to sem přivedla?!“ a 
odcházeli už v půlce jeho přednášky. A to on ukazoval jen nahé ženské s prostřiženými 
trikoty na prsou a podobně. Chtěla jsem jen ukázat, jak to vidí takovýhle velký člověk, ale se 
zlou jsem se potázala. Mimo Knížáka si však už na nikoho dalšího vyloženě extravagantního 
nevzpomenu, byl tak výrazný, že zastínil všechny ostatní... 
Co se týče kvality oblékání, tak bych ještě zmínila určitě architekty, kteří chodili opravdu 
hezky oblékání a myslím, že stále chodí. Mirek Řepa a profesor Kuna, kteří dělali ve své 
době nejhezčí baráky v Praze, to byly skutečně elegantní pánové. 
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Závěr 

 
Závěrem bych se Vás ještě chtěl zeptat, co pro Vás vlastně móda znamená? 
Celej život... Móda však ani tak ne jako odívání, v čemž je velký rozdíl. Móda je něco 
ohromně přelétavého, co můžete vnímat nebo také ne. Ale hlavní je ji tavit po svém směrem 
k vašemu poslání na určitém místě a v určité době. Zní to složitě, že jo?!  
 
A změnil se Váš názor na módu během těch let, co se jí věnujete?  
Zásadně určitě ne. Našla jsem si určitou parketu v neopakovatelnosti, kdy můžu – i přes ty 
strašlivý léta, co se módě věnuji – stále nacházet vždy ještě něco nového, k čemuž mne 
inspiruje třeba ulice a dotáhnout to a vyladit do kultivované polohy. 
 
Jsou mezi současnými českými návrháři, lidé, jejichž tvorba se Vám líbí nebo ji dokonce 
obdivujete? 
Jo, určitě. Nevím jestli má smysl je všechny jmenovat. Ale Pepa Ťapťuch nebo Blanka 
Matragi jsou lidé, kteří jsou moc šikovní. Blančina tvorba inspirovaná Východem, mi třeba 
zase tolik neříká, protože je nám to poněkud vzdálený, ale určitě to zvládla senzačně. Pepa 
Ťapťuch tvořil úžasné věci u Cardina a tvoří je i teď. Poněkud odlišný je Česlav Jaroš, jehož 
parketa je v uniformách a tvoří z nich senzační věci. Kvalitních návrhářů je tu ale spousta, ať 
už je to Jarka Procházková, Timura Group nebo E-Daniely, všichni mají svou vysokou 
kvalitu. Mám jen ten pocit, že moji předrevoluční žáci si šli mnohem víc cílevědomě a 
houževnatě za svým, než je tomu u ročníků mladších. Působí to na mne dojmem, že profesi 
módního návrháře neberou tolik vážně. Na jednu stranu to vypadá, jakoby čekali, že vše 
přijde samo. Ale na stranu druhou, musíme zase chápat, že jejich pozice je nesnadná, protože 
prosadit se v současnost je těžší než tomu bylo dřív. 
 
Děkuji Vám za rozhovor! 
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NNNNávrhářkyávrhářkyávrhářkyávrhářky    
    

Rozhovor druhý 
 

Akademická malířka Jana Nováková 
 

Titul akademické malířky získala Jana Nováková ve stejném roce jako paní profesorka 
Bauerová. Na rozdíl od ní se však rodačka z Litomyšle začala o módu zajímat až ve svých 
sedmnácti letech. Původně chtěla být lékařkou, proto také studovala klasické gymnázium 
v Litomyšli a posléze v Pardubicích. K zájmu o módu ji přivedla až přítelkyně jejích rodičů a 
také tvorba tehdejší vedoucí ateliéru oděvního výtvarnictví docentky Hedy Vlkové, ke které se 
dostala prostřednictvím článku o tehdejší populární zpěvačce Jarmile Novotné. Svou 
návrhářskou kariéru začala jako návrhářka doplňků a kožené galanterie, poté přešla do 
salónu Styl. Od roku ´68 do roku ´71 byla na praxi v Západním Berlíně, po návratu ze 
zahraničí pak pracovala v ÚBOKu a  jako vedoucí modelových kolekcí závodu Pragomóda. 
Ač o tom sama příliš nemluví, patřila, na rozdíl od profesorky Bauerové, k té valné většině 
zdejších návrhářů, kteří museli být povolní požadavkům režimu, požadavkům lidovosti a 
šedivé průměrnosti. V současnosti je Jana Nováková v důchodu a jejím novým zájmem se stal 
především golf, o módu se zajímá spíš jen okrajově a o návratu do své profese příliš 
neuvažuje.   

Úvod 
 
Mohla by jste se úvodem představit, kde jste se narodila, vyrůstala, jací byli Vaši rodiče? 
Jmenuji se Jana Nováková. Narodila jsem se a vyrůstala v krásném městě Litomyšli. Moji 
rodiče se o módu starali, řekla bych, úplně průměrným způsobem. Maminka byla taková 
normální konzumentka. A mne osobně začala móda skutečně zajímat asi až v sedmnácti 
letech, když jsme se poprvé dočetla o škole respektive o oděvním ateliéru na Vysoké 
umělecko průmyslové škole. V ten moment jsem také poprvé zaregistrovala paní docentku 
Hedu Vlkovou, která navrhovala šaty pro vynikající zpěvačku Jarmilu Novotnou, což byla 
zpěvačka par excelence. A tyto návrhy i kresby se mi tak strašně líbili, že jsem se začala 
pídit... Do té doby, tedy do svých sedmnácti let věku, jsem totiž chtěla být lékařkou.  
 
A studovala jste v Litomyšli? 
Ano, studovala jsme v Litomyšli a později v Pardubicích, kam jsme se s rodiči přestěhovali. 
Takže na zkoušky do Prahy jsem startovala z Pardubického gymnázia.  
Po roce jsem však musela jít do výroby, kde jsem žehlila spodní kalhoty včetně spodního 
prádla paní Marty Gottwaldové. Ale vydobyla jsem si důvěru dělnické třídy a vrátila jsme se 
zpátky do školy a už to šlo celkem v pořádku. 
 

Návrháři –  inspirace, materiály, finance, přehlídky…. 
 
Jak to bylo se studiem módy a návrhářství na pražské VŠUP, existoval tam v té době přímo 
obor oděvního návrhářství nebo jste musela pojmout od všeho trochu? 
Byl tam přímo oděvní ateliér, který vedla dotyčná Heda Vlková, jež mne v mých sedmnácti 
tak fascinovala v onom článku. A ta se nakonec stala mou profesorkou, u které jsme v roce 
´59 ve svých pětadvaceti letech skládala státní zkoušku. Co se týká průpravy ostatních 
návrhářů, tak ti které jsem poznala, na tom byli daleko hůř než my studovaní, protože jim 
chyběli ty hluboké základy estetiky, malby, kresby a všech dalších technik, které se na VŠÚP 
vyučovaly. V tomto byli tedy absolutně pozadu. Toto my také pomohlo, při konečném 
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rozhodováním, mám-li mezi nimi zůstat a být tak pořád cizinkou v jejich autě. Věděla jsem 
totiž, že mám na víc, což bych asi ale v jejich společnosti nemohla dávat najevo a spíš bych si 
musela zvyknout na status jejich a zapomenout na ten svůj vysněný. Vzdělání českých 
návrhářů obecně pak bylo neporovnatelně lepší, než vzdělání těch zahraničních, které jsem 
měla možnost poznat. 
 
Měla jste během svého studia pocit, že do některých vyučovaných poznatků nějakým 
způsobem promlouvá ideologie komunismu? 
Nenene! Tady byl předpoklad dosažení slušného místa, měl-li jste absolutorium VŠÚP. To, 
že jste tuto školu dokončil, určitým způsobem vypovídalo o vaší kvalifikaci, což konkrétně 
kolegové, se kterými jsem pracovala, postrádali. Myslím, že to je situace, do které jsme se 
vrátili po roce ´89. Rozhodují kvality, nikoliv dosažené vzdělání. Já to považuji za moudré, 
protože to je to kritérium, které vás opravňuje být dobrý nebo ne, takže si myslím, že je to tak 
v pořádku. Ale v tom momentě, kdy jsem jako návrhářka začínala a porovnávala to všechno, 
co jsem absolvovala, tedy dějiny umění, dějiny řemesel, modelování atd., jsem si uvědomila, 
že to vzdělání je někde vidět, ať už to bylo třeba jen v tom, že jsem neporovnatelně kreslila... 
 
Kde jste pro vytváření návrhů hledala inspiraci, ovlivňoval Vás z tohoto hlediska nějakým 
způsobem módní svět Západu?  
Ano, jednoznačně! Inspiraci jsem výrazně hledala na západ od našich hranic, protože mne 
fascinovala dokonalost, vymyšlenost a systémová záležitost. O těchto věcech jsem však 
někdy měla až přehnané představy. Často jsem si myslela, že je to ještě daleko lepší, než 
tomu bylo ve skutečnosti. Teprve až s tříletou praxí v západním Berlíně, kterou jsem 
díkybohu ve svých čtyřiatřiceti letech přijala, jsem poznala zač je toho skutečně loket. Moje 
představa, že si zahraniční návrhář může vymýšlet absolutně co chce, že vše má k dispozici, a 
že mu oblečený holub vletí přímo do úst, tak vzala rychle za své. Poznala jsem tam řadu 
limitů, o kterých se nám ani nezdálo a to zejména limity ekonomické, kdy se návrhář 
skutečně musel podřídit tomu kterému domu, majiteli či podnikateli, pro něž módu vytvářel.   
 
Existovalo něco, co Vaši inspiraci či přímo finální tvorbu modelů a kolekce nějakým 
způsobem omezovalo, třeba ideologie? 
Samozřejmě, omezení zde vždy nějaká byla, ale ideologie mezi ně, tedy alespoň v mém 
případě, nepatřila. Skrz ideologii se nikdy nikomu nepodařilo mne dostat na krovky a ani také 
nevím, proč by tomu tak mělo být. Pracovala jsem v různých odvětvích. Začínala jsem jako 
návrhářka doplňků a kožené galanterie, čili kabelky, kabely, pásky a drobné zboží. Byla to 
velice zajímavá práce, už třeba protože tohle mne ve škole nikdo neučil, a tak jsem tam přišla 
jako na zelenou louku. Dělala jsem tam inspirační kolekce pro tehdy státní podniky, jako 
byly Závody Antonína Zápotockého v Třebechovicích, což byly velké koželužny a 
producenti koženého zboží, myslím, že existují dodnes. Tyto inspirační kolekce pak měly 
sloužit k rozjetí výroby. A já tak musela sledovat požadavky nákupčích, s nimiž jsem 
koprodukovala, takže tam to fungovala už jaksi na objednávku. Ale nikdo mne do ničeho 
nenutil a moje fantazie byla prakticky omezena pouze materiálem a možnostmi prodeje. 
Musím zmínit také věc, kterou naše generace zažila plnými doušky a to byli ohromní 
realizátoři našich návrhů. Konkrétně se mnou pracovali absolventi kožařské školy, na jejíž 
jméno si už bohužel nevzpomenu, kteří byli zaměstnáni také v uměleckých řemeslech. Ale to 
hlavní bylo, že to byli perfektní profíci, kteří někdy z nakresleného návrhu udělali věc, nad 
níž jsem doslova žasla. Věděním o materiálu a o technologii to dotáhli k naprosté 
dokonalosti, která kolikrát dalece přesáhla mé původní představy. A tytéž zkušenosti jsem 
získala se švadlenami, krejčími a střihačemi. Byla to dokonale vycvičená stará garnitura! 
Proto bych se třeba v současnosti už nechtěla vracet, byl by to totiž návrat mezi drobnou 
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spoušť, mezi lidi, kterým se musí všechno do nejmenšího detailu vysvětlit a říct a na něco 
takového musí mít návrhář velmi, velmi dlouhou praxi, takovou aby byl schopen zvládnout i 
technologii toho kterého výrobku. 
 
Takže Vám vlastně ze začátku znalosti těchto lidí ohromně pomáhali? 
Ano, vlastně jsem se učila já od nich, bylo to úžasné. Z doplňků jsem posléze přešla do 
zakázkové krejčoviny. Jmenovitě do salónu Styl na Národní třídě, kde jsem měla individuální 
klientelu. Byli to často staří klienti ještě od pana Rosenbauma a od mého předchůdce, kterým 
byl Niko Pauzder – báječný návrhář vychovaný panem Rosenbaumem. Celé toto angažmá 
pro mne bylo vlastně druhou vysokou školou a to včetně mé skvělé šéfové paní Volákové. Ta 
byla ředitelkou našeho podniku a přitom také první návrhářkou ze salónu Mimi, což byla tak 
trochu konkurence Hany Podolské. Paní Voláková měla úžasné zkušenosti a technické 
znalosti, o nichž jsem na škole neměla ani potuchy. VŠÚP mi poskytla velmi slušný základ, 
ale rozhodně mne nebyla schopna v žádném případě vybavit kompletně do návrhářského 
života. Ale to všechno co následovalo, včetně mé praxe v Německu, která mne opět naučila 
spoustu novinek, včetně nutnosti dodržování určitých technologických a především 
finančních limitů, sebou přinášelo poznávání různých omezení v rozletu kolekce. Ale 
všechny tyto limity byly zdravé, ač jste byl omezen, toto omezení vám přineslo nějaké nové 
poznání. Nemůžu ale říct, že by na mne někdy působila nějaká ideologie, to je nesmysl! 
Naopak jsme se snažili v marasmu komunismu udělat to nejkrásnější, co se dalo. Třeba 
tehdejší módní přehlídky v salónech, to bylo něco úžasného! A to právě z toho důvodu, že to 
bylo precizně zmáknuté po technologické stránce a zároveň jsme měli obrovskou chuť svou 
tvorbou dokázat, že nejsme podupaný a na dně.  
V roce ´67 jsme ve Stylu předváděli pro zástupce Christiana Diora, kteří přijeli se svou 
kolekcí, svými manekýnami a společně s nimi také slavný Marc Bohan a všichni byli z naší 
přehlídky nadšení. Doufám tedy, že to nebyla z jejich strany jen zdvořilost, ale že to byl 
skutečně upřímný obdiv. Tentýž rok přijeli se svou kolekcí Západní berlíňané a opět jsme 
byli počastováni obdivem. V ten moment, přiznám se, jsem v sobě už našla takovou odvahu, 
že jsem jim řekla, že pokud se jim má práce opravdu tak líbí, tak bych u nich ráda získala 
další zkušenosti. A tím jsme si padli do oka, plácli si a využili tání ledů, které před 
osmašedesátým rokem bylo a já pak mohla začátkem osmašedesátého vycestovat na rok do 
Západního Berlína. To, že se to potom protáhlo na roky tři, se stalo díky okupaci a také díky 
velkému pochopení mého zdejšího zaměstnavatele, který věděl, že kdyby mne táhl zpět 
násilím, tak nepřijedu, takže jsem měla dost času si vše rozmyslet a srovnat v hlavě.  
 
Zatím jste mluvila především o pozitivních limitech, určitě byly ale také nějaké negativní 
třeba materiálové, že? 
Jistě! My jsme prakticky ani nevěděli jaké máme nedostatky. Situace se zlepšila tehdy, kdy 
jsme mohli přes Centrotex nakupovat materiály přímo od zahraničních firem, to bylo 
nádherné období. 
 
