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ANOTACE 

 

Práce je zaměřena na módou za komunismu. Věnuje se nedostatku módního zboží, 

vlastní výrobě oblečení, DIY, originalitě v oblékání v porovnání s dnešní dobou. 

Práce zaznamenává jak pozitivní, tak negativní aspekty, které ovlivňovaly módu 

v Československu v období komunismu.  Provedla jsem antropologický výzkum 

s pamětníky, kteří tuto dobu zažili.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

móda, oděv, komunismus, originalita, DIY, životní styl, krása 

TITLE 

Fashion druring communism 

 

ANNOTATION 

The work is focused on fashion during communism. It covers to a lack of fashion 

goods, own made clothes, DIY, originality in clothing compared with nowadays. The 

work records positive and negative aspects witch influenced fashion in 

Czechoslovakia during communism. I made social – anthropology researche with 

people who lived in this period.  

 

KEYWORDS 

fashion, clothes, communism, originality, DIY, lifestyle, beaut 
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TERMINOLOGIE 

 

DIY: anglická zkratka pro slovní spojení „Do It Yourself“.  V překladu znamená 

„udělej si sám“ – jde o výrobky nejrůznějších druhů, které se nekoupí v obchodě, ale 

vlastnoručně vyrobí (Heřmanová 2012). 

Prêt à porter: francouzské slovní spojení doslova znamená „připraven k nošení. 

Jedná se o označení individualistického přístupu k módě, kdy oděv je zhotovován 

v konfekčních velikostech a rovnou prodáván (Čmuchálková 2018).  

Haute couture: slovní výraz pochází z francouzštiny a znamená „vysoké 

krejčovství“. Pojem označuje módní oděv, který je individuální. Jeden kus oděvu 

nevlastní nikdo jiný – je šitý na míru (Čmuchálková 2018). 
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Úvod 

 

Téma své závěrečné práce jsem si zvolila „Móda za komunismu“, jelikož mě zajímá 

historie módy a ráda provozuji DIY. Móda není antropology příliš probírané téma, a 

to byl další aspekt, který mě zaujal.  

Velkou inspirací mne byla kniha od Konstantiny Hlaváčkové Móda za železnou 

oponou: společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989 (Hlaváčková 2016) a 

dílo Říše pomíjivosti: móda a její úděl v moderních společnostech jejímž autorem je 

Gilles Lipovetsky (Lipovetsky 2002). 

 Chtěla jsem se dozvědět více o módě v době reálného socialismu. V této době 

bylo pro obyvatele Československa a ostatních států patřících do východního bloku 

těžké uspokojit své touhy po módním oblečení. Zatímco ve Francii móda pod rukama 

Christiana Diora opět vzkvétala, Československo zůstávalo v tomto směru zaostalé. 

To, co dnes považujeme za běžně dostupné zboží bylo v dobách reálného socialismu 

v Československu jen těžko k sehnání. Na spotřební zboží, potraviny i oblečení se 

čekaly dlouhé fronty. Módní zboží jako například džíny byly dlouho režimem 

považovány za symbol vzpurnosti a nebyly dostupné nebo nylonové punčocháče, 

které se musely nechávat opravovat, protože byly na příděl. Z toho důvodu si lidé 

museli pomoci sami a začali provozovat DIY. Díky této technice (přístupu) si mohli 

dopřát kousky, které by si běžně nekoupili. Ač byla špatná kvalita látek (většina byla 

vyrobena z umělých vláken), nic nebránilo lidem se obléct slušivěji, než umožňoval 

režim. Lidé se chtěli vymanit z předepsané uniformovanosti a vyniknout. „Móda je 

od samého počátku spojením konformismu s individualismem“ (Lipovetsky 2002: 

234). 
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  Práci jsem rozdělila do čtyř kapitol. V první kapitole Móda a společnost se 

zabývám vlivem módy na společnost, funkcí ošacení, módními ikonami 20. století a 

inspirací, která dříve přicházela v podobě časopisů, zatímco dnes je především v 

elektronickém provedení.  

 Druhou kapitolu Móda za komunismu jsem si rozdělila do jednotlivých 

podkapitol dle desetiletí. Výjimkou je hned první podkapitola, kde se zabývám 

dvěma desetiletími naráz, jelikož jsou módními trendy v těchto dobách úzce spojeny. 

V jednotlivých kapitolách popisuji módní trendy versus skutečné oblékání lidí, 

dostupnost zboží, dohled režimu na oblékání a inspiraci ze západu.  

 Další podkapitolou Módy za komunismu jsou Obchodní domy. Na základě 

výpovědi mého čtvrtého respondenta Václava, jsem se rozhodla popsat největší 

obchodní domy v Praze. Zaměřila jsem se na obchodní domy Máj, Kotva, Bílá labuť, 

Dům módy. Mimo Prahu jsem zmínila firmu Prostějov a Baťu. 