A to bylo kolem osmašedesátého roku? 
Ne později, až když jsem se vrátila z Německa, přesně to bylo v jedenasedmdesátém roce. 
Byla jsem bohatší o zkušenosti a o znalost jazyka, a tak jsme si uměla vybrat a poručit co 
přesně chci. V té době jsme měli ohromný okruh dodavatelů právě z Německa. Takže 
sedmdesátá léta, ač byla dobou kruté normalizace, byla pro módu a pro mne osobně moc, 
moc prospěšná. To, že jsem měla možnost být tři roky na Západě, držet se tam, akceptovat 
tamější limity, vědět co se může a co ne, mi vlastně dalo ostruhy, kterými jsem se odrazila 
k modelovým kolekcím závodu Pragomóda, který byl ve své době velmi úspěšný. Dělali jsme 
kolekce do butiků nebo salónů jako Eva, Styl atp., které vlastně svůj lehce skomírající 
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ekonomický výsledek posilovali prodejem modelové konfekce. Ta byla samozřejmě o něco 
cenově přístupnější, ale nikoliv na úkor kvality. Pragomódu jsem měla tehdy hodně v rukou a 
moc ráda na tohle období vzpomínám, bylo to dobré! 
 
Jaká byla materiálová situace konkrétně v šedesátých letech, byly třeba materiály, z nichž 
jste tvořili nejčastěji, protože byly nejdostupnější a zas naopak materiály takřka nedostupné? 
To byla samozřejmě situace velmi delikátní. Konkrétně v drahých salónech individuální 
krejčoviny se nezřídka vyskytl problém, když jste měl vytvořit například kabát z určitého 
materiálu za určitou cenu, která byla na tehdejší poměry docela vysoká a pak se stejný 
materiál objevil o dům dál v tuctovém obchodě za průměrnou cenu. To pak samo sebou 
zákaznice přilítla a lomila rukama... Bylo to opravdu velice delikátní. Existovala samozřejmě 
i další možnost, že se vyjíždělo třeba do Západního Německa a tam se skupovávali zbytky ze 
skladů, kde jim třeba zbyly tři metry plášťovky nebo pět metrů na šaty. To už pro ně nebylo 
samozřejmě vůbec rentabilní, a pak to bylo k mání za směšné ceny. Sezónně byly takovéto 
materiály sice poněkud pozadu, ale to tady nikdo nepoznal. Naprosto se to nesledovalo. 
Určitou konkrétní linii sice udával ÚBOK, ale ten byl zas smluvně propojen s jinými 
národními podniky, které na něco takového kašlaly, protože jejich pracovní náplň tkvěla 
úplně někde jinde než dělat módu. Oni dělaly množství ne módu... 
 
A nebylo to třeba občas tak, že by Vám byl některý materiál vyloženě nucen, protože je to 
výrobek českých dělníků a dělnic či něco obdobného? 
Abych vám pravdu řekla, těmito slovy mi to nikdo nenutil, ale pochopitelně bylo období, kdy 
nebylo k mání nic jiného. Protože jsem věděla, že se lidé musí zaměstnat modely 
v modelárně, které pak přijdou do dílen, kde sedí sto krejčích a švadlen, tak se vlastně nedalo 
nic jiného dělat, než tvořit z toho, co zrovna bylo. Ale muselo se to zase dohnat vymyšleným 
nápadem či mimořádným střihem, což je vlastně opačný postup. Dneska víme, že osmdesát 
procent úspěchu dělá materiál, dvacet procent technologie a pak je teprve samotný návrh, 
protože v první řadě je optický vjem, který je dán barevností a celkovým vzhledem materiálu. 
Někdy to tedy bylo na úkor celkového efektu, musel jste hledat náhrady a dělat kotrmelce, 
aby jste ten materiál alespoň nějak zhodnotil a prodal. Moc fajn to nebylo... Ale zase dostala 
víc prostoru fantazie, vymýšleli se nějaké zajímavé techniky nebo se materiál obracel naruby, 
třepil atd. Prostě šlo o to, udělat i z toho mála nějakou zajímavou věc. 
 
Měla jste nebo máte nějaký oblíbený materiál, který by Vás sám o sobě inspiroval? 
Je otázka, jaký máte s tím materiálem úmysl, na co a k čemu ho chcete použít. Já jsme vždy 
inklinovala spíš k takové té klasické módě, k business jak se dnes říká. Mám ráda takzvaně 
anglickou módu, takže čistotu a krásu materiálu, nádhernou materiálovou plochu a 
samozřejmě kvalitní vlákna. 
 
Jak to bylo s financováním zdejší módní scény? 
No, jako všude... Byli jsme nějak řazeni podle mzdového katalogu a já se přiznám, že jsem 
raději zapomněla, kolik jsme tenkrát dostávali. Dobrá. Trošku si to pamatuju. Vím, že jsem 
měla T14, což byla platová třída, která byla poměrně vysoko, bylo to asi dva tisíce devět set 
hrubého. Tehdy to bylo samozřejmě všechno jinak, také ceny byly jiné. Ale byla to velká 
bída a to všude... 
 
A když jste tvořila modely na individuální zakázku, tak to bylo jiné? 
To dostala firma, která si kalkulovala za model. Počítala do toho i hodiny švadlen, což bylo 
určité technické hodnocení – norma. V modelovém salónu to v tomto smyslu bylo jedno. Ale 
když jsem pak dělala prototypy pro konfekci, tak jsem musela dodržovat plus mínus určité 
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normo hodiny, které nesměly být příliš odlišné od následné produkce, avšak i toto se všelijak 
obcházelo.  
 
Dál bych se chtěl zeptat, jak probíhalo sestavování a vytváření kolekcí? 
Záleží na tom kde. V ÚBOKu se dělaly dvě inspirační kolekce ročně, tedy jednoduše 
jaro/léto a podzim/zima, což se dělalo s určitým předstihem, aby se stihlo reagovat na 
požadavky národních podniků. Většinou to tedy bylo s jeden a půl ročním předstihem před 
skutečnou sezónou, protože se muselo kalkulovat s možnostmi podniku a s tím, aby se to 
všechno stihlo. Ale pane Kadeřábku, upřímně řečeno, vzhledem k tomu, že prakticky nic 
nebylo, tak to bylo úplně jedno. Tady se sezónnost a sezónní barevnost prakticky vůbec 
nedodržovala, protože to nebylo možné.  
Něco jiného byla kolekce v salónu. Tam se vycházelo z toho, že se musí udělat dvanáct 
kabátů a obdobně. Celá kolekce byla plus mínus šedesáti kusová a musela obsahovat podle 
sezóny třeba kožichy, kostýmy nebo komplety. Takže se ve výsledku udělala plachta, na 
kterou se napíchaly vzorečky a z těch se potom vycházelo při kreslení samotných návrhů. 
Celkově to byla taková stavba, která mohla reálně pokrýt kapacitu dílen, která odpovídala 
danému materiálu a která také odpovídala klientele, o níž jsme věděli, že přijde. Tohle 
všechno byly aspekty, s nimiž se nedalo dělat nic jiného, než se jim podřídit. Často jsme měli 
některé naše modely prodané už předem podle obrázků. Na šaty byly prostě jenom tři metry 
látky a tak už se to nedalo nikdy zopakovat. Klientelu jsme měli samozřejmě různou, ale 
zajímavé je, že k nám nechodily manželky tehdejších papalášů, protože to považovaly za 
kádrový delikt. Byly tedy i případy, že se takovéto ženy i přesto všechno odvážily k nám 
přijít, ale pokud se náhodou v salónu potkali, dělaly, že se neznají. Každá stála v jiném koutě 
a koukala do jiného rohu. Ale konkrétně na velké dámy tehdejšího světa jsem neměla to 
potěšení šít. To bylo až později, když jsem pracovala na modelárně Pragomódy, kde to bylo 
výrazně levnější, tak se jim sem tam za pár korun něco spíchlo.  
 
A když jste modely teprve vytvářela, stávalo se, že už jste je tvořila přímo na konkrétní 
modelku? 
Jistě! Obyčejně jsem měla na přehlídky čtyři, v ÚBOKu jich pak bylo šest a zajímavé je, že 
každá z nich byla jiná. Jedna byla vyloženě dívčí typ, jedna byla jako ras, tedy taková 
temperamentní plnokrevná ženská, další byla sofistikovaná... Není to jako dneska, kdy jsou si 
všechny manekýny hrozně podobné a já osobně už je vůbec nerozeznávám. To bylo na tom 
to krásné. Třeba Marta Pospíchalová dříve Kaňovská byla taková dívka jako lusk a my už 
předem věděli, co jí bude sedět. A ony nám do toho také holky občas pěkně kecaly, což bylo 
samozřejmě fajn, protože docházelo k určité konfrontaci. Už totiž také věděli, která bije, 
protože už toho dost viděli a tak jsem občas slýchávala: „Prosím tě to na mne nedávej, vidíš, 
jak vypadám?!“ Myslím si, že my výtvarnice jsme měly s manekýnami velmi přátelský vztah, 
aniž by toho kdokoliv z nás někdy zneužil.  
Co se týče mluvení ideologie do módy, tak si přeci jen vzpomínám na některé velmi 
podivuhodné nápady své nejmenované šéfky v ÚBOKu, kterou jsem později nahradila. 
Kupříkladu viděla ve „slepičí stopě“ hákový kříž, a tím pádem to odmítla zařadit do kolekce. 
Nebo si vzpomínám, že někdo chtěl dát pírko za klobouk a na to mu řekla, že nejsme 
v Bavorsku, že to by bylo, jak kdybychom byli potomci Josefa Strausse nebo co to tenkrát 
blábolila za nesmysly. Takovéhle nápady holt některé snaživé soudružky někdy měly, ale 
nám to sloužilo především k velkému obveselení, o kterém jsme si ještě dlouho vyprávěly.  
 
Měla jste též co mluvit do toho, jaké modelky budou Vaše modely předvádět? 
Ano. Když byl nějaký konkurz nebo jak se dnes říká casting, tak jsme jako návrháři byli vždy 
přítomní a měli možnost výběru. To byla jedna možnost. Druhá byla ta, že už jsme přesně 
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věděli, jakou ze stálých manekýn na přehlídku pozveme. V zakázkovém salónu už jsme měli 
vlastně stabilní modelky, které tam měly své skříně a už se přesně vědělo, kdo přijde. 
 
A jak často jste módní přehlídky pořádali, bylo to v závislosti na oněch dvou kolekcích do 
roka nebo i častěji? 
V salónu to bylo dvakrát ročně, v ÚBOKu hlavní kolekce také dvakrát ročně. Pak se 
samozřejmě přišlo na to, že sezóna se celosvětově prolíná a že je potřeba udělat demi sezónu, 
to jest něco mezi, nazývalo se to dovzorování. 
 
Samotnou přehlídku jste připravovali jak dlouho? 
Většinou se připravovala půl roku. 
 
A pořádali jste ji přímo v salónu nebo jste si pronajímali nějaké větší prostory? 
Ano přímo v salónu. Styl byl zařízen krásným stylovým nábytkem, což už teď není pravda, 
protože onen nábytek je neznámo kde... V ÚBOKu jsme měli velkou předváděčku a 
v Pragomódě to probíhalo v takové malé kancelářičce, kde jsme si šlapali po nohách, ale i 
přesto to bylo velice dobrý.  
 
Jací byli lidé, kteří na tyto přehlídky chodili, převažovali třeba novináři? 
Novináři tam samozřejmě byli, ale rozhodně nepřevažovali. Ostatně módních novinářů 
nebylo nikdy mnoho a ti, kteří byli, stejně většinou stáli za starou bačkoru. Jedinou výjimkou 
byla má nejlepší přítelkyně, která mne už bohužel opustila, a to paní Věra Hrubá. To byla 
jediná novinářka schopná promluvit o módě, a k tomu ještě zaujmout stanovisko. Jinak to 
byla opravdu bída. Ale nebylo a není to tak jenom v módě, myslím, že celkově se dá říct, že 
je skutečně velmi málo kvalifikovaných novinářů...  
Jinak návrhářská komunita byla komunitou soudržnou. Nijak jsme si nekonkurovali, každý 
měl svůj píseček, jedině se občas možná objevila závist, protože ten seděl líp, jiný zas hůř, 
jak to tak bývá. Ale určitě to bylo podstatně lepší, než je tomu dnes. 
 
Ještě bych se k této sekci otázek chtěl zeptat, jaké bylo odbytiště českých modelů, existoval-li 
kupříkladu nějaký stát, do nějž se naše móda majoritně vyvážela?   
Byl by možná i existoval, ale nebylo to možné prodat. Nevím, kdo v tom nejvíc participoval, 
možná to byl Centrotex, ale ať už to byl kdokoliv, tak byl jen líný se takovou „prkotinou“ 
zabývat. Ale má konkrétní zkušenost pochází z přehlídek Jablonexu, které jsem deset let 
dělala, přičemž o předváděné modely byl na výjezdech upřímný zájem, ale my jsem je prodat 
nemohli, protože jsme neměli cenovou kalkulaci. Takže o prodeji mých modelů na Západ 
nebo kamkoliv jinam se nedalo uvažovat. Buď se to prodalo u nás a nebo vůbec. Respektive 
tak, že ty nádherné modely šly za babku do bazaru, kam možná ani nedošly a někdo si je 
cestou uzmul, to já naštěstí nevím. Bylo to ekonomicky hrozně zpatlané. Oni vůbec nebyli 
schopni využít těch šancí, které se nabízeli. V této asociaci mne napadá přirovnání ke 
kontaktním čočkám pana profesora Wichterleho, za něž by byly milióny, ale oni raději pana 
profesora sprostili všech funkcí v Akademii věd a vyhodili ho a nedovolili mu prosazení jeho 
patentů. Báli se, že by je někdo koupil a pan profesor by ještě snad přišel k nějakým 
penězům, prostě mu nepřáli ten možný výdělek... 
 
A vzpomenete si ještě jaká byla přibližná cenová relace při prodeji modelů? 
Podle cen vám to neřeknu, ale u nás v salónu nakupovali řeznice, dámy obchodující se 
zeleninou a chodili k nám i lékařky, ale to byly spíš už postarší dámy, které si na to našetřily. 
Já bych si u nás koupit model nemohla... 
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Móda ve světě a móda v ČSSR 
 
V čem dle Vašeho názoru spočíval a jak se projevoval onen zásadní módní přelom, ke 
kterému v 60-tých letech došlo? 
Já si myslím, že my jsme tady o nějakém přelomu neměli ani tušení, ani jsme to nevnímali. 
My jsme věděli, že vznikl Semafor a chodili jsme na jam sessions, cítili jsme jen, že je to 
takové trošku uvolněnější. Ono nám také bylo v té době strašně málo let. Často se teď divím, 
jak málo věcí jsem jako mladá vnímala, věcí, které mne dnes přivádějí v absolutní úžas nebo 
zlost. Rozhodně bych neřekla, že lidé u nás chodili špatně oblékaní. To určitě ne! Velmi jsme 
na to dbali. O módu tu zájem byl. Každý týden jsem psala či kreslila do přílohy Mladé Fronty 
a do Vlasty jednou za čtrnáct dní. Vždy, když jsem se vrátila z nějakého veletrhu či něčeho 
podobného, jsem dostala prostor, abych své dojmy a postřehy mohla sdělit a čtenářský zájem 
o ně byl. Takže ta opona, která nás dělila, nebyla v módě až tak strašlivá. Třeba když jsem 
pak byla v Německu, tak si ode mne moje kolegyně půjčovaly kabáty, což svědčilo o tom, že 
nemohly být zas tak špatné. Vždycky jsme se snažili abychom v tomto byly jaksi na úrovni. 
 