 Ve třetí kapitole DIY a jeho využití je popsán vznik DIY, využití DIY v módě 

nebo v kutilství. Mým respondentům jsem musela před začátkem rozhovoru 

vysvětlit, co DIY znamená. Ani jeden z nich se s termínem nikdy předtím nesetkal – 

pojem znali jako kutilství, vlastnoruční výroba nebo ruční práce.  

 V metodologické části jsou rozepsány typy výzkumu, cíl mého výzkumu, 

výzkumné otázky a typ rozhovoru, který jsem provedla se svými sedmi respondenty. 

Jednotlivé rozhovory jsou přepsány a následně zpracovány v části Analýza a 

interpretace dat.  
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1. Móda a společnost 

Móda – upřednostňovaný i opomíjený fenomén, který ovlivňuje lidi téměř od 

počátku věků. Oděv měl za úkol v prvopočátku zahalit nahé tělo a chránit člověka 

před počasím, avšak postupem času se z oděvu stal znak postavení ve společnosti. 

Stejně tak jako šat, i doplňky určovaly hierarchické postavení (Melicharová 2008: 8).  

 Existuje celá řada definic módy. Velice výstižně ji popisuje Čepeláková: 

„Móda: obecné označení přechodné nadvlády určitých vnějších projevů jednotlivců i 

společenství ve všech oblastech osobního i veřejného života. Vytváří dočasná 

hodnotová měřítka a zahrnuje způsob života, odívání, mluvu, chování, zvyklosti 

společenského styku, způsob chůze, držení těla, v umění oblibu minulých slohů, 

směrů, uměleckých osobností, jež zpětně mohou zase ovlivňovat dobové projevy, 

např. odění. Móda a její proměnnost je dobově podmíněna a je jedním z mimořádně 

závažných společenských jevů. S módou jsou trvale spjaty politické, morální a 

kulturní významy.“ (Čepeláková 2008: 2). 

 

 Petrusek ve svém článku Sociologie módy rozebírá teorie Thorsteina B. Veblena. 

Veblen popisuje demonstrativní módu vyšší a střední vrstvy. I oděv nebo doplněk, 

který není praktický (např. cylindr, vysoké podpatky apod.) plní důležitou funkci. 

Ukazuje, že nositel nepracuje a ani v onom oděvu není schopen pracovat. Žádné šaty 

nejsou krásné, pokud nesou známky fyzické práce (Petrusek 2018). 

 Střihy a zdobení oděvu se měnily každé století, a postupně docházelo k menším 

předělávkám. Převratná změna nastala až ve 20. století – vlivem feminismu Coco 

Chanel navrhla dámské kalhoty a krátké sukně. Coco Chanel řekla: „Pokud chcete 

být nenahraditelní, musíte být odlišní“ (ELLE 2019).   
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 Petrusek konstatuje, že nejvýznamněji ovlivnil sociologické uvažování o módě 

George Simmel. Simmel zdůraznil vnitřní rozpornost módy a uvedl, že móda vede 

každého jedince cestou, kterou jde většina lidí, zároveň uspokojuje jedincovu touhu 

být odlišný (Petrusek 2018). „Podstata módy spočívá v tom, že se jí vždy řídí jen 

jedna část skupiny, zatímco celek je teprve na cestě k ní“ (Simmel 2006: 110). 

 „Krása je odjakživa záležitostí osobního vkusu. To, co se může osvědčit jako 

krásné v určité době, může jiná považovat až za ohavně šeredné“ (Cox, Jones, 

Staffordovi 2013: 14).  

 V dnešní době máme možnost volby, co si oblékneme. Obchodní řetězce nabízí 

nepřeberné množství oděvů i doplňků nejrůznějších stylů a barev. Od 90.let 20. 

století se v České republice rozšířily i second handy – neboli prodej „z druhé ruky“ – 

kde lze pořídit oděvy levněji a šetrněji k životnímu prostředí. Oděvní průmysl se 

rozšířil a my si dnes můžeme vybrat z nejrůznějších druhů například oblečení 

těhotenské, elegantní, sportovní nebo každodenní. Oblékáme se dle pohodlnosti, 

příležitostí a stále máme na výběr z velkého množství.  

 „Móda je zkoumána jako fenomén úzce související se soc. strukturou, soc. 

diferenciací a soc. nerovností, jako symbol statusové diferenciace a prestižní ukazatel 

soc. pozice. V moderní společnosti se móda přirozeně studuje ve vazbě na strukturu 

soc. času, zejm. ve vazbě na skladbu volného času, a na tzv. oddechové, odpočinkové 

a sportovní aktivity“ (Petrusek 2018). 
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 Současná móda neslouží jen k zahalení, ale i k vyjádření nálady nebo osobnosti 

člověka. Každý člověk má svůj určitý styl, podle kterého si vybere konkrétní 

oblečení – někdo dává přednost sportovnímu oděvu, jiný výraznému nebo 

elegantnímu. I barva šatstva hraje zásadní roli – každá barva má vliv na psychickou 

stránku člověka.  