A jak jste se tedy k těm inspiračním zdrojům dostávali, měli jste třeba možnost dostat se 
k západním módním časopisům? 
ÚBOK měl širokou knihovnu, kde byly i aktuální módní časopisy, kam se mohlo jít a 
prohlížet. Tato knihovna byla zásadním zdrojem, protože jinak nic jiného nebylo. Ještě jsem 
pokoutně dostávala z francouzského velvyslanectví pro mne osobně velmi důležité výstřižky 
z Le Monde nebo z jiných časopisů, kde byly recenze na aktuální přehlídky a podobně. Občas 
mi také některé zákaznice cizinky přivezly americké časopisy Women Wear, protože věděly, 
jak hrozně lopotně to sháníme. Nebo mi zástupkyně Centrotexu ve Francii, která měla srdce 
na pravém místě, posílala spousty módních výstřižků, které dokonce i překládala. Ve 
výsledku bylo ale toto získávání západních inspiračních materiálů především mou soukromou 
iniciativou.  
 
V módních časopisech, jež vycházely u nás, se nic najít nedalo? 
Na to můžete zapomenout. To byl humus. Nebylo totiž na co tisknout, nikdy to nebyla křída, 
nebylo co fotografovat, protože nebylo co ani na co fotit. Já jsem dokonce někdy nosila na 
různé reportáže svoje hadry z domova, různé šátky, trička a doplňky, které bylo možné 
manekýně obléct. Ještě k tomu byly termíny tiskáren, myslím, že roční, takže jste si vlastně 
musel s ročním předstihem nárokovat papír, aby jste tam mohl tu novinku uvést. Novinka 
s ročním předstihem?! To je sranda, ne!? 
 
A máte pocit, že pokud by zde byl dostatek zdrojů, o kterých jste teď mluvila, že by byla 
situace jiná? 
To by tady musel být úplně jiný svět, jiný život. Já bych třeba ochotně udělala reportáž o OP 
Prostějov. Jenomže oni neměli nic, co by mi dali k focení, protože šili akorát dva milióny sak 
pro Rusko a Sibiř, takže ani neměli žádné dámské věci... Nebo když jste chtěl ukázat nějakou 
módní novinku, tak to nebylo na čem demonstrovat, protože to tady prostě  n e b y l o! 
 
Existovali zde lidé, kteří ač v módě nepracovali, přesto se módní trendy snažili sledovat a 
oblékat se tak, jako lidé na Západě? 
To určitě! Tady byla řada elegantních ženských. Já si namátkově vzpomínám, že pro mne 
byla ve své době vysoce elegantní třeba Ljuba Hermanová, která se oblékala opravdu 
báječně. Kdo ještě?! Tak určitě byly i některé herečky, které měly k umění dobře se 
obléknout opravdu blízko. Kupříkladu žena tehdejšího ředitele televize Jitka Frantová, která 
hrála v Rokoku, se uměla báječně oblékat, za prvé si totiž mohla s červeným diplomatickým 
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pasem kdykoliv odfrčet a něco si přivést, a za druhé byla dostatečně dotovaná, aby si 
nechávala šít u nás. Nebo existovala jedna dáma, přítelkyně mých rodičů, která mne de facto 
přivedla k zájmu o módu, byla vždycky dokonale oblečená, štíhlá, kultivovaná. Byla řada 
takových žen a musím říct, že to nebylo jenom v Praze, třeba dáma, o níž mluvím byla 
z Pardubic, kde byly celkově moc šik dámy. 
 
Všímala jste si rozdílů mezi venkovem a většími městy? 
Ale to víte, že jo. Vězí to v životním stylu. Také je to všechno samozřejmě otázka peněz a 
otázka motivace, toho že se chce člověk držet a nějak vypadat... aspoň ještě chvíli... A to si 
myslím, že je doména města. Lékařská péče, životní styl to všechno je ve městě lepší. 
 
Jak to bylo s tolerantností zdejších lidí například vůči módním novinkám a výstřednostem? 
Myslím, že lidé byli tolerantní. V tomhle tom nebyla nevraživost tak markantní. Mezi ženami 
tedy možná ano, protože si vzájemně záviděly. Ale můj názor je, že odlišit se je důkaz 
existence. Oprávněnost existence je právě v odlišnosti, ne ve stádu, protože stádo vždycky 
skrývá něco, co tam hapruje a proto se to v tom svém množství snaží ukrýt.  
 
A bylo tady hodně lidí, kteří se nebáli odlišovat? 
Určitě! To víte, člověk se také musí pohybovat v určité společnosti. A já jsem asi mělo to 
velké štěstí, že jsem se v takové zajímavé a v jistém smyslu právě i odlišné společnosti 
pohybovala. Ať už to byl Pavel Kopta, muzikanti nebo vůbec Umprum, což je samo o sobě 
semeniště takovýchto osobností. Jistě je to hodně o prostředí. Třeba má sestra byla 
v Akademii věd a měla kolem sebe místní „suchoprdy“ a, ač z jedné líhně, je sestra jiný 
člověk než já. A v tom to je. 
 
A co rozdíly v módní modernosti mezi pohlavími, registrovala jste je nějak? 
Samozřejmě, protože mužští jsou v tomto trošku pomalejší. A hlavně jsou dost často pod 
kuratelou své přítelkyně či manželky, takže to, jak nakonec chlap vypadá, je důsledek 
působení jeho polovičky. 
 
Jaká byla zdejší situace co se módních obchodů týče? 
Mno to bylo také veselé... Existovaly takzvané Luxusy, v kterých tedy nikdy žádný luxus 
nebyl, ale oprávněnost navštívit Luxus měli jenom vyvolení. Jeden existoval v Celetné nebo 
ve Štupartské ulici, už nevím. Vidíte, jak člověk snáz zapomíná ošklivé věci?! Další byl 
v posledním patře Domu Módy a tam se snad dokonce muselo jet nějakým výtahem a nejsem 
si zcela jistá, jestli vám před tím dokonce nezavazovali oči a netočili s vámi, aby jste neznal 
cestu. Něco podobného bylo v posledním patře u Bati, kde byla luxusní obuv. Samozřejmě, 
že já, která jsem byla z branže, jsem se dostala všude. Ale opravdu nevím, v čem ten luxus 
tkvěl, možná že tam nebyla fronta... A nebo to mohlo být tím, že těch pár nebohých hadříků, 
co se tam nashromáždilo, byl částečně jakože dovoz. Všechno to vlastně začalo Darexem na 
Václavském náměstí, kde se prodávaly zlaté šperky za to, aby jste si mohl koupit nylonovou 
kabelku. Ano! Já jsem ji měla a mít nylonovou kabelku, to už značilo příslušnost k určité 
skupině. Koupila jsem si ji za zlaté zuby mého dědečka a to pak bylo – když jste s ní šel po 
Václaváku, tak se tak odporně leskla a blýskala... Takže, jak jsem vám právě naznačila, i 
luxusní módní obchody jsme tu měli... 
 
Když jste mluvila o tom, že to byl částečný dovoz, tak odkud se ony oděvy dovážely?  
Mám dojem, že nějaké okrajové záležitosti byly možná z výprodejů a „sekáčů“, o kterých 
jsme tehdy ani nevěděli, že existují. Takzvaně luxusní kolekce se dělaly i v našich podnicích, 
ale protože nebylo možné je dotovat materiálem, tak do luxusního zboží patřily leta letoucí 
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třeba i manšestráky, protože nebyl manšestr. Tak to byl jeden luxus. Pak dělali nějaké 
sportovní bundy na export a exportní souběhy se dávaly do Luxusu. V Německu to prodávali 
někde na haldě a my jsme to tu měli jako luxus. Možná to bylo tím, že umělá vlákna a šusťák 
byly nové typy materiálu, ale hlavní bylo to, že se to lišilo od běžné kolekce. 
 
A kde jste módu nakupovala vy osobně? 
Já jsem si hodně šila sama. Měla jsem strašlivou trpělivost a určitý drive na módu, takže jsem 
si do noci šila sukni, abych ráno zas zapošívala. Pak jsem měla pár švadlen penzistek, některé 
přímo ze salónu, které mi občas něco privátně ušily. 
 
A nějaký oblíbený módní obchůdek, kam by jste si vždy ráda zašla, jste neměla? 
Nene!! Nic takového tady nebylo... Obchůdek, jo, ježíši... 
 
Koncem šedesátých let došlo k příjemnému uvolnění, které však bylo následováno tvrdou 
normalizací. Máte pocit, že se samotná normalizace nějak promítla do zdejšího módního 
vývoje? 
Ne, to se honili komunisti mezi sebou, ale módy se to nedotklo. Normalizace byla především 
ideologická záležitost. Zdejší „vůdci“ měli dost starostí s ruskými poradci, natož aby se 
naváželi do nějaké ženské, která dělá jen módu... 
 
Závěrem této sekce otázek bych se Vás rád zeptal, zdali vidíte nějakou souvislost mezi 
uvolněností a otevřeností módy 60-tých let, jež se tehdy poprvé otevřela široké veřejnosti a 
začala se stávat masovou záležitostí, a současnou rozmělněností do mnoha módních výstřelků 
s vpravdě malou životností? 
To je běh života. Člověk, který se otevíral šedesátým letům, byl úplně jiný, než člověk 
současný, který je klientem módní nabídky. To se nedá porovnat. Já si upřímně myslím, že 
módní scéna se uklidní, půjde zpátky do klišé, které jsme zde měli před patnácti dvaceti lety. 
Ono to totiž nejde dál takhle provozovat a to ani pro producenta ani pro klienta. Je to taková 
děsivá cochcárna, která je typická pro přelom tisíciletí. Když se lámalo devatenácté století ve 
století dvacáté, tak to byl stejný chaos, a teď se to opakuje. Všechno se opakuje a všechno má 
svou sinusoidu. V současné módě je i přesto tolik dobrých věcí, že ji akceptuji, ale 
samozřejmě ne všechnu. Mě se určité věci líbí už více jak dvacet let, protože mají svou stálou 
hodnotu. 
 

Ikony a identifikace 
 
Byla podle Vašeho názoru móda v šedesátých letech určitým druhem filosofie a kultem 
osobnosti tak, jak je tomu nyní? 
Určitě, tak je tomu vždycky. Móda to je životní styl a způsob jakým žijeme. Já jsem jako 
návrhářka nikdy nevynikala bujnou fantazií, ale vždycky mne zajímalo, proč to lidí nosí, co 
je k tomu vede, a co se v těch jejich bednách děje. Zajímalo mne to vždy a zajímá mne to až 
dodnes a to víc než nějaké trendy. Řekla bych, že trendy a věci s nimi spojené jsou totiž 
především obchodní strategie. Je to snaha dostat módu do určitých koridorů, protože látky se 
musejí nějak barvit a musí mít nějaký povrch, přičemž teprve z povrchu vychází finální tvar. 
Například když je bohatý povrch, je střídmá forma a naopak. Nějaká pravidla to prostě vždy 
mít musí. 
 
Máte pocit, že ČSSR šedesátých let oplývala takovými osobnostmi, které by se dali označit za 
módní ikony své doby, tedy osobnostmi, které nějakým způsobem udávali módní tón doby a 
určitá část populace se snažila na podobný tón naladit? 



 78 

Mno tak Antonie Hegrlíková to určitě nebyla... Já nevím, jestli na to u nás tehdy byla doba, 
doba na to, aby byl někdo idolem. Vždyť my jsme spíš byli tak trošku zalezlí ve svých ulitách 
a když někdo vystrčil hlavu, tak přes ní dostal. Kromě Ljuby Hermanové, kterou jsem často 
potkávala a chodila s ní i jednu dobu k holiči, si na nikoho jiného nevzpomenu. Ale ona byla 
v podstatě legendou už tenkrát, vždyť začínala s Voskovcem a Werichem. Byla skutečný 
živel a byla vždycky šik. Byla to už tehdy dáma v letech, avšak vypadala stále skvěle. 
Nevím, myslím, že nikdo jiný takový tu nebyl. Život se schoval do soukromí, člověk se bál 
vůbec něco říct. A společenské události, kde by se třeba mohl někdo takhle projevit, 
v podstatě žádné nebyly. Akorát jsem chodili třikrát týdně na Suchého Semafor do Reduty a 
všechny jsme měly takové ty široké sukně se spodničkami ze sítí na mouchy, ale to bylo tak 
všechno. A báby papalášů?! Ty snad ani neukazovali, jakoby žili soudruzi sami. Mám pocit, 
že až když Gorbačov ukázal Raizu, která vypadala celkem k světu, tak teprve tehdy začali i 
ostatní přiznávat, že mají doma nějaké tetky...  
 
A módní přehlídky nebyly společenskou událostí? 
Ale ano byly, když třeba přijel Sláva Zajcev, tak jsme se všichni skáceli blahem. Vím také, že 
výrobní družstva dělávala občas přehlídky v Lucerně nebo tam pořádala přehlídky Oděvní 
služba. Vždycky však byla tak půlka osazenstva složená z naverbovaných soudruhů a 
soudružek. Možná že přehlídek nakonec bylo víc než teď, protože ono to teď stojí strašný 
prachy.  

Závěr 
 
Závěrem bych se Vás chtěl zeptat, co pro Vás vlastně móda znamená? 
Radost! Dělá mi radost, když něco krásného vidím a někdy si oslazuji život tím, že si něco 
krásného koupím. A podle Schopenhauera je to naprosto v pořádku, protože trápení se má 
překonávat buďto příjemným vizuálním dojmem anebo nějakým příjemným pocitem, takže já 
si jdu koupit nějaké krásné hadry a někdo jde třeba zas na koncert. 
 
A změnil se za ta léta, která jste pracovala v módní branži nějak Váš pohled na módu 
samotnou?  
Myslím, že moje vytváření módy a můj názor na ni je neměnný. Nesmíte se nechat zklamat. 
Moc ráda vidím krásné věci. A musím říct, že teď, jak se móda tak trošku vrací zpět 
k eleganci, tak se v ní už zase vidím... 
 
Takže Váš názor na současné módní dění a vkus se dá označit jako veskrze pozitivní? 
Ano, ale je nutné vědět, kdo jste a jaký je váš styl a pak v něm pokračovat! 
 
A úplně na závěr bych se chtěl ještě zeptat, jak se díváte na Vaše návrhářské následovníky? 
Řada je jich moc šikovných. Vězte, že každá kolekce, ať už dopadne jakkoliv, je vždy 
určitým projevem nitra daného návrháře. A dát kolekci dohromady je vždycky neskutečná 
fuška a proto ctím tuto práci a tento vklad a to nezávisle na tom, jestli se mi samotné výtvory 
líbí nebo ne.  
 