 Jak píše Simmel ve své knize Peníze v moderní kultuře a jiné eseje, móda 

napodobuje nějaký vzor a tím uspokojuje potřebu sociální opory. Móda přivádí 

každého jednotlivce na cestu, po níž kráčejí všichni, poskytuje základ, který 

přeměňuje chování každého z nás. Zároveň móda uspokojuje potřebu být odlišný, 

tendenci ke změně, sebeodlišení a diferenciaci (Simmel 2006: 102). 

 „Móda je vždycky sporem mezi socializací, adaptací, podobností, jednolitostí a 

trváním na jedné straně a individualizací, tvorbou a změnou na straně druhé. Móda je 

elementem stálosti ve změně. Její ambivalentnost se projevuje také v tom, že vzniká 

porušením normy, čímž na sebe přitahuje pozornost, posléze se však sama normou 

stává“ (Petrusek 2018). 

 Veškerá inspirace, která se dostává do časopisů nebo na internet přichází od 

předních módních návrhářů, kteří tráví dlouhé hodiny tvořením skic a následným 

šitím. Mezi přední módní návrháře minulého století patří Coco Chanel, Christian 

Dior, Karl Lagerfeld nebo Yves Saint Lauren.  

 V minulém století lidé čerpali inspiraci na odívání z časopisů jako například 

Burda: světová móda, Eva, časopis vzdělané ženy, Vkus, časopis ženské módy nebo 

Žena a móda (viz obrazová příloha č. 1) (Dvacáté století), zahraniční časopisy 

nebyly volně k dostání. V posledních letech s rozvojem techniky se dává přednost 

spíše sociálním sítím, kde je inspirace celá řada.  

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Socializace
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Adaptace
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 „Pokud se zamyslíme nad módou, tak se určitým způsobem jedná o napodobení 

nějakého daného vzoru či ideálu jedince, který přijmou a podvolí se mu i ostatní lidé. 

Móda dokáže uspokojit potřeby, rozdílnosti a odlišení individua, ale navíc také umí 

svou masovostí zařídit pocit skrytí a zařazení jednotlivce“ (Melicharová 2008: 8). 

 Otázka módy se netýká jen oblečení. Módní prvky můžeme nalézt 

v interiérovém vybavení, telekomunikacích nebo v automobilovém průmyslu. Záleží 

na diferenciaci pojetí módy a krásna.  
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2. Móda za komunismu 
 

Práce je zaměřena na módu v letech 1948-1989, kdy byl v Československu reálný 

socialismus. Trh byl velice omezený a jednou z mála možností, jak si zpestřit šatník 

byly vlastnoruční práce jako šití, pletení, háčkování, paličkování, zkracování nebo 

našívání nejrůznějších ozdob. Každá dekáda s sebou přinesla nové módní trendy, 

střihy i doplňky – nové módní inspirace a styly. Však jen jeden módní styl, který 

vznikl již ve 20. letech minulého století, přetrval dlouhá desetiletí – tramping. 

Tramping byl zpočátku oblíbený především u mladých lidí a nepříliš oceňovaný 

starší generací. Tento fakt je viditelný i v dobové kinematografii ve snímku Příklady 

táhnou (viz obrazová příloha č. 2). 

Trampingu se věnoval i můj respondent Václav, který na víkendy opouštěl 

přeplněnou Prahu, oblékl si pohodlné oblečení a společně s přáteli chtěli být blíž 

přírodě. 

 Oděv trampů by se dal charakterizovat jako praktický a prostý narozdíl od 

každodenního oblečení. Ve valné většině případů měli trampové oděvy tlumených 

barev, jak jsem vypozorovala z dobových fotografií. 

 „Obecně lze říci, že běžně převládá praktičnost vynucená způsobem života nad 

momentálně panující módou. Móda se totiž vždy týká hlavně drobných doplňků, vzhledu a 

stylu výbavy, zatímco základní prvky této výbavy jsou ovlivňovány spíše praktickými 

požadavky-trvanlivostí, vhodností pro dané prostředí a životní styl, a výrobní kvalitou“ 

(WebTom 2019). 
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2.1 40. a 50. léta 

Ve čtyřicátých letech minulého století se Československo zasažené válkou snažilo 

obnovit veškerý průmysl – výjimkou nebyl ani průmysl textilní. Do Československa 

se dostal nový směr z východního bloku – komunismus. Po podepsání Benešových 

dekretů došlo ke znárodnění podniků, podle nové politické ideje si měli být všichni 

rovni – z kapitalistické společnosti se stala socialistická.1 (Melicharová 2008: 23). 

Československo trpělo nejen nedostatkem potravin a spotřebního zboží, ale také 

látek, ze kterých byly oděvy zhotoveny.  