Děkuji Vám za rozhovor!     
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Závěrečné sZávěrečné sZávěrečné sZávěrečné shrnutí rozhovorůhrnutí rozhovorůhrnutí rozhovorůhrnutí rozhovorů módní teoretičk módní teoretičk módní teoretičk módní teoretičkouououou    
 

PhDr. Helenou Jarošovou 
 
„Vaše rozhovory vyjadřují určitý pohled, nehledě na to, že některé věci v nich sedí. Jako 
takové mají cenu výpovědi. Jsou to sice výpovědi zkreslující, ale právě to zkreslení o něčem 
vypovídá. 
Začnu Martou Pospíchalovou. Pokusím se to brát však co nejstručněji. V úvodní odpovědi na 
otázku: „V jakém věku jste vstoupila do módní branže a jak Vás pobyt ve světě módy 
ovlivnil?“ , dementuje, že jsme chodili oblékaní v láptích nebo třeba v teplácích, v čemž má 
pravdu. Takhle to tady opravdu nebylo. Ale zase na druhé straně to, že má dnes pocit, že 
chodila krásně oblékaná, překrývá faktický dojem, o který zřejmě neměla zájem. To, aby 
pozorovala nebo analyzovala, jí asi ani nebylo vlastní. Byla to totiž dívka, kterou někdo 
oblékal. V úvodní odpovědi též mluví o poválečné době a já jen doufám, že tím snad proboha 
nemyslí šedesátá léta. Protože tahle doba nemohla být poválečnými léty označována ani u 
nás. Poválečná léta byla od roku 45 do roku 55, pak už šlo o něco jiného. Možná že má na 
mysli konec padesátých let, kdy začala s prací modelky, což by se s trochou shovívavosti 
tolerovat dalo.  
Dále mluví o tom, že „předváděla pro nejlepší návrháře, kteří tady existovali“. Tak to já 
potom několikrát zpochybním, zvlášť v tom případě, kdy šlo o návrháře ÚBOKu tedy Ústavu 
bytové a oděvní kultury. Pravdu má jedině, když mluví o tom, že předváděla Křečkovi nebo 
Bauerové. Jinak je její tvrzení o nejlepších návrhářích snadno zpochybnitelné. Ne, že by 
v ÚBOKu byli návrháři tak skrz naskrz neschopní. Byli to lidé školení, ale pro nějakou 
tvorbu či svobodný vývoj tu nebyl prostor. ÚBOK podléhal běžné cenzuře – a jistě i 
autocenzuře – a ještě měl vlastní schvalování, vlastní komise.  
Je také třeba upřesnit její glorifikaci výjezdů do zahraničí a „úžasných“ zahraničních 
úspěchů. Nikdo vám však neřekl, o co šlo. Byly to reklamní přehlídky. Nebyly to tedy 
přehlídky, jaké jsou dnes. Nenavštěvovala je veřejnost nebo klienti nějakého závodu. Natož 
aby byli při svých zahraničních výjezdech konfrontovány s kolekcemi tamních návrhářů. 
Tyto přehlídky probíhaly většinou na ambasádách nebo v hotelech a byly především součástí 
jakési reprezentace a vytváření image našich výrobků. Přeci jenom bylo totiž postupně 
potřeba valut a ony zahraniční výjezdy tak sloužili k prezentaci artiklů, které se daly ještě 
vyvážet, což byla sem tam nějaká látka a eventuelně také bižuterie, jejíž výrobě se tu dařilo 
slušně. A jak jinak tyto artikly prezentovat než jako součást šatů. Je tu tak skryta jedna 
zásadní věc a to, že není přehlídka jako přehlídka. Tyto byly ryze reklamní a ty mají svá 
specifika.  
Zaujalo mne to, jak paní Pospíchalová zmiňuje navštěvování kurzů u paní Waldhansové, což 
byla, jak správně říká, hluchoněmá tanečnice, která opravdu úžasně předváděla a i na 
fotografiích je vidět, že byla spíš oduševnělý typ. Focena byla zkraje padesátých let a pak už 
byla zřejmě holt moc nóbl. Stále, myslím, žije v Brně, musí to být už hrozně stará dáma. 
V odpovědi na otázku: „Jak to bylo se vzhledem modelek, měla na to třeba nějaký zásadní 
vliv Twiggy, která v šedesátých letech odstartovala onen vyzáblý look?“, je zmiňována 
štíhlost, ale víte ona je štíhlost a štíhlost. Twiggy nebyla vychrtlá, jak se říká. Twiggy byla 
nový pojem pro ženství, pro ženství infantilní. Často byla fotografována v takové zubožené, 
smutné podobě a vypadala tak opravdu, jako když vyhodíte opuštěné dítě na ulici. Celé 
kouzlo Courrègese bylo v tom, že onu dětskost pochopil a své kolekce dělal vědomě na bázi 
dětské módy dvacátých let. Byl to tedy nový koncept ženství, který se nás však nedotýkal 
nebo se u nás prostě nezrodil. Ženství u nás tak stále zosobňovala dívka k nakousnutí. Což se 
pak ještě hodně odráželo, když jsme k tomu my přistupovali kritičtěji a chtěli jsme určité 
hubené a šikovné typy jako byla Natálie Faitlová a zejména pak další generace manekýn. 
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Ředitelé OP Prostějov a prádlařských podniků je však odmítali, protože prověřovali kvalitu té 
které manekýny tím, jestli by se s ní rádi vyspali nebo ne. V této souvislosti si vzpomínám na 
jednu otřesnou věc, i když nebyla ze šedesátých let. Poukazovali jsme na to, jak při 
předvádění prádla neměla nějaká manekýna vyholené podpaží, vypadalo to hrozně, bylo to 
jako roští... Pamatuji se, jak jsme říkali: „Víte, to by nemělo být, je to nechutné!“ A on na to: 
„Ale čo, ma se to páčí.“ Shodou okolností to byl Slovák, ale to není podstatné, protože Čech 
by to řekl taky. Prostě to bylo tak, že ani v ÚBOKu natož kdekoliv jinde se profesionalita 
dlouho nezabydlovala. Nemohla, stále tam přetrvávali jisté tlaky. A třeba i Jana Nováková 
kupodivu zapomíná, že ideologie zde hrála významnou roli a určité věci se prostě nesměly. 
Například se vyhazovali fotky, kde měla manekýna rozkročené nohy. Natálie by o tom mohla 
vyprávět. Ideově totiž móda podléhala Svazu žen, což byly vybrané soudružky, které chodily 
v tmavomodrých šatech s bílým límečkem, měly trvalou a v průměru tak dvacet kilo navíc. 
Takže to braly také tak, že se jich dotýká, jak jsou modelky hubené a podobně. 
O tom vypovídá i Montreal a světová výstava, která tam v roce 67 proběhla. Jakž takž jsme 
na ní ještě obstáli, ale bylo to naposledy. Na výstavě předchozí, která se konala v Bruselu, 
jsme naprosto excelovali výtvarně, esteticky i v designu, ale od Montrealu to bylo jen horší a 
horší. Ale podotýkám, že tyto výstavy nebyly koridou módy. Móda tam šla jako médium. 
Dobře, ukázala – to třeba nemohli Rumuni –, že máme nějaké odvětví průmyslu, které 
funguje.  
Když Marta mluví o sociálním statutu a životě modelky v tehdejší době, tak říká, že líčících 
prostředků bylo na Západě víc než u nás. No ono jich nebylo víc než u nás, tady nebylo nic! 
Byla tu jedna růž, jedna značka pudru a krémy na pleť byli, jak jsme si říkali s kamarádkami, 
jako pasty na zuby. Vůbec nic vám to nedalo a byl tu velký problém se nějak pěstit. 
Donedávna jsem zabývala první republikou a mám tedy o ní určité znalosti. Bylo tam tehdy 
spousta časopisů, spousta firem, spousta slov o tom, jak se upravovat. Ale po roce 48 
soudružky nastolily nucenou skromnost a slovo krása ve spojení s pletí nebo s udržováním 
těla bylo tabu.  
K vaší otázce na statut modelky musím říct, že se všeobecně změnil. Teprve v padesátých 
letech se ve Francii začalo mluvit o tom, že manekýna se jmenuje Betyna a ta pak byla 
slavná. V šedesátých letech to bylo něco jiného. Byl takový boom v módě, že manekýna 
nebyla tou, o které se mluvilo. Mluvilo se spíše o přehlídkách a třeba o tom, že Courrègesovi 
předváděly černošky. Hlavní boom manekýn a jejich renomé začal až v osmdesátých letech.  
Když se pak dále ptáte, jak se projevoval onen módní přelom šedesátých let. Marta vám 
správně odpovídá, že jí to uniká. Když jste nebyl odborník, když jste nevěděl, co je na 
Západě v módě, tak vám nepřipadalo důležité, aby tu byl přelom. Žádný přelom tu nebyl. 
Opravdu. Přišlo to tak nějak povlovně. Pamatuju si třeba barevné punčochy nebo třeba to, že 
se sukně zastřihli, zkrátili. Konfekce totiž byla vždycky hluboce a daleko za veškerými 
trendy, protože systém hospodaření byl takový, že výrobci nemohli měnit programy a normy. 
Oni by třeba bývali rádi dělali módu, možná že by i pochopili, že ji mladým prodají, ale oni 
nemohli, protože systém hospodaření spočíval v tom, že se dopředu naplánovala pětiletka. 
Řeklo se kolik bude každý knoflík stát a najednou tam nehráli prim knoflíky ale zipy. A kde 
je teď vezmeme? A tak hledali, kde vzít peníze na zipy. Bylo to absurdní. Kdyby jste chtěl 
vymyslet systém, který módě neslouží, tak použijte socialistický model... Abych se ale vrátila 
zpět k odpovědi na otázku na módní přelom. Paní Pospíchalová mluví o odhalování kolen a 
řekla bych, že to se tady docela právem přetřásalo, protože tady se o štíhlosti a o nějakých 
dietách postupně začalo mluvit a solidní česká ženská postava byla v podstatě žena kolenatá, 
žena se stehýnky, s lýtkama, jak my jsme říkali, cibuláče. A takový tehdejší ideál nebyl, byl 
to ideál jakési adolescentní nohy, nohy jako tyčka. Mohla mít boulatá kolena, ostatně Twiggy 
je také měla, celkově to však musela být vyhublá nožička. Prosím, to je ideál módy, který je 
vždycky nadsazený. Ale pravda je, že nástup minisukní tu byl bržděn i určitými články, 
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protože když pro tuto módu zahořela shodou okolností tlustá holka nebo paní v letech, tak to 
bylo ošklivé. Dnes se kritika nevede, protože to je zboží a každý má právo si ho užít, jak 
chce. Tehdy se tady ale ještě vnucoval starý přístup jaksi vychovávat.  
To, na co se ptáte v další otázce, začala-li se móda více inspirovat ulicí, tak to tu přímo 
nebylo. Ulice byla totiž úžasně kontrolovaná a mladí lidé se vůbec nemohli projevovat. 
Jednak proti tomu šly školy a jednak proti tomu šli velmi nepříjemnou kontrolou i policajti. 
Třeba ještě Knížák, když jel před revolucí autem a viděl, jak ho staví esenbák, říkala mu 
manželka, ať sundá náušnici. A on ji skutečně sundal, když nechtěl být otravován. Bylo to 
neuvěřitelné, byla to nesvoboda! A to, na co se vy ptáte, se rodilo ze svobody. Tohle všecko 
se sem dostávalo zprostředkovaně. 
V odpovědi na otázku: „Myslím spíš, jestli sledovali tamější lidé víc módní trendy a 
přizpůsobovali se jim?Například ve Francii je móda jistě víc ceněná než u nás, lidé tam víc 
sledují letní a zimní kolekce a přizpůsobují jim svůj šatník.“, se mluví o módních časopisech. 
Ona řekne Žena a móda, Vlasta. Žena a móda byl jediný časopis o módě! Vlasta byl ženský 
časopis pro babičky a pro kdekoho, kde byly dvě stránky věnovaný módě. A pak říká, že 
krásný časopis měl Dům módy, ale to byl reklamní katalog! Pokračuje tvrzením: „Ale já vám 
nemám pocit, že by té módě něco chybělo.“ To je tragédie, ale nechme ji, já proti ní nic 
nemám a jako proti bývalé manekýně už vůbec ne. Zmiňuje tu pak domácí švadleny a já 
nevím proč domácí. Na západě frčela konfekce, úžasně vydělávala a prosperovala a 
pomáhala vyjádřit lidem aktuální pocit doby. Lidé na něm chtěli participovat a chcete-li na 
něm participovat, může to být duchovně, třeba přes hudbu, ale taky zevně. Chcete vidět sebe 
v druhých, v tom jak jsou oblečeni barevně a tak dále. U nás, jak jsem už říkala pořádná 
konfekce nebyla, a tak tohle všecko dělali krejčí, byly profesionální švadleny a byly domácí 
švadleny, což znamená, že dělali doma. Někteří dělali na černo, protože to bylo hrozně 
složité. No a pak se šilo doma a jestli myslí jenom tohle, bylo by to málo. Šili i lidi, kteří 
vůbec neuměli šít a šicí stroj si koupili prostě proto, že nemohli sehnat to, co chtěli. V téže 
odpovědi také zmiňuje „různé obchůdky“. To je prosím veliký omyl! Žádné obchůdky 
neexistovali, to si s něčím popletla, respektive popletla si to s pozdější dobou. 
Když přeskočíme další odpovědi, dostaneme se k tomu, jak mluví o látkách. Prosím vás to, 
co říká, se týká ranných padesátých let, kdy tu byly výrobny z předchozí éry a to zejména 
tvídu a vlněných látek a také vlněného flanelu, případně jsme ještě měli kvalitní manšestr. Je 
pravda, že toto se odsud vyváželo, protože bylo potřeba valut, ale velice to krachlo. Angličan, 
který to tu řídil a dojížděl sem, chudák upadl v podezření, že je špión a všechno to někdy 
v roce 56 s velkým humbukem skončilo.  
Dál se ptáte na vliv normalizace a myslím, že v tomto případě má paní Pospíchalová pravdu. 
Nijak zvlášť se to neodrazilo, i když na druhé straně normalizační systém opět nepřál ani 
otevřenosti či svobodě. A tak lidé, kteří dřív jezdili ven, teď nesměli a kontakt se Západem, 
který byl a je pro vývoj nejen v módě důležitý, chyběl. Docela mne ale dojímá, když mluví 
v téže odpovědi o amerických vojenských košilích. Jsou to totiž až hluboká sedmdesátá léta a 
ne-li dokonce léta osmdesátá, takže to do vašeho časového horizontu vůbec nespadá. 
Když se pak ptáte: „Vidíte nějakou souvislost mezi tím, kdy se móda v šedesátých letech 
otevírá. široké veřejnosti a současným stavem, kdy se móda rozmělnila do mnoha stylů a 
výstřelků s malou životností?“, tak to vypadá spíš tak, že se ptáte, objevuje-li se konfekce, do 
níž se lidé oblékají. Trochu to tam skřípe, protože to není jen inspirace. Ještě tu sledujete 
jeden moment módy, který s módou šedesátých let a zejména s módou mini přestal. Narážíte 
na to krom výše zmíněné otázky, také dotazem: „Máte tedy  pocit, že móda už není módou, 
když to takhle řeknu?“. To, že se onen módní diktát nastoloval jako jediný, tudíž, že móda 
byla jednotná a všichni v tom chodili, je zajímavé také proto, že tu takzvanou mladou módu 
přijali i starší generace, což byl úžasně revoluční zvrat celosvětového charakteru. Sukni si 
totiž nakonec zkrátila i každá paní mezi padesáti a šedesáti. Čili ta jednotnost byla důležitým 
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rozměrem módy šedesátých let, protože od té doby už to tak jednotné nebylo, více méně byly 
už pak vždy i jiné možnosti. O dnešku ani nemluvě. Ostatně podíváme-li se na to 
z historického hlediska, tak slovo móda je od modus tedy způsob. A kdysi to tak vůbec 
neznamenalo pouze oděvy, ale znamenalo to absolutní životní formy jako je láska, to co 
čtete, jaký máte kočár a podobně. Také se o tom vždy mluvilo v plurálu tedy módy. A teď se 
to vlastně také víc hodí, ale s tím, že to pořád není ono původní naplnění módy, ale je to 
pouze hadrová záležitost. Jedni sociologové, kteří o tom napsali velkou knížku, říkali, že 
móda je dnes zahadrovaná. Ale jenom o těch hadrech to není, móda je hudba, je to značka 
auta, ale pociťuje se to skoro jenom jako synonymum pro oděv.  
Paní Marta ve své odpovědi na otázku, zda móda už není módou, také zmiňuje, že se nyní 
„móda strašně přibližuje uvolnění v sexu“. Tak tomu však bylo už v šedesátých letech, jen 
nás se to opět příliš netýkalo. Jistá nálada přicházela, řekněme, spíš přes hudbu než přes 
módu. Fakt je, že určité uvolnění ve smyslu, že si se sexem můžeme dělat, co chceme, a že 
má být co nejvolnější, tu bylo. Ale že bychom s prominutím souložili na náměstí, tak to 
skutečně ne! Kdežto na Západě ano! Nebo že by po sobě někdo lezl při poslechu hudby? 
Pusinkovali se, to ano, ale dál nic nebylo. A kdo by tvrdil že to bylo jinak, tak by lhal.  
V další sekci začínáte otázkou: „S jakými českými popřípadě světovými návrháři jste měla 
možnost pracovat?“. A paní Marta odpovídá, že ze světových viděla „Yvese Saint-Laurenta a 
někoho od Diora, nevím, co to bylo tenkrát za návrháře.“ Byl to Marc Bohan. Vím to, protože 
jsem o tom psala. Byl to můj první článek o módě a to do časopisu Domov. A nějaký Sláva 
Zajcev se s Marcem Bohanem nemohl vůbec rovnat, což tady však chápaly leda tak paní 
docentka Vlková a profesorka Bauerová. Když pak pokračuje a mluví o českých návrhářích, 
říká, že byli světoví a vynikající. To je, prosím brát s rezervou! Bauerová a Křeček byli 
kvalitní, možná i zahraniční konkurence schopní, pro nás zde byli vynikající. Chyběla jim 
však nutná světová konfrontace a svoboda prostředků a vyjádření. Dál Marta říká, že 
francouzské modely byly všechny šité horkou jehlou. Já vám řeknu, co to je. Zase je to 
takové to jedna paní povídala! Vždycky se říkalo, že naše věci nemají šmrnc, nejsou módní, 
ale že jsou výborně zpracované, protože v ÚBOKu pracovali nejlepší krejčí. Ale ono to bylo 
v určitém momentě na závadu věci, protože improvizace a lehkost patřily k tomu, jak byla 
móda pojatá.  
Dál se ptáte: „Máte pocit, že kdyby hranice zavřené nebyly, byla by česká návrhářská scéna 
jinde než je teď?“  A ona odpovídá: „Ne, myslím si, že tu byla úžasná móda.“ Já na to říkám: 
Nic neví a nebo všechno zapomněla. Možná se starala jen o předvádění a zaplať pán bůh, 
předváděla dobře. 
Úvodní otázka v sekci Ikony a identifikace „Byla podle Vás už v šedesátých letech móda 
určitým druhem filosofie, kultem osobnosti popřípadě projevem identifikace s určitou sociální 
skupinou, tak jako je tomu dnes?“ se mi strašně nelíbí, je taková zmatená... Možná jste měl 
na mysli, že tam byli hlubší ideové souvislosti, nálada doby, dokonce bych řekla etika a nové 
morální zásady, ale používáte pro to příliš silná slova. Třeba právě kult osobnosti, tak bych to 
určitě nepojmenovala, z nějakého důvodu mi to nesedí, jsou to spíš jakési hvězdné systémy, 
které začali ve filmu a přešly do módy  
Teď se dostáváme k Natálii Faitlové. Všechno říká pravdivě, je to chytrá holka.  
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Když odpovídá na otázku, „A jak jste uspěla?“ , zmiňuje časopis Žena a móda a hovoří o 
něm, jako o tom nejprestižnějším módním časopise té doby. K tomu musím podotknout, že 
ona prestižnost vyplývala z toho, že to byl jediný časopis o módě u nás. Na Slovensku pak 
fungovala Slovenská móda, jenž byla od určité doby vždycky o chlup lepší a zajímavější. 
Nejspíš to bylo tím, že měli kousek do Vídně a asi i k tamním módním časopisům. Též tam 
byl jako stálý fotograf pan Kallay. Kdežto u nás se to střídalo jako punčochy, protože se 
vždycky redakci někdo znelíbil, a tak se tam vlastně nikdo nemohl jako fotograf pořádně 
udělat.  
V odpovědi na otázku ptající se na sociální statut a život modelky Natálie říká: „Líčily jsem 
se samy...“ A v tom má naprostou pravdu. Ony nejenom že se samy líčily a česaly, ale nosily 
si i vlastní boty, protože na to vůbec nebyly peníze. Kdybyste se podíval na tehdejší fotky, 
tak by jste viděl, že ke všem šatům měly černé lodičky, což byla jediná obuv, kterou ÚBOK 
měl. Často by se k předváděným šatům hodila obuv světlá a úplně jinak tvarově pojednaná, 
ale zase k nim byly jen černé lodičky... 
Velmi pravdivě mluví, když odpovídá na otázku „Zasáhl Vás osobně nějakým způsobem 
poměrně radikální přelom ve vizáži modelek, který nastartovala Twiggy?“. Štíhlost ostatních 
modelek hodnotí totiž velmi kriticky, když zmiňuje, že jedině ona a Dana Vašátková byly 
vyloženě hubené. Ostatní skutečně nebyly žádné hubeňourky, nechci říct, že byly tlusté, ale 
rozhodně neměly onen vyzáblý look, byly udělané, krev a mlíko. A právě tohle je jeden 
z příkladů naší zpozdilosti, protože takový vzhled modelek, jaký měly ty naše v letech 
šedesátých, byl ve světě aktuální v letech padesátých. S tímto vzhledem tehdy přišel Dior. 
Založil své kolekce na modelkách s vyvinutou hrudí, štíhlým pasem a krásně oblými boky a 
to všechno proto, že bylo po válce a odmítala se vychrtlá, suchá a neženská postava. Byla 
prostě nálada na ženství, tedy na ideál kuželky. A stejný byl tenkrát i americký ideál ženské 
krásy. Mimochodem, tady se to neví nebo se to málo říká, ale Twiggy udělali taky hodně 
fotografové. Fotograf je totiž vždycky nespokojen, když manekýna vyjde tlustá, což je dáno 
tím, že jí bere z neobvyklých úhlů. A proto tak při vzniku mol tlačili fotografové na to, aby 
byly modelky čím dál hubenější.  
Natálie vám opět odpovídá správně, když se jí ptáte na sexuální otevřenost a promiskuitu. Jak 
už jsem říkala u Marty, bylo to především specifikum Západu. 
Pozor však na její odpověď na otázku „Vidíte nějakou souvislost mezi tím, kdy se móda 
v šedesátých letech otevírá. široké veřejnosti a současným stavem, kdy se móda rozmělnila do 
mnoha stylů a výstřelků s malou životností?“. Zmiňuje totiž Bertramky a to je až konec 
sedmdesátých a osmdesátá léta! 
Také se trochu popletla v odpovědi na otázku „A nestávalo se Vám, že byste potkala na ulici 
člověka, o němž jste si mohla říct, tak tenhle módní trendy sleduje a tomuhle je to zas úplně 
jedno?“. Říká totiž: „Módní trendy tenkrát sledovali velice povrchní lidé nebo také lidé od 
branže. Mezi mužskými to byli třeba takzvaní pásci.“  
Ale periferní móda  je něco jiného než móda ulice! Pásci žili svým způsobem, měli svou 
subkulturu a módní znaky, kterými se vyznačovali, byly pouze jejich módou, která neměla 
vůbec nic společného s módou jakožto fashion kdekoliv na světě. Není možné to směšovat! 
V odpovědi na otázku „Byl v každém z časopisů určitý člověk – fotograf, designér nebo 
někdo podobný –, který udával jeho módnost, trendovost a stylizoval ho tak do nějaké 
svébytné podoby nebo se to všechno odvíjelo z jediného ústředí, kterým byl ÚBOK?“ zmiňuje 
Natálie pana Kallaye, o němž už jsme mluvili. Dále hovoří také o fotografech ÚBOKu jako 
pan Šlajchrt, paní Navrátilová nebo Jiřina Trejbalová. To byli však šílení fotografové. Fotili 
stylem postavit, vyfotit, prásk... To nebyly módní fotografie! 
Výklad si žádá Natáliina odpověď i vaše otázka „Takže by se tedy dalo říct, že ÚBOK byl 
jakýsi trendsetter pro celou ČSSR?“. ÚBOK měl za úkol dělat vzorové kolekce, sezval si tak 
lidi z výroben z celého státu a ti byli šťastní, že jedou do Prahy, a že si můžou možná koupit 
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pomeranče. Na sezení pak chrápali nebo jen tak koukali. Pravdu však měli v tom, že nic 
z toho nemohli dělat. Neměli totiž materiály a neměli ani doplňkové materiály viz. příklad se 
zipy. Za druhé nákupčí, kteří zaručili, že něco prodají, byli strašně konzervativní. Byly to 
metrákové baby, které všude viděly jen svoje potřeby a to se nedalo dát nikdy dohromady 
s potřebami módy. Takže to byla taková hra. ÚBOK si hrál na to, že udává trendy pro 
konfekci a průmysl si zase hrál na to, že pro ně do ÚBOKu chodí, a že se podle nich řídí. 
Kdysi jsem měla kvůli tomu konflikt s OP Prostějov. Jakási moderátorka, na jejíž jméno si 
teď nevzpomenu, se mimo jiné zabývala také módou a přizvala mne na návštěvu Domu 
módy, abychom se podívali, co tam mají. Vzala jsem šaty po šatech a řekla jsem: „Tady je 
visačka módní novinka, ale to je do nebe volající, protože to vůbec žádná módní novinka 
není! To se nenosí deset let!“ Z OP Prostějov si mne pak zavolali a řekli mi, že jsem urazila 
jejich pracující... 
V odpovědi na otázku, v níž se ptáte na tvorbu a odlišnosti mezi českými návrháři, vám 
Natálie říká, že obdivovala profesorku Bauerovou, jejíž modely „byly ušity z fantastických 
materiálů jinde – kromě salónu Eva – naprosto nedostupných, dovážených z Paříže.“ No tady 
bych neřekla, že ony materiály byly především francouzské, spíš si myslím, že byly převážně 
z Německa a Itálie, ale to jsou jen takové drobnosti. 
Když se jí ptáte, zda považuje samotnou práci modelky za práci kreativní, odpovídá vám 
velice hezky a výstižně. A v následující odpovědi pokračuje v podobném duchu: „...byla to 
především seberealizace, vyjádření sama sebe, ale i potřeba superaktivit, možná i touha 