 „Textilní zboží se dělilo na vázané a volné, přičemž vázané bylo k dostání na 

tzv. šatenky (viz obrazová příloha č.3), oděvní poukazy a na zvláštní poukazy na 

textilní zboží“ (Hlaváčková 2016: 16). 

 Nedostatkovým zbožím byly, dnes snadno dostupné, nylonové punčochy. O 

problému se sehnáním silonek mi vyprávěla i má druhá respondentka Karolína.  

 V módním průmyslu nastal kvůli novému politickému směru velký pokles oproti 

západní společnosti. Československý lid měl být oblékán prakticky a pohodlně, ne 

„pro parádu“. Velká část obyvatelstva pracovala jako dělníci nebo dělnice – z tohoto 

důvodu probíhala spolupráce továrního technika a výtvarníka. Látky nebyly příjemné 

na dotek, ale byly pevné, a tudíž skvělé pro práci. „Byla snaha pro uniformitu, nešlo 

o tom, aby byl někdo trendy, aby vybočoval, ale naopak aby všichni byli co nejvíc 

stejní a aby byli v jedné řadě“ (Česká televize 2015). 

                                                      
1  Vztah mezi socialismem a komunismem je úzce spjatý. Rozdíl je v tom, že socialismus je 

myšlenkový směr, který dává důraz na soudružnost společnosti – charakterizuje se pro společné 

vlastnictví výrobních prostředků. Jedna z forem socialismu je komunismus – což je politická ideologie 

odmítající třídní rozdíly a stejně jako socialismus žádá společné vlastnictví. V Československu byl 

reálný socialismus – stále zde platily peníze, mzda apod. Komunismus měl být další etapou – Svět, ve 

kterém nebudou peníze existovat (Rozdíly 2017). Jsem si vědoma, že jsem svou práci pojmenovala 

„Móda za komunismu“, přestože byl pro Československo typický reálný socialismus.  Nicméně 

v české společnosti převládá v podvědomí lidí, že zde komunismus byl. 
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 Na základě prohlížení dobových fotografií jsem vyvodila, že barvy oděvů byly 

hodně tlumené, často tmavé, aby na nich nebyla vidět špína od práce (viz obrazová 

příloha č. 4). 

 Až 27.6.1949 byl pod dohledem ministerstva průmyslu založen závod Textilní 

tvorba. Úkolem Textilní tvorby bylo více uspokojit obyvatelstvo, které se domáhalo 

většího výběru módního zboží, ale zároveň vytvářet co nejpraktičtější oblečení. 

Návrhy byly publikovány do časopisů pro ženy a zároveň se konaly módní přehlídky 

pro veřejnost (Hlaváčková 2016: 54-57).  

 „Jedním z úspěšných modelů na průzkumové přehlídce Textilní tvorby byl 

pracovní oblek pro zedničky, tvořený halenou a šátkem bíle vzorovaným na modré 

půdě „aby nebyla tak vidět skvrna od vápna a malty“, dále červenobílé puntíkované 

dvoudílné šaty pro zemědělku nebo modráky s krátkým kabátem“ (Hlaváčková 2016: 

133).  

 V 50. letech byla situaci s módním zbožím lepší – nové návrhy oděvů byly sice 

stále praktické, za to jich na trhu bylo více. Dámy si mohly koupit pracovní plášť 

určený do kanceláře, nejrůznější druhy šátků na hlavu nebo dlouhé skládané sukně.  

 Praktičnost oděvu zela jak v jednoduchosti (oděv zdobily jen knoflíky), tak 

v širokých střižích (viz obrazová příloha č. 5). Pro muže byl navržen úbor ze 

speciální látky, skládající se z trika a kalhot. Látka byla snadno omyvatelná a přitom 

slušivá. Pro ženy i muže byly navrženy montérky všech barev a různých střihů 

(Česká televize 2013).  

 Problémem byl stále společenský šat, který nebyl jak pro ženy, tak pro muže 

volně k sehnání.  
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 Ač komunistická vláda hlásala rovnost mezi lidmi, nejen v běžném životě, ale i 

v odívání, komunističtí představitelé i tehdejší prezident Československa Klement 

Gottwald byli první, kdo porušili rovnost a kupovali si drahé, kvalitní oblečení 

v tehdejších luxusních salónech. Věděli dobře, že v oděvech, které byli „dostupné“ 

dělnické třídě by nevypadali dobře a nebyli by dostatečně reprezentativní. Z toho 

důvodu si někdy nechávali šít šaty přímo na míru tzv. haute couture (Česká televize 

2013). 

 Tento druh výroby oděvu se do Československa dostal z Francie, kde byly 

předními výrobci Christiane Dior a jeho kolekce New Look nebo Coco Chanel 

(Dostálová 2017: 10–14). 