ukázat, že nemusíme být typizované nezajímavé šedé myši – a že se dá pořídit náročné 
oblečení i téměř zadarmo. Ale nejvíc v tom byla hravost a kreativita a pohoda a často 
legrace.“  
Myslím si, že je to také obrovské ženství. Dělat šaty, předvádět je, vybírat k nim doplňky, to 
je prostor ženství. A toto tady všeobecně nefungovalo. Proto pak třeba ti lidé, kteří dělali 
Bertramky, pracovali zadarmo. Chtěli to totiž dělat jako profesi, ale neměli možnost. 
Předváděly tam například i dcery Anny Fárové nebo samotné autorky modelů. Takováto 
kreativita byla pak jakousi náhražkou toho, že tu chyběly módní výrobky či jakýkoliv systém 
módy. 
K Natálii Faitlové už více připomínek nemám, a tak můžeme přejít k paní profesorce 
Bauerové. Řekla bych, že je docela upřímná, když vám na otázku „Kde jste pro vytváření 
návrhů hledala inspiraci, ovlivňoval Vás z tohoto hlediska nějakým způsobem módní svět 
Západu?“ odpovídá, že měla naprosto výjimečné postavení a nijak se tím netají. V partaji 
samozřejmě byla, ale když jste chtěl učit na vysoký, tak jste v partaji být musel.  
V odpovědi na otázku po limitech tvorby kritizuje Kliera a má pravdu. Byl to samozvanec 
stejně jako třeba i Kopřiva. Oba tyto příklady však souvisí až s devadesátými lety. Víte, ono 
se to vždycky pozná. Ti lidé mohou mít určitý talent a třeba když někdo v osmnácti dělá 
hudbu nebo balet a začne dělat módu, protože rozumí tělu a hadrům, tak věřím, že to je 
především talent, a že se může za pomoci střihaček a aranžérů naprosto perfektně projevit. 
Móda není jen projevem citů, emocí a já nevím čeho všeho ještě, stále potřebuje nějaké 
zákonitosti, protože je založená na krejčovském řemesle.  
Dál se ptáte „Takže se Vám ani nikdy nestalo, že by Vás někdo nutil pracovat s ryze českými 
materiály?“. Paní profesorka vám odpovídá: „Ne! To se mi opravdu nikdy nestalo.“ A já jen 
podotýkám, ne jen že se jí to nikdy nestalo, ale ono to ani nešlo. Měli totiž přímo podmínku, 
že když si u nich zákaznice něco vybere, tak že v tom už nikdo jiný nepůjde. Funguje to tak 
na celém světě a i oni to museli dodržovat. Možná se tedy někdy stalo, že si klientka přála 
český materiál a pak se divila, ale to je asi tak všechno.  
Když se ptáte, zda se u nás vyráběly materiály, které byly svou kvalitou se zahraničními 
srovnatelné, zmiňuje paní profesorka ÚLUV (Ústředí lidové umělecké výroby). Je to 
zajímavé, protože oni se v šedesátých letech skutečně snažili. V šedesátých letech se totiž 
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mezi jinými módními prvky uznávali na celém světě i prvky etnografické tedy folklórní. 
Takže ÚLUV měl vždy co říci, ne že by to vždycky dokázal, protože to tam zase hlídaly 
etnografky, které řekly: „To by nemohlo být, protože lid nepletl.“ Nebo: „Oni ještě dělali 
krosienku, ale nedělali už tohle.“ Pravda ale je, že udávali styl, který se tady pak úplně ztratil 
a který mají dodnes třeba Finové. Prostě styl navazující jak v látkách tak ve střizích na lidové 
kořeny. Byla to určitá záchrana kultury, protože tam vlastně byla jakási pret-a-porter, jakási 
malosériová a úžasně vkusná produkce z kvalitních látek. Měli to vlastně i Slováci a mnohdy 
to měli i lepší než my, protože mají o něco blíž k folklórním kořenům.  
Na otázku „M ůžete mi  přiblížit cenové relace modelů z Vašeho salónu?“ Bauerová 
odpovídá: „Plášť byl, řekněme, za osm tisíc.“ Měla by to vědět, ale pozor jestli to bylo 
skutečně v šedesátých letech, protože se mi to chvilku zdá málo a chvilku se mi zas zdá, že to 
bylo o něco později. Tři tisíce byl totiž tehdy už slušný plat... 
Teď se dostáváme k otázce „A návrháři oněch salónů z menších měst měli též možnost jezdit 
na přehlídky do Paříže a vybírat si materiály?“. No tak to samozřejmě vůbec ne! Řekla bych, 
že to ani nebyli návrháři. Byli to spíš krejčí, kteří se řídili časopisem resp. katalogem 
Odívání, kde byly technické výkresy a třeba to, jak se změnila klopa pánského obleku. Ani se 
nedá říct, že by to byly salóny, byla to prostě zakázková krejčovství, kam jste přišel a ukázal 
obrázek, maximálně vám poradili, že tohle už není v módě, a že by třeba něco jiného bylo 
lepší.  
Když vám paní profesorka odpovídá, jak salón během přehlídky vypadal, tak si u mne svou 
autoritu trošku podkopává tím, že říká, že byl salón v secesním duchu. Salón vůbec nebyl 
v secesním duchu, byl takový pseudohistorický s jakoby rokokovými aplikacemi. Prostě to 
bylo jako Ludvík XIV., ale zhotovené za první republiky. 
Co se týče otázky na výjezdy do zahraničí, tak se jezdilo, ale rozhodně ne tak, že by se svými 
kolekcemi a pojetím módy soutěžili s jinými tvůrci. Spíš představovali zahraničním 
nákupčím své látky.   
V odpovědi na dotaz ptající se na zahraniční nabídky a spolupráci zmiňuje Bauerová, že se o 
úspěch v zahraničí velmi snažila Liběna Rochová. Byli však i jiní například Havelková či 
Nademlýnská. Koupili si stánek na salónu pret-a-porter, aby se uvedli. Můžete to udělat 
dodnes a efekt je samozřejmě nulový, protože nemáte záruky a nikdo si vás tak nevšimne. 
Neví totiž, zda by jste mu skutečně dodal to, co si u vás objedná. A pokud by jste mu to 
dodal, tak neví, jestli se mu to nebude vracet od zákazníků kvůli praskajícím švům, 
rozpadající se podšívce a podobně. Už prostě nemáme žádnou šanci se někde zapsat... 
Další odpověď, ke které mám připomínky, je na otázku „V čem dle Vašeho názoru spočíval a 
jak se projevoval onen zásadní módní přelom, ke kterému v 60-tých letech došlo?“. Paní 
profesorka říká: „Všichni tu věděli, že například frčí Courrèges a jaké módní charakteristiky 
jsou s tím spojené.“ To je ale zavádějící, protože kdo všichni? Všichni kdo dělali módu! Jinak 
to tady samozřejmě nikdo nevěděl. Správně vám však říká: „Zároveň se móda začala ve své 
inspiraci a i v orientaci na cílovou skupinu mnohem více otevírat široké veřejnosti.“ To je to, 
co jsem nevěděla, že chcete slyšet. A paní profesorka vám správně říká obojí, tedy jak 
otevření se v inspiraci tak v orientaci na cílovou skupinu. Když chcete někoho oblékat, 
musíte přistoupit na jeho vkus a to se dělá dodnes. Dnes už je ale ta hranice hrozně nízká. 
Tvůrci se chodí dívat, co nosí dvanácti třináctileté děti, protože jsou často ještě progresivnější 
než tzv. teenageři. Aby váš oděvní podnik prosperoval, musíte každému donést svůj výrobek 
pod nos! Třeba Mary Quant. To nebyla zpočátku žádná návrhářka, pouze prodávala módu a 
všímala si, co lidé nosí. Takhle si všimla, že dívky nosí košile svých mládenců jako minišaty 
a samy si je hnusně zastřihávají, a tak ty sukně našila sama a tím se stala průkopnicí módy 
mini. 
Správně se ptáte „A jak místní lidé reagovali na novodobý módní trend, kdy se móda začala 
více otevírat masám a inspirovat se lidmi z ulice?“. Lidé byli opatrní a neměli žádnou 
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samostatnost, měli malé sebevědomí a nikdy by nešli v něčem, co by neviděli u ostatních. 
Potřebovali nějaký regulativ. To tu stále trošku přetrvává, ale přeci jenom už to není tak silné. 
Nejhorší bylo, že to, co se nosilo u nás na ulici, jste našel i v časopisech. Bylo to proto, že 
obzor bab, které to kontrolovaly, prostě nešel dál. Ony nevěděly, co to je Vogue, a pokud ho 
viděly, tak řekli: „No jo no, to je ten Západ, to oni si tam dělaj´, to je pro horních sto tisíc...“ 
V odpovědi na následující otázku „Z Vaší odpovědi vyplývá, že když Češi zjistili, co je zrovna 
in, nebáli se to vyložit po svém a šili si  tak své vlastní osobité kreace. Bylo to vskutku tak?“ 
říká paní profesorka: „Máme jednu velkou vlastnost a to, že jsme se vzhledem k té relativní 
nouzi, která zde byla, naučili vařit takříkajíc z vody... Dokážeme si poradit i s málem, které je 
nám zrovna k dispozici. Vaření z vody je vlastnost, která nám pomůže v bezradnosti.“ Víte, 
ono je to takhle. Důležitá je potřeba. Když je potřeba být aktuální, aktualizovat svou 
existenci, nebýt zastaralý, tak to jde. Třeba Knížák, který je extremista, si to prostě rovnou 
ušil a vzal na sebe. A je důležité, že tu tohle bylo. Přeci jen tu nebyl takový koncentrák, aby 
lidé nechtěli být časoví. Ona časovost a aktuálnost je velmi silnou a pozitivní silou. Mám 
k tomu jeden příklad. Někdy před rokem 89 jsem dělala rozhovor s kostymérkou Šárkou 
Hejnovou. A říkala mi, jak byla zvyklá na divadlo všechno napodobovat a malovat. A když 
se dostala na Západ a oni jí řekli, ať udělá kostýmy na nějakou hru a přinesli jí vzorník látek, 
tak z toho byla úplně nemocná. Když si ty látky prohlížela, tak se jí sice líbily, ale tím jak 
byly už hotové, jí nic neříkaly a tak šla na blešák, nakoupila tam staré deky a staré látky a 
z nich udělala kostýmy, protože tak byla zvyklá. A to je ta živější kreativita. 
Když odpovídá na otázku „A jaký vlastně byl zdejší zájem o módu a módní dění vůbec?“ 
naráží paní profesorka na celebrity. V této souvislosti mluví o současnosti a je to tak správně, 
protože v šedesátých letech tu žádné celebrity nefungovaly. Několikrát se tedy ve vašich 
rozhovorech objevuje jméno Ljuby Hermanové. Byla to samozřejmě dáma, dáma která hodně 
voněla první republikou a vždycky, když měla něco na sobě, tak jí to úžasně sedělo, protože 
si rozuměla. Ale že by jí někdo napodoboval? To nefungovalo. Fotek takovýchto lidí tady 
bylo minimum. Nebylo to jako dnes, kdy si koupíte Šíp a Blesk a všude jsou samé fotky. A to 
je třeba brát v potaz. 
Další vaše otázka se pak zaměřuje na módní obchody a paní profesorka správně odpovídá, že 
to bylo „dost špatný“. Když pak pokračuje a mluví o „několika mladých návrhářích“, vypráví 
o generaci svých studentů, mezi něž patřil Josef Ťapťuch, Česlav Jaroš, Nina Smetanová a 
další. Tito mladí návrháři řekli v médiích, že toho mají dost, že se už nebudou dívat na to, co 
šije OP Prostějov. Chtěli prostě mladou módu a chtěli ji vid ět na ulici a ne to šít individuálně 
a zabalit tak v jistém smyslu svou profesi tak, jak to udělali generace absolventů oděvního 
návrhářství VŠÚP před nimi. A jak paní profesorka poukazuje, dost jim při této revoltě 
pomohl Mladý svět a Mladá fronta. Samozřejmě že to ale také bylo posvěceno politicky a to 
v tom smyslu, aby mládež byla spokojená. Díky nim tak vznikl Klub odívání mladých, kam 
družstva – samozřejmě však vyčleněná pod dohledem kde koho a kde čeho – mohla mladou 
módu vyrobit a na této výrobě se pak podílel třeba Pepa Ťapťuch nebo Daniela Flejšarová. 
Dále také paní profesorka uvádí, že „sériová výroba, se kterou jsem se při účasti v různých 
komisích setkala, byla jak po stránce střihové tak i materiálové opravdu špatná.“ To platí, 
protože moc dobře ví, o čem mluví! V téže odpovědi vám také Bauerová vysvětluje, že nejde 
dělat konfekci geometricky. Její zákaznice měly například boky, břicho, ale úzká ramena, 
protože těch dvacet kilo navíc se jim navezlo do pánve. Když pak přišla manželka nějakého 
politika, která měla přesně takové proporce, ona ji oblékla tak, že když odcházela, šlo se na ní 
koukat. Ale to jen kvůli tomu, že to byla individuální práce. Dokonce mi jednou řekla, když 
jsem s ní dělala interview k jejím šedesátinám nebo pětašedesátinám do časopisu Umění a 
řemesla, že se naučila vyhovět a to jí dělalo radost. Někdo jí přinesl látku a chtěl z ní ušít 
šaty, nejdřív se jí nechtělo a byla nešťastná, ale pak si uvědomila, že tu látku musí využít tak, 
aby v ní ten který člověk vypadal dobře.  