 „Představuje módu v její nejexkluzivnější podobě, vyráběnou zákazníkům z 

vysoce kvalitních a drahých látek […]  zájemkyně a zájemci mohou objednat model 

pouze na zakázku, takže se nejedná o sériovou výrobu. Každý kus je originál a 

vyžaduje obrovské množství práce […] Haute couture oslovuje nejmenší procento 

zákazníků celého trhu, kvůli své finanční náročnosti, ale představuje vrcholnou 

formu módy“ (Dostálová 2017: 6). 

  

2.2 60. léta  
 

60.léta byla ve znamení naděje – Československo se více otevřelo západu a lidé 

čekali na nové módní trendy, které by jim daly možnost odívat se lépe. Problémem 

bylo zaostalejší hospodářství Československa, které neumožňovalo rychlý rozvoj 

v módě. I přes pomalý proces se do Československa dostaly módní trendy ze 

zahraničí Česká televize 2013). 
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 V kurzu byly barevné látky, které byly potištěny nejrůznějšími geometrickými 

tvary nebo květy. Na jedné látce bylo natištěno i několik geometrických tvarů 

různých barev zároveň. Potištěnými látkami se vyrábělo oblečení nejen pro ženy, ale 

i pro muže. Délka sukní a šatů byla na začátku 60. let pod kolena. Až později se do 

Československa dostala délka mini, která se praktikovala na šaty a sukně (viz 

obrazová příloha č. 6) (Melicharová 2008: 31). 

 Oblíbené byly pásky z nejrůznějších materiálů, které zdůrazňovaly ženské 

křivky. Oděv pro muže byl zhotovován z látek, které byly téměř shodné s látkami pro 

ženy – barevné, potištěné.  

 Kalhoty se začaly šít s mírně rozšířenými nohavicemi, saka měla ozdoby 

v podobě knoflíků (což nebylo v minulém desetiletí možné) (Retrorevue 2014). Do 

otevřených bot (sandálů a lodiček) se nosily vysoké ponožky. Ženské ponožky měly 

často volánek kolem kotníku. 

 Doplňky podtrhovaly celý oděv – hojně se nosily korále různých barev, pásky – 

široký, pevný z látky nebo pružný s velkou sponou, šátky do vlasů nebo kolem krku, 

brýle ve tvaru kočičích očí, rukavičky a zahnuté klobouky (Retrorevue 2014). 

Na rozdíl od 50. let, kdy byla móda ve vyšších vrstvách ovládána haute couture 

přicházejícím od předních francouzských návrhářů, 60. léta patřila prêt à porter. 

Právě v 60. letech došlo k velkému úpadku předních módních návrhářů a styl 

určovali obyčejní mladí lidé, kteří se soustředili především na komfort skloubený 

s elegancí a sportovní módu (Lipovetsky 2002: 216-235). Návrháři byli většinou 

představitelé mladé avantgardní módy. Na základě jejich haute couture módy se poté 

zboží dostalo převážně do velkých obchodních domů, kde si jej mohlo dovolit více 

lidí (Kybalová 2009: 105). 
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Móda začala prostupovat více mezi dělnickou třídu. Mladí lidé měli vlastní vkus 

v oblékání, kterému se říkalo styl ulice. Poprvé v historii určovali módní trendy a 

vymýšleli módní styly. Nepřímo tak ovládli společnost (Máchalová 2003: 103). 

 

 

2.3 70. léta 
 

70. léta v Československu jsou ikonická pro styl hippie. Ač se hnutí hippie zrodilo 

v USA již v 60. letech, móda „květinových dětí“ dorazila do Československa až v 70. 

letech.  

 Se stylem hippie a velkou inspirací z USA začala být poptávka po denimu. 

Denimové kalhoty nebyly v Československu k sehnání – vyráběly se napodobeniny 

z různých látek, které byly denimu podobné. Kalhoty (ať už denimové či jiné) se 

nosily nejčastěji zvonové nebo mrkvové (Melicharová 2008: 36).  

 Lidmi oblíbený denim se rozšířil i do výroby jiného zboží než jen kalhot. 

Denimové byly i sukně, šaty nebo bundy. Oděvy ze skutečného denimu si mohl 

dovolit málokdo. K dostání bylo zboží pouze v Tuzexu za platební poukázky – tzv. 

bony2 (viz obrazová příloha č. 7). 

 „Pravidlem se stávala skutečnost, že při nedostatku určitého zboží na běžném 

trhu se zvýšil zájem o tyto výrobky v prodejnách Tuzexu, a to i přes jeho vyšší cenu. 

Oficiálně se daly tuzexové poukázky – tzv. bony – získat jen při povinné výměně za 

valuty v bance“ (Hlaváčková 2016: 118 120). 

                                                      
2 Bony byly poukázky, kterými se platilo za luxusní nebo zahraniční zboží, které nebylo k dispozici v 

prodejnách. Platit se s nimi dalo jen v prodejnách Tuzex a pouze na území ČSSR. Bony byly 

směnitelné za valuty. Lidé, kteří neměli k valutám přístup odkupovali bony na černém trhu od 

překupníků, kterým se říkalo „veksláci“ (Stříbrňák 2009). 
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 Ke stylu hippie neodmyslitelně patří volné střihy halenek, košil, šatů, sukní i 

kalhot. Oděvy byly zhotoveny nejčastěji z batikovaných látek nebo z květinových 

vzorů (viz obrazová příloha č.8).  

 70. léta se nenesla jen v duchu stylu hippie. Ve druhé polovině 70.let se začal 

prosazovat punk. Punk vznikl v USA jako nový styl hudby kdežto ve Velké Británii 

byl punk spojen s nenávistí a vzpourou (Popmuseum 2012). 

Punk vznikl na protest mladých lidí proti nezaměstnanosti a ekologickým 

problémům. (Hlaváčková 2016: 174).  

Do Československa se punkový styl dostal necelé dva roky po svém zrození ve 

Velké ritánii (Hlaváčková 2016: 174). Styl se vyznačoval potrhaným oblečením, 

kostkovaným vzorem, spínacími špendlíky, cvočky, plackami a nášivkami skupin 

(viz obrazová příloha č. 9) (Červená 2010). 

 „UK punks byli většinou dělníci, pracovníci ve službách, středně-třídní squatteři 

nebo nezaměstnaní ve věku okolo dvacítky. Tedy věku, pro nějž je rebelie téměř 

povinností […] pro punks bylo téměř nutností provokovat svým zjevem. Opovrhli 

dlouhými vlasy, a vyrazili do boje proti konzumu šokující módou. S obarvenými 

ježoury, indiánským účesem zvaným „mohawk“, anti-make upem, co možná 

nejnesmyslnějším oblečením ze second handů (poloroztrhaná trička a košile, 

povolené úzké kravaty, kožené bundy, barevné kalhoty), a ve své době s 

neuvěřitelnými módními doplňky, které tvořily třeba řetězy ze splachovadel, visací 

zámky okolo krku, hákové kříže (ovšem jen coby pop artové ozdoby), sichrhajcky 

zapíchané v uších i v oděvech, placky s logy oblíbených kapel atd. Tedy z toho, co 

jim nabízela braková literatura, sci-fi filmy a horory, comicsy, pornografie“ 

(Popmuseum 2012). 
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 Hlavní módní návrhářkou punkového stylu ve Velké Británii se stala Vivienne 

Westwood. „Punková móda byla od začátku spojena hlavně s principem DIY (do it 

yourself – udělej si sám), jelikož potrhané kalhoty, trika s názvy kapel a jinými 

znaky nebo kovové opasky a náramky v tuto dobu k sehnání nebyly“ (Kovácsová 

2010: 11). 

  Princip DIY se odráží i v citátu známé punkové návrhářky:  

 „Get rid of those terrible jeans that everybody else wears. And wear something 

different for a change, so you don't just look like a clone“3 (Citáty). 

  

 Reálně socialistická móda v 70. letech se nevyznačuje jen určitým stylem, ale i 

jednotlivými módními prvky. Velice oblíbené byly roláky, na kterých se nosily šaty 

s límečkem a knoflíky nebo třeba zástěry (Syslová 2016). 

 

2.4 80. léta 

 

Na rozdíl od minulých desetiletí, kdy byla snaha odívat lidi uniformovaně, nastal 

v 80. letech velký módní rozmach. Každodenní oděv byl jen těžko odlišitelný od 

večerních rób. V časopisech už nebyla tak velká cenzura, jako v předešlých letech, a 

tak se do Československa dostávala inspirace ze západu. Jelikož však módního zboží 

byl stále velký nedostatek, docházelo k provozování DIY (Hlaváčková 2016: 206).  

 Po předešlých „uniformovaných“ letech chtěli být lidé vidět – nosily se výrazné 

látky s různými potisky a ozdobami. V oblibě byly látky se zvířecími vzory, 

                                                      
3 Zbav se těch hrozných džínů, které nosí všichni ostatní. Nos pro změnu něco jiného, tak nebudeš 

vypadat jako klon (překlad do českého jazyka autorka bakalářské práce). 
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neonovými barvami a zdobením v podobě flitrů nebo kamínků. Oblíbené byly i 

stříbrné cvočky, které se přidělávaly na oblečení (viz obrazová příloha č. 10) (Česká 

televize 2015). Tento fakt mi potvrdil i můj první respondent Filip, který měl cvočky 

ve velké oblibě.  

 Až v 80. letech byl snadněji dostupný denim, ze kterého se vyráběly bundy 

končící v pase. Džíny byly stále více oblíbené – nejčastěji se nosily plísňové rifle 

s vysokým pasem. K DIY tohoto druhu riflí docházelo často, jelikož byly oblíbené, 

hned se prodaly a dostupnost byla malá. Dalšími, velice oblíbenými kalhotami, byly 

mrkvové kalhoty. Potvrdil mi to respondent Filip i Václav.  