 87 

V odpovědi na další otázku „Takže lidé, kteří se chtěli oblékat ucházejícím způsobem, museli 
spoléhat sami na sebe?“ sice zmiňuje paní profesorka onen Klub odívání mladých, ale zaráží 
mne, že žádná z vašich narátorek si nevzpomněla na Severiho. To byl obchůdek s italskou 
módou v Železné ulici, kde se dala koupit ucházející trika, svetry a podobně. Dodnes však 
nevím, kdo to byl. Pak tu byly ještě obchody zvané Luxus, ale je pravda že jak Severi tak 
Luxusy byly naprosto ojedinělé. 
V odpovědi na otázku po výrazných žurnalistických osobnostech zmiňuje Danu Posekanou, 
s čímž souhlasím. Ale mezi výrazné žurnalistické osobnosti patřily také Marcela Pecháčková 
a Mirka Moutelíková.  
Na vaši následující otázku „M ěli tihle lidé pak vyložený zájem o vás návrháře nebo modelky, 
třeba takový že by Vás žádali o rozhovory, chtěli dělat profily a podobně?“  odpovídá, že 
zdejší vývoj drželo ve svých rukou striktně ministerstvo kultury. Kdyby však jen ministerstvo 
kultury... Dost do toho promlouvalo i SNB! Víte, zevnějšek musel být vhodný, střídmý a 
politicky snesitelný. Strašný! Když jste chodil po Praze, tak jste viděl děti a pak až nějaké to 
mládí. Vůbec tu neměla výraz dnes tak pestrá skupina dvanácti, třinácti, čtrnáctiletých dětí. 
Buď se oblékali jako děti, a nebo se už oblékali jako staří mladí. Je to úžasný psychický 
úbytek, když se nemůžete nijak projevit... 
Otázečka perlička je „Máte pocit, že módní vývoj, který, dejme tomu, od momentu šedesátých 
let, kdy se móda otevírá masám, absolvujeme,  má svůj přirozený vývoj nebo že naopak 
upadá někam, odkud se bude těžko zvedat?“. Řekla bych, že je tam příliš mnoho sugestivních 
slov. Samozřejmě, že se žádný úpadek módy nekoná. Někdo to tady trošku řekl a hlavně 
mám ten termín z Lipovetského, který je skvělým analytikem současné módy. Současná 
móda totiž už není spojená s kreativitou ani s bezprostředností doby a jejích pocitů, ale je to 
marketingová móda. Udržuje se už jen to, aby se to, co je v obchodě, prodalo. Proto je také 
postup módy spíše evolutivní. Saka jsou, ano, avšak teď je zkrátíme, ale musíme je mít, 
protože jsem je vloni prodali a tak dále. 
„Máte pocit, že v ČSSR let šedesátých existovaly módní ikony, tedy lidé, kteří nějakým 
způsobem udávali nebo inspirovali módní vkus většiny?“ je další otázka, u které bych se 
zastavila. Paní profesorka tu totiž moc pěkně říká: „Ale oproti současnosti to bylo spíš 
obdivnější než napodobující.“ Nikdo se tehdy nenapodoboval, totiž nikdo kromě úderníků, 
pracovních předáků a představitelů strany a vlády. Vůbec tu nebyl statut člověka, o kterém se 
píše. Dobrá, možná Gott nebo Neckář a další, ale že ti by byli následováni v oblékání?! 
Dobře se ale v této souvislosti ozvalo u Jany Novákové, že tu byly divadla, protože Semafor 
a Suchého věci byly vždycky napojené na dobré architekty a výtvarníky a objevovala se tam i 
móda. My jsme to ale i přesto chápali spíš jako součást kultury než tak, že bychom tyto lidi 
měli za ikony. Oni ani tak nemohli žít, protože měli úplně normální platy, a tak po 
představení běželi domů ohřát si večeři, protože neměli na to, aby si jí dávali v restauraci.  
Je také zajímavé, že v následující odpovědi mluví o skvěle oblékaných Mirkovi Řepovi a 
profesoru Kunovi. Zřejmě je to tradice architektů, protože u nás se od první republiky 
v mužské populaci výborně oblékalo ne horních deset tisíc ale především architekti. Tíhli 
k americko britským vzorům, tvídu, motýlkům a kvalitním dobře ušitým materiálům. Kdyby 
jste teď přišel na VŠÚP, kde mají obrazy svých bývalých rektorů, tak uvidíte, jak jsou 
všichni pěkně oblečení. 
Toť vše k paní profesorce Bauerové a můžeme tak přejít k poslednímu rozhovoru s Janou 
Novákovou. 
Račte prominout, ale řekla bych, že vaše otázka „Jak to bylo se studiem módy a návrhářství 
na pražské VŠUP, existoval tam v té době přímo obor oděvního návrhářství nebo jste musela 
pojmout od všeho trochu?“ je chybná. Víte proč? No protože tohle by jste měl vědět. Tento 
obor byl otevřený v roce 49 a jeho otevření bylo kupodivu jedním z mála plusů socialismu. 
Předpokládali totiž, že už se nebude šít u krejčích jako doposud, a že vše zastane průmyslová 
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výroba. Tehdy si ještě mysleli, že všechno bude prosperovat, a tak si řekli, že je přeci potřeba 
mít vysokou školu oděvního návrhářství. Jmenuje se sice dodnes ateliér oděvního 
výtvarnictví, ale to je kapitola sama pro sebe.  
Když se ptáte „M ěla jste během svého studia pocit, že do některých vyučovaných poznatků 
nějakým způsobem promlouvá ideologie komunismu?“, řekla bych, že Janina odpověď 
vypovídá o ztrátě paměti. Museli totiž kreslit kroje a podle krojů navrhovat modely a ona na 
to úplně zapomněla. Byla to ideologie typu „móda ne, to je západní, to je formalismus, to je 
něco buržoazního a kapitalistického, a když něčím inspirovat tak lidovými zdroji...“ Tohle 
byla ideologie tvrdých padesátých let a Jana Nováková v té době studovala, takže se jí tato 
výuka týkala. Dělali pracovní oděvy, multifunkční oděv pro dojičku, pro ženu v zemědělství 
a podobně. I docentka Vlková dělala totéž, ačkoliv měla za sebou práci v salónu Podolské i 
vlastní salón. Byl to tvrdý diktát doby. Navrhovali třeba oblečení pro matku. Byli slabé 
ročníky, mnoho lidí umřelo a tak se museli dělat děti. Kdyby jste otevřel časopis Žena a 
móda z tehdejší doby, tak by jste viděl, že toho byl plný. No tak to nám Janinka zapomněla. 
Další otázka, u které bych se zastavila, je „Existovalo něco, co Vaši inspiraci či přímo finální 
tvorbu modelů a kolekce nějakým způsobem omezovalo, třeba ideologie?“. Jana tvrdí, že ne, 
ale na její inteligenci je to zase málo analytické, protože ideologie působila všude. Říká: „Ale 
nikdo mne do ničeho nenutil a moje fantazie byla prakticky omezena pouze materiálem a 
možnostmi prodeje.“ To nevím, já si nepamatuju krásné kabelky ani krásné opasky, takže kde 
to bylo? Kde to bylo? Když říká, že pracovala se skvělými odborníky, má pravdu. Většinou 
to bývali živnostníci, kteří všechno uměli a najednou jim to vzali. Občas se někde zamhouřilo 
oko a člověk, který uměl šít rukavice nebo rozuměl kůžím, se do podniku dostal a 
samozřejmě svým umem všechny oslňoval. Bylo to správné díky tomu, že se to od něj zase 
naučili další lidi. 
Zaujala mne také její odpověď na otázku „Zatím jste mluvila především o pozitivních 
limitech, určitě byly ale také nějaké negativní třeba materiálové, že?“. Odpovídá: „Jistě! My 
jsme prakticky ani nevěděli jaké máme nedostatky.“ To je veliké zapomnění! Myslím si, že 
se o pamětnících celkově ví, že některé věci vidí prizmatem toho, že byli mladí a podobně. 
Pravda je, že když dělala v Pragomódě, tak si mohla nakoupit různé materiály tedy z těch, 
které byly k mání. Byla v Německu, měla tam známé a myslím, že tam měla i známost, takže 
jí odtamtud vozili nějaké věci. Docela si tedy žila. Společně s Bauerovou tady chodili snad 
vůbec nejlíp oblékané.  
Líbí se mi však závěr její odpovědi na otázku „Jaká byla materiálová situace konkrétně 
v šedesátých letech, byli třeba materiály, z nichž jste tvořili nejčastěji, protože byly 
nejdostupnější a zas naopak materiály takřka nedostupné?“. Pravdivě říká a odhaluje tak 
ÚBOK, když poznamenává: „Určitou konkrétní linii sice udával ÚBOK, ale ten byl zas 
smluvně propojen s jinými národními podniky, které na něco takového kašlali, protože jejich 
pracovní náplň tkvěla úplně někde jinde než dělat módu. Oni dělali množství ne módu...“ Já 
k tomu jen doplním, že plnili plán. 
Poněkud současná větička je „Jak to bylo s financováním zdejší módní scény?“. Tehdy tu 
totiž nic jako módní scéna neexistovalo, byl tu jen ÚBOK a přehlídky ve Stylu.  
Když se pak ptáte, jak probíhalo sestavování kolekcí, tak vám velmi dobře říká, že se tu 
„sezónnost a sezónní barevnost prakticky vůbec nedodržovala, protože to nebylo možné“. 
Západ vytvářel módu tak, že ji tvořil s čtyřletým předstihem a fungovalo to. Nabarvila se 
vlákna, pak následovaly látky, potom se kreslily tendence tedy jakési všeobecné styly a pak 
se tomu teprve dával konkrétní tvar a teprve po tom všem to vycházelo jako módní oděvy a 
jejich kolekce. 
Vzpomínky na promlouvání ideologie do tvorby z ní pak přeci jen lezou, když odpovídá na 
otázku „A když jste modely teprve vytvářela, stávalo se, že už jste je tvořila přímo na 
konkrétní modelku?“. Říká: „Co se týče mluvení ideologie do módy, tak si přeci jen 
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vzpomínám na některé velmi podivuhodné nápady své nejmenované šéfky v ÚBOKu, kterou 
jsem později nahradila. Kupříkladu viděla ve „slepičí stopě“ hákový kříž a tím pádem to 
odmítla zařadit do kolekce. Nebo si vzpomínám, že někdo chtěl dát pírko za klobouk a na to 
mu řekla, že nejsme v Bavorsku, že to by bylo, jak kdybychom byli potomci Josefa Strausse 
nebo co to tenkrát blábolila za nesmysly. Takovéhle nápady holt některé snaživé soudružky 
někdy měly, ale nám to sloužilo především k velkému obveselení, o kterém jsme si ještě 
dlouho vyprávěly.“ Jak vidíte, tak měli vždy nějaké ideové důvody. Když chtěli, tak si prostě 
něco našli. 
Ptáte se „Jací byli lidé, kteří na tyto přehlídky chodili, převažovali třeba novináři?“  a Jana si 
dobře vzpomíná na novinářku Věru Hrubou. Byla skutečně skvělá, to má pravdu. Pocházela 
z Plzně a její rodiče vyráběli, myslím, prádlo. Vyučila se jako švadlena, teď si nevzpomínám 
přesně, a byla úžasně inteligentní, strašně vtipná a všemu rozuměla. Když řekla, že kabát má 
vsazený rukáv, tak měl opravdu vsazený rukáv. Kdežto ti ostatní psali bláboly, protože tomu 
vůbec nerozuměli. Pak byla Markéta Příbramská, na kterou by si Jana určitě vzpomněla, a to 
byla také výborná a kvalitní novinářka. Ale ani těmto novinářkám nepřikládejme velký 
význam. Když tu nebyla móda, nemohla tu být ani správná módní žurnalistika. 
V následující otázce se ptáte na odbytiště českých modelů. Byl to samozřejmě Sovětský svaz 
a to byl také hrob našich oděvů. Brali totiž vždycky všecko a většinou jsme ještě nedostáli co 
do množství. Takže to tady bylo všem nakonec jedno, věděli, že se to do Moskvy dostane, a 
že se tam po tom zapráší. Byli tedy líní a dělali to tak všechno špatně. Jana správně říká, že to 
bylo ekonomicky zpatlané.  
V odpovědi na otázku „V čem dle Vašeho názoru spočíval a jak se projevoval onen zásadní 
módní přelom, ke kterému v 60-tých letech došlo?“ mluví o Semaforu, což jsem zmiňovala 
už při hodnocení paní profesorky. Jenom to nedotáhla, ale to jí nevytýkám. Velice si však 
fandí, když říká: „Takže ta opona, která nás dělila, nebyla v módě až tak strašlivá...Vždycky 
jsme se snažili, abychom v tom byli jaksi na úrovni.“  
To bylo proto, že jsme byli stiženi modernou. Kdyby jsme nezažili první republiku, 
funkcionalismus, modernu vůbec, tak by jsme na tom byli jako Rumuni a Bulhaři, kteří přijali 
socialismus – a to i v oděvu – jako něco fantastickýho. My jsem však se socialismem úžasně 
klesli dolů, protože jsme do té doby byli na úrovni všech západních zemí. Byla tu tedy veliká 
opona a rozhodně se nedá říct, že nebyla v módě až tak strašlivá. Třeba Poláci také neprošli 
moc velkou modernou a mohli by na tom být jako Rumuni či Bulhaři, ale vždycky měli tak 
obrovskou hrdost a ješitnost, že se parádili. My jsme museli mít zařízené byty a oni museli 
mít především nalakovaný nehty, obarvený vlasy a všecko po módě, to se musí říct. Když 
přišla Polka, tak jste mohl mít na chvilku dojem, že to je ženská ze Západu, ale nesměl jste 
přijít k ní do bytu, protože tam nebylo nic. Kdežto u nás to bylo obráceně. Všichni všechno 
strkali do bydlení, protože tu byla tradice architektury a kvalitního bydlení a to i přesto, že to 
bylo v té době zubožené jak u nás tak kdekoliv jinde v komunistickém bloku.  
Když odpovídá na otázku „A jak jste se tedy k těm inspiračním zdrojům dostávali, měli jste 
třeba možnost dostat se k západním módním časopisům?“ zmiňuje získávání zahraničních 
módních časopisů. Co se týče objednávání módních periodik, tak existoval jediný krámek 
v Jungmannově ulici, kam jsem si chodila pro francouzskou Elle. Nebylo to však za zcela 
normálních podmínek, bylo to takové tajemné, ale dalo se to. Je také pravda, že sem tam bylo 
něco v knihovnách.  
V následující odpovědi hodnotí české časopisy jako humus a má pravdu. Hodně za to mohli 
také tiskárny. Když si představíte, že se musel papír nárokovat s ročním předstihem, tak to 
hovoří samo za sebe. 
Když odpovídá na otázku „Jaká byla zdejší situace co se módních obchodů týče?“, zmiňuje 
ony Luxusy a já jen upřesním, že nebyl ve Štupartské ale v Celetné. Krásně vykresluje 
umístění dalšího Luxusu v posledním patře Domu módy: „Další byl v posledním patře Domu 
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módy a tam se snad dokonce muselo jet nějakým výtahem a nejsem si zcela jistá, jestli vám 
před tím dokonce nezavazovali oči a netočili s vámi, aby jste neznal cestu.“ Pravda je ta, že 
ten Luxus byl v neoznačeném patře, protože věděli, že kdyby se tam dostavili lidi ve větším 
množství, tak by v tu chvíli neměli co prodávat. Pak si také myslím, že tam byli všelijaké 
techtle mechtle. Třeba jste řekl, že jdete od  paní Omáčkové přes paní Konvalinkovou a oni 
vás vzali ještě dozadu, kde měli další dva kabáty navíc. Byla to legrace. 
V odpovědi navazující na otázku „A nějaký oblíbený módní obchůdek, kam by jste si vždy 
ráda zašla, jste neměla?“ říká: „Obchůdek, jo, ježíši...“ A skutečně, mít vlastní módní 
obchůdek, to bylo na zavření. 
Krásnými slovy také říká: „Člověk, který se otevíral šedesátým letům, byl úplně jiný, než 
člověk současný, který je klientem módní nabídky.“ Je to vlastně totéž, co analytik 
Lipovetski jmenuje marketingovou módou. Dnes už vás neobléká žádný geniální návrhář, ale 
módní obchody a to jen proto, že se to musí prodat. Už nemůže přijít žádný Dior, vdechnout 
l´esprit de temps a říct: Ách, ta žena bude taková. No vlastně může, ale pes po tom neštěkne. 
V téže odpovědi pak ale srovnává přelom tisíciletí s přelomem devatenáctého a dvacátého 
století. To je však úplně vedle, protože to se srovnávat nedá. Teď je to založené na médiích, 
na komunikaci a na ekonomických strukturách a vůbec to nemá s přelomem devatenáctého a 
dvacátého století nic společného.  
Dál se ptáte „Byla podle Vašeho názoru móda v šedesátých letech určitým druhem filosofie a 
kultem osobnosti tak, jak je tomu nyní?“ a Jana velmi dobře říká, „..vždycky mne zajímalo 
proč to lidí nosí, co je k tomu vede a co se v těch jejich bednách děje. Zajímalo mne to vždy a 
zajímá mne to až dodnes a to víc než nějaké trendy. Řekla bych, že trendy a věci s nimi 
spojené jsou totiž především obchodní strategie.“   
V odpovědi na otázku ptající se po ikonách mne Jana pobavila, když říká: „Mno tak Antonie 
Hegrlíková to určitě nebyla...“ Vy možná nevíte, že byla tlustá a protivná. Jako herečka sice 
hrála výborně antické kusy a byla to skutečná persóna, ale ikona jistě ne. Ani Ljuba 
Hermanová, jak už jsem říkala, ikonou nebyla. To tu zoufale nefungovalo.                                                                                                                                                
To je vše, co se týče mých připomínek k poslednímu rozhovoru.  
Závěrem vyslovím ještě jeden soud - nejinteligentněji hovořila a celkem bez chyb Natálie. To 
se dá ostatně snadno poznat. Ostatní zpovídané dámy jsou také zajímavé.“ 
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ZávěrZávěrZávěrZávěr    
    