 Dalšími charakteristickými prvky byly svetry a saka s ramenními vycpávkami, 

netopýří rukávy, legíny, ponožky v otevřených botách, široké sukně nebo turecké 

kalhoty (viz obrazová příloha č. 11) (Hlaváčková 2016: 208-217). 

 Pánská móda nebyla odlišná od módy dámské. Muži byli oblékáni do barevných, 

zdobených látek, mrkvových kalhot, krátkých bund a sepraného denimu.  

 Stejně tak jako oděv, i doplňky musely být výrazné. Velké kruhové náušnice, 

široké pásky, návleky na nohy, barevné náramky, čelenky ve vlasech, potítka – tyto 

doplňky zdobily obyvatelstvo tehdejšího Československa v 80. letech (Česká televize 

2015).  

 Velkými módními ikonami byli Michael Jackson, Madonna, Jane Fonda, Tom 

Cruise, Lady Diana nebo hlavní představitel kapely Depeche Mode – David Gahan 

(o kterém mi vyprávěl můj první respondent Filip) (Extrastory 2017). 

 Pokud lidé chtěli mít podobné oblečení jako jejich idolové, museli si oblečení 

přetvořit nebo úplně zhotovit sami.  
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2.5 Obchodní domy 

Dnes žijeme v době spotřebního přebytku a dnešní děti a mladí lidé nezažijí to 

toužení po věcech exkluzivních a obtížně sehnatelných, ani tu radost, když se je 

sehnat podařilo. Dost takových věcí pocházelo právě z Tuzexu. Název vznikl 

zkratkou slov „tuzemský export““(Šťastná 2018). 

 O obchodních domech v Praze (viz poznámka pod čarou číslo 4) mi vyprávěl 

čtvrtý respondent Václav, a proto mi přišlo zajímavé napsat podkapitolu o 

obchodních domech. Za komunismu byly běžné spíše malé prodejny než velké 

nákupní domy.  

 Před rokem 1989 byl trh s módními oděvy velice omezený. Do Československa 

se žádné oblečení nedováželo, ba naopak, téměř vše, co se zde vyrobila se 

exportovalo do SSSR (Hlaváčková 2016:16). 

 Na oblečení i boty se v obchodech stály dlouhé fronty. Bylo nemyslitelné jít si 

do obchodu pro rifle nebo boty jako tomu jsme navyklý dnes. Ve většině případů se 

lidé museli spokojit s tím, co bylo v obchodě právě k mání nebo si nějaké oblečení 

vlastnoručně zhotovit.  

 Pokud si člověk chtěl dopřát zahraniční zboží, existovala pouze jedna obchodní 

síť, ve které si ho člověk mohl koupit-Tuzex.  

 Tuzex byl založen v roce 1953 jako síť obchodů, která nabízela lidem smíšené 

zboží. V Tuzexu se nedalo platit československou měnou, nýbrž tuzexovými 

poukázkami – tzv. bony. Bony se daly vyměnit za zlato či valuty (zahraniční měnu). 

Ke směně mohlo dojít jen na specializovaných místech nebo od překupníků, kterým 

se říkalo veksláci. Hodnota každého bonu byla udávána v korunách 
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československých. V prvních letech byly poukázky platné pouze tři měsíce, později 

až rok. Tuzex byl státem značně podporovaný – na dovezené zboží ze zahraničí bylo 

záměrně stanoveno vysoké clo – lidé si věci nedováželi, naopak směňovali valuty za 

tuzexové poukázky. Držení cizí měny bylo v Československu za komunismu 

nelegální a každý občan byl povinen ji odevzdat. Za odevzdání zahraniční měny byly 

poskytnuty bony nebo koruny (Tuzex 2017). 

 V Tuzexu se dalo sehnat zboží, které nebylo nikde jinde k mání. Jednalo se o 

zboží dovezené ze západu či o československé zboží, které se vyrobilo pouze pro 

export. Do Tuzexu si chodila valná většina lidí pro džíny. Ač se nejednalo o pravou 

riflovinu, nýbrž pouze o náhražku, lidé stály dlouhé fronty, aby si je mohli koupit. 

Tuzex vedle módního zboží nabízel široký sortiment zboží – například alkohol, 

cigarety, žvýkačky, čokoládu, kosmetiku, televize, prací prášky, pračky, kazetové 

magnetofony a později i videorekordéry. Co si ovšem mohl dovolit málokdo byl 

tuzexový automobil (Šťastná 2018). 

 Ač Tuzex nabízel zákazníkům originální zahraniční zboží, nebyl zdaleka 

jediným místem, kde se dalo nakupovat. Ač byl Československý trh značně omezen, 

byly v Praze4 postaveny obchodní domy.  