Závěrečné shrnutí práce 
 
Zda se této práci podařilo postihnout fenomén módy šedesátých let v ČSSR je na posouzení 
jiných. Já se tak v tomto závěrečném shrnutí pokusím ze svého pohledu zhodnotit jednotlivé 
narátory, připojím několik poznámek k samotným rozhovorům a uvedu zásadní formální 
záležitosti, které s rozhovory a jejich vedením souvisely. Samotnou analýzu a interpretaci 
narátory uváděných faktů a událostí, myslím, zvládla skvěle PhDr. Helena Jarošová, jejíž 
promluva tomuto závěrečnému slovu předchází. Můj osobní názor je pak ten, že narátorky a 
narátoři v konfrontaci s údaji uvedenými v úvodní eseji obstáli a především je obohatili o 
jedinečný pohled přímých účastníků dění v módě 60-tých let. Je nasnadě, že se, jak 
upozorňuje právě paní Jarošová, v jejich výpovědích objevují i dezinformace, polopravdy a 
možná i nesmysly. Ale i tyto zdánlivě zavádějící informace samy o sobě hovoří o tom, jaká 
doba tu byla. Naznačují, že na některá fakta a události bylo pro narátory snazší zapomenout, 
zaobalit je do polopravdy či je opomenout úplně. A právě toto dle mého názoru poskytuje 
nový pohled na věc, budeme-li totiž číst mezi řádky, a spojíme-li si zmiňované zážitky i 
zjištěné informace s historickými fakty, dojde nám, jak složitá ale i krásná byla doba 
šedesátých let a i tehdejší módní tvorba v ČSSR. 
Nyní tedy přejděme k samotným narátorům. Pro všechny z nich, s výjimkou pánů Ťapťucha a 
Jaroše, platí, že jsem se s nimi scházel vícekrát. A to z prostého důvodu. Chtěl jsem, aby byly 
naše rozhovory co nejupřímnější a co nejméně „ostýchavé“. Proto jsem volil cestu 
vícenásobného setkání, přičemž první setkání sloužilo především k vzájemnému seznámení a 
navázání pokud možno co nejméně formálního styku, z toho důvodu jsem se také se svými 
narátorkami snažil scházet v co nejméně formálním prostředí, ne vždy se to však vzhledem 
k vytíženosti některých z nich podařilo. První setkání zpravidla tedy probíhalo tak, že jsem 
představil sebe, svou školu a především pak záměr své práce. Narátorkám jsem ukázal své 
otázky a popsal motivaci a informace, které mne k vytvoření právě takových otázek vedly. 
Nemálo času jsme pak společně strávili diskuzí nad otázkami i nad samotným tématem mé 
práce a musím podotknout, že tyto diskuse můj pohled velmi obohatili a také mne připravili 
na samotný rozhovor, když jsem měl možnost poznat postoje a názory narátorek ještě před 
tím, než jsme usedli k samotnému rozhovoru. Další setkání pak byla mnohem snazší. Jejich 
hlavní náplní byl především rozhovor, přičemž je však nutné podotknout, že díky prvnímu 
setkání byly narátorky už o něco uvolněnější, ale také velmi dobře připravené a získávání 
informací i vedení celého rozhovoru probíhalo v, řekněme, takřka přátelském duchu a o to 
lépe se pak se samotnými rozhovory a jejich přepisem pracovalo. 
Jako první jsem kontaktoval paní Martu Pospíchalovou, která se stala jakousi patronkou celé 
práce. Díky tomu, že máme shodou okolností společné známé, bylo naše první setkání o to 
jednodušší. Proběhlo u paní Marty doma a trvalo takřka celé odpoledne, kdy jsme diskutovali 
nejen o mé práci, ale o všem možném co s ní souviselo i bylo z naprosto odlišného soudku. 
Další setkání, která proběhla opět u paní Marty doma, byla už vyloženě přátelského 
charakteru a v tomto duchu tak probíhal i celý rozhovor a následné povídání po jeho 
skončení. To, že se paní Marta stala onou patronkou nesouvisí toliko s naším přátelským 
vztahem, ale především s faktem, že mi poskytla kontakty na další možné narátorky a 
především také doporučení, které mi pak otevřelo všechny dveře, do kterých jsem potřeboval 
vstoupit.  
Jako první to byly dveře k druhé zpovídané manekýně paní Natálii Faitlové-Kšajtové, jejíž 
osobnost na mne zapůsobila ze všech zpovídaných nejvíce. Setkal jsem se s ní třikrát a vždy 
to bylo u ní v práci ve staroměstské galerii Krásná paní. První setkání bylo opět seznamovací 
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a, ač mne paní Natálie dosud v životě neviděla, probíhalo ve velmi neformálním duchu. Poté, 
co jsem se pobavili o mé práci a dohodli si termín rozhovoru, ještě dlouho jsme debatovali, a 
to zejména o módě současné i minulé a o hudbě, která je mým i Natáliiným zájmem. K tomu 
však musím podotknout, že okruh zájmů a vědomostí paní Faitlové-Kšajtové je vpravdě 
široký, a proto je s ní jakákoliv diskuse opravdu přínosná. Setkání druhé proběhlo o týden 
později a jeho stěžejní náplní byl samozřejmě rozhovor. Jedinou jeho drobnou nevýhodou 
bylo to, že probíhalo v galerii, a tak jsme byli několikrát vyrušeni zákazníky. Nicméně se 
domnívám, že na výsledný rozhovor to nemělo téměř žádný vliv. K setkání třetímu pak došlo 
o několik týdnů později a se samotným rozhovorem nemělo krom několika drobných 
autorizačních problémů nic společného. Vzhledem k naší společné zálibě v hudbě a umění 
jsem si vyměňovali své názory a několik hudebních nahrávek. 
Mé v pořadí třetí setkání bylo s akademickou malířkou Janou Novákovou, které po 
telefonické domluvě proběhlo v jedné z pražských kaváren. Narozdíl od  setkání s paní 
Martou Pospíchalovou a Natálií Faitlovou-Kšajtovou bylo toto setkání mnohem zdrženlivější 
a nedůvěřivější. Paní Nováková má totiž s podobnou formou získávání informací negativní 
zkušenosti, což mi vysvětlila při dalším setkání, a tak se nebylo čemu divit. Chvilku jsme 
poseděli nad šálkem čaje a já paní Novákové vysvětlil svůj záměr, ukázal otázky a domluvili 
jsme se na dalším setkání. To proběhlo opět v kavárně a šlo při něm pouze o samotný 
rozhovor. K prostředí kavárny musím v této souvislosti podotknout, že mi ze všech míst, kde 
jsem rozhovory vedl, vadilo asi nejvíc a to kvůli velkému hluku, který způsoboval nesnáze 
při následném přepisu, a častému rušení obsluhou. S těmito úskalími jsme se však vyrovnali a 
rozhovor proběhl korektně. Problémy ale nastaly, když jsem paní Novákovou žádal o 
autorizaci. I přes mé vysvětlení smyslu a náplně formátu Oral history, měla neustále pocit, 
jako bychom dělali rozhovor pro jakýsi pofiderní magazín, a tak jsem přesvědčováním k 
autorizaci a znovu vysvětlováním smyslu mé práce a našeho rozhovoru strávil asi nejvíce 
času ze všech žádostí o autorizaci. Nakonec se mi ale paní Novákovou podařilo přesvědčit a 
rozhovor jsem tak mohl konečně úspěšně včlenit do své práce. 
Poslední z hlavních rozhovorů jsem vedl s paní profesorkou Bauerovou a jediným 
problémem, kterému jsem musel čelit, byla její pracovní vytíženost, díky níž se termín 
našeho rozhovoru neustále oddaloval. Opět jsem zvolil již osvědčenou formu vícenásobného 
setkání. První setkání proběhlo, tak jako všechny předešlé, tedy mým představením, 
odvoláním se na doporučení paní Marty Pospíchalové a následnou diskusí nad tématem práce 
i našeho rozhovoru. Vzhledem k již zmiňované vytíženosti paní profesorky, jsem se s ní 
scházel výhradně na jejím pracovišti, tedy v salónu Hartl ve Vodičkově ulici. Což se stejně 
jako u paní Natálie ukázalo jako drobná nevýhoda, když jsme byli během rozhovorů párkrát 
vyrušeni zákazníky nebo švadlenami. Na rozdíl od paní Natálie, trvalo pak paní profesorce o 
něco déle, než se byla schopna opět soustředit výhradně na náš rozhovor. Díky tomu tento 
rozhovor trval nejdéle ze všech, které jsem v rámci práce vedl. Byl jsem si ale vědom, že je 
nutné dát paní profesorce dostatek času i prostoru, aby byl rozhovor co nejkvalitnější, což se 
mi dle mého soudu vyplatilo. S paní profesorkou jsem se pak sešel ještě dvakrát a to kvůli 
autorizaci, kterou jsme narozdíl od autorizací předešlých nemohli řešit elektronickou cestou. 
Nyní se dostáváme k narátorům, kteří do práce přispěli promluvami, jenž práci obohacují o 
pohled „z druhé strany“. Tedy k pánům Jarošovi a Ťapťuchovi. Jak již jsem naznačil výše, 
s oběma jsem sešel pouze jednou a to vzhledem k tomu, že jsem neměl v úmyslu s nimi dělat 
nikterak obsáhlý rozhovor, ale položit jim pouze jedinou otázku a to: Co pro Vás znamenají 
šedesátá léta? 
Nejprve jsem kontaktoval pana Jaroše a to e-mailovou formou. Zareagoval velmi rychle, 
když mi vzápětí zavolal, abychom se domluvili na setkání, které proběhlo o několik dní 
později v kavárně na Václavském náměstí. Pan Jaroš byl tématem a způsobem zpracování mé 
práce vyloženě nadšený, a tak byla skutečně radost s ním hovořit. Z původně plánované 
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čtvrthodinky jsme spolu nakonec mluvili asi hodinu a k mé otázce jsme se dostali až úplně na 
závěr našeho setkání, když předchozími tématy naší konverzace byla móda jako taková, má 
motivace k práci a mé zkušenosti s narátorkami, které pan Jaroš zná všechny osobně. 
Vzhledem k vzájemným sympatiím jsem se dokonce domluvili na dalším setkání na některé 
z módních přehlídek jeho studentů. Následná autorizace jeho promluvy také proběhla bez 
nejmenších problémů, jen o něco později než jsme byli domluveni, což je však vzhledem 
k jeho pracovní vytíženosti pochopitelné.  
Druhým pohledem z „druhé strany“ měl být názor pana Ťapťucha, ale zpočátku to vypadalo, 
že k němu vůbec nedojde. Od svého vedoucího práce jsem na něj sice získal mobilní spojení, 
ale paní profesorka mne informovala, že právě odjel do Francie a bude trvat minimálně měsíc 
než se vrátí. Nakonec z toho byl měsíc a půl a i po tom bylo složité se s panem Ťapťuchem 
sejít, protože je snad ještě vytíženější než pan Jaroš. Nakonec jsme se ale těsně před vánoci 
loňského roku domluvili na setkání, jenž proběhlo přímo v ateliéru oděvního výtvarnictví 
pražské VŠUP, kterého je pan Ťapťuch vedoucím. V den našeho setkání právě probíhalo 
hodnocení semestru s Ťapťuchovými studenty, a tak se čekání na jeho volnou chvíli ještě o 
něco protáhlo. Odměnou za trpělivost se mi pak stala jeho promluva, v níž nejenže odpověděl 
na mou otázkou, ale rozhovořil se o šedesátých letech takovým způsobem, že se z původně 
zamýšleného odstavečku uvádějícího rozhovory s návrhářkami stalo šest stránek 
fundovaného pohledu na šedesátá léta, z nichž jsem s jeho svolením většinu použil ve své 
úvodní eseji. Díky tomu, že neustále pendluje mezi Paříží a Prahou se vyskytl drobný 
problém s autorizací, na kterou jsem musel čekat poměrně dlouho, ale naštěstí ne tak dlouho, 
aby to narušilo mé plány na únorovou obhajobu. 
Poslední narátorkou mé práce se stala PhDr. Helena Jarošová, zástupkyně vedoucího katedry 
estetiky FF UK a respektovaná módní teoretička. Jako jediná měla možnost číst všechny 
rozhovory a to z toho důvodu, že jsem měl v úmyslu jí požádat o jejich shrnutí a zhodnocení 
za pomoci jejích odborných znalostí. Po prvním kontaktování, které proběhlo formou e-
mailu, jenž obsahoval i všechny rozhovory, zareagovala velmi příkře a dokonce prohlásila, že 
si nepřeje mít s mou prací nic společného. V dalším e-mailu jsem se jí tedy pokusil osvětlit 
svou motivaci a především smysl formátu Oral history, kde nejde o objektivní fakta (právě ta 
paní Jarošová v rozhovorech postrádala), ale o subjektivní pohled na danou etapu. Znovu 
jsem jí také požádal o její odborný názor na celou problematiku formou rozhovoru. Po 
krátkém váhání své stanovisko přehodnotila a nabídla mi setkání. Došlo k němu v jejím 
kabinetě na FF v Celetné a, ač jsem v to po jejím příkré reakci ani nedoufal, bylo to setkání 
velmi příjemné. Paní Jarošová je ženou břitké inteligence a občas poněkud ostrých až 
zraňujících soudů, ale pokud jí dokáže člověk obhájit svůj záměr a plnohodnotně ho 
odargumentovat, vyjde mu vstříc, jak nejlépe umí. A to byl naštěstí můj případ. Na 
hodnocení rozhovorů se připravila velmi pečlivě. Svou vytištěnou verzi měla plnou 
poznámek a šla pečlivě stránku po stránce, takže jsme nakonec samotným hodnocením 
strávili hodinu a půl. Hodinu a půl, která byla pro celou práci velmi přínosná, jak to ukazuje 
přepis její promluvy. Opět jsme též diskutovali nad podstatou metody Oral history a nad 
významem šedesátých let nejen pro módu, ale pro lidské bytí vůbec. Dokonce mi nabídla, že 
potřeboval-li bych nějakou další pomoc či doporučení, mohu se na ní obrátit. Když mělo dojít 
k autorizaci, čekal jsem problémy, protože její promluva je plná ostrých soudů, ale nakonec 
vše proběhlo naprosto korektně. 
Na samotný závěr se dostáváme k formálním záležitostem, které s rozhovory a jejich 
vedením souvisely. Tak tedy: všechny rozhovory až na jeden byly nahrávány na zařízení 
Apple iPod s mikrofonem Belkin a jsou součástí disku, který přikládám k této práci. Onen 
rozhovor, který nebyl na iPod nahráván je rozhovor s paní Natálií Kšajtovou-Faitlovou a to 
z toho důvodu, že jsem byl nucen dát toto zařízení do záruční opravy. Rozhovor jsem tedy 
nahrával na zapůjčený diktafon, který bohužel neumožňuje přenést získaný audio materiál do 
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počítače, proto také audio podoba tohoto rozhovoru na vypáleném CD chybí. Na mou 
omluvu je také záhodno uvést, že onen diktafon jsem měl zapůjčen od přítele novináře, který 
jeho služeb hojně využívá systémem nahrát-přepsat-smazat, čemuž jsem se musel přizpůsobit 
i já, a v co nejkratší době mu diktafon uvolnit. 
Druhou a poslední poznámkou k formálním záležitostem souvisejícím s rozhovory je postup, 
jakým jsem z nahrávek tvořil text. Za prvé musím uvést, že všechny rozhovory jsem 
přepisoval já sám a nikdo jiný krom samotných narátorů a mého vedoucího práce neměl na 
jejich výslednou podobu vliv. Teď ještě pár poznámek k samotnému způsobu přepisu. 
Mluvená řeč je naprosto odlišná od psaného projevu a pokud bych rozhovory přepisoval 
přímo tak, jak byly nahrány, byly by plné ukazovacích zájmen, spousty citoslovců, 
nedokončených vět a myšlenek, které nemají ani začátku ani konce. Rozhovory jsem 
přepisoval tedy tak, abych výše zmíněné neduhy mluvené řeči co nejvíce omezil, ale abych 
také zároveň zachoval prvky typické pro projev toho kterého narátora, tedy tak, aby bylo 
vidět, že každý ze zpovídaných je jedinečnou osobností s jedinečným projevem, který je třeba 
někdy ironický a jindy naopak komický. Proto jsem tedy místo strojového a unifikovaného 
přepisu volil přepis, který dle mého názoru odpovídá tomu, jak se ten který narátor 
vyjadřoval, a jak na mne působil. V rozhovorech tak najdete nespisovné výrazy a možná i 
jiné zvláštnosti. Ale dle mého názoru dávají právě tyto prvky mým rozhovorům i celé metodě 
Oral history další rozměr. Rozměr, který dá rozhovoru ještě větší autentičnost a uvěřitelnost. 
A právě o autentičnost a uvěřitelnost tu přeci jde. Snad tedy byly prožitky a názory mými 
narátory vyslovené a mnou zaznamenané přínosem k pochopení jedinečného fenoménu, 
kterým šedesátá léta a jejich kultura, myšlení a móda bezesporu byly.  
 
 
 
 
P. S. Jak je z mého závěru patrné, všechny texty obsažené v mé bakalářské práci jsou 
autorizované. Protože jsem nemohl z čistě praktických důvodů získat na adjustovanou a 
definitivní podobu bakalářské práce podpisy všech narátorů, volím proto tuto formu 
prohlášení: „Za správnost faktů, údajů a tvrzení jsem zodpovědný pouze já a pouze já 
smím dát souhlas k uveřejnění částí této bakalářské práce k jiným potřebám než 
studijním!“ 
 
 
V Praze dne 6. 2. 2007     .............................. 
        Lukáš Kadeřábek 
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