„Návštěva obchodních domů Máj, Kotva a Bílá labuť patřila před rokem 1989 k 

oblíbeným rituálům Pražanů i turistů. Několikapatrové budovy s jezdícími schody 

byly v dobách socialistického Československa lákadlem“ (E-15 2015). 

Z vyprávění respondenta Václava, který vyrůstal v Praze, vím, že obchodní 

domy Kotva, Máj a Bílá labuť nabízely zákazníkům rozmanité zboží přijatelných 

                                                      
4 Jsem si vědoma faktu, že obchodní domy, ač menší, se nenacházely jen v Praze, ale i v jiných 

městech. I přes tento fakt jsem se zaměřila jen na největší obchodní domy tehdejšího Československa, 

o kterých mi vyprávěl čtvrtý respondent Václav. Na základě jeho výpovědi jsem vybrala jednotlivé 

obchodní domy. 
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cen. Pokud si člověk chtěl dopřát většího luxusu, navštívil v Praze Módní dům na 

Václavském náměstí.  

Jak uvádí Racková ve svém článku Dům módy-symbol luxusu, Dům módy 

nabízel luxusní zboží pro dámy i pány vyšších poměrů. Netradiční byla i nabídka 

svatebního zboží a kavárna, do které chodili známé celebrity (Racková 2017). 

„Dali sehnat luxusní oděvy, pro dámy šaty, kostýmky, slavnostní oděvy, plesové 

róby a všemožné doplňky, pro pány především dobře padnoucí obleky, košile a 

kravaty. Postupně sem přibyly speciální edice bot, které se nechávaly šít v bývalém 

Baťově výrobním závodu ve Zlíně a také česká bižuterie, především z Jablonce. 

Nové kolekce byly velmi rychle rozebrané především movitější klientelou, hlavně 

manželkami dobových politiků a vlivných komunistů. Dům módy tak nahradil 

prvorepublikové salony. Pořádaly se zde i honosné bankety spojené s přehlídkou 

nových kolekcí, jen pro zvané“ (Ryska 2017). 

 

Podobně sortiment, který nabízel Dům módy vyráběl módní závod v Prostějově. 

Značka Prostějov vyráběla především pánskou konfekční módu. V současné době 

existují jen malé obchody nabízející obleky z Prostějově, firma ovšem zanikla.  

Móda není jen o oblečení nebo doplňcích, ale také o obuvi. Jednou z předních firem, 

které před rokem 1989 nabízela obuv, byla firma Baťa. Baťa byla velice oblíbená a 

kořeny firmy sahají do 19. století (Baťa 2019). 

„Když komunistické vlády znárodnily všechny Baťovy společnosti ve východní 

Evropě, Baťa přetrval díky obnově své společnosti ze zbývajících organizací 

umístěných mimo východní Evropu. Prodej stěžejních druhů sortimentu, například 

dámských lodiček, prudce vzrostl a společnosti se opět začalo dařit. Zakladatelův syn 
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Tomáš J. Baťa podnikl odvážný krok […] a přesídlil do Kanady, kde založil podnik 

Bata Shoe Company of Canada. V polovině století Baťa dosahuje pozice předního 

světového vývozce obuvi. V průběhu 70., 80. a 90. let, Baťa zavedl celou řadu 

originálních koncepcí, například značkové výrobky, novátorské koncepce 

maloobchodních prodejen, prodejní politiku orientovanou na životní styl a přidání 

neobuvnického zboží (Baťa 2019). 
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3. DIY a jeho využití 
 

DIY je anglická zkratka pro Do It Yourself – v češtině „udělej si sám“. DIY je 

technika vlastnoruční výroby. K tvorbě se využívají vlastní zdroje.  DIY neznamená 

jen vytvářet něco zcela nového, ale i přetvářet, renovovat staré věci a dávat jim 

novější podobu. DIY má hned několik výhod – je šetrné k životnímu prostředí, 

vlastní výrobou získáváme něco, co nikdo jiný nemá a dochází k rozvoji motoriky a 

znalostí (Paul 2007). 

 Dobový výraz pro DIY před rokem 1989 v Československu byl „vlastnoruční 

výroba“ nebo tvoření. DIY bylo spojeno se západem, respektive především s Velkou 

Británií, kde byla tato zkratka používána více ideologicky ve spojení s punkem 

(Popmuseum 2012). Jak popisuje Kovácsová k používání techniky DIY došlo v 60. 

letech minulého století ve Velké Británii. DIY je úzce spjato s punkem – v kurzu 

bylo oblečení, které nebylo k sehnání. Z toho důvodu docházelo k vlastnoruční 

výrobě (Kovácsová 2010: 11).  

 Dnes se s výrazem DIY setkáváme prostřednictvím vlastnoruční výroby, nikoliv 

ve známce punku.  „Dnes se kutilství opět dostává do módy, ale z úplně jiných, přesně 

opačných důvodů než za socialismu. Všeho je nadbytek, koupit lze téměř cokoli. Konzumní 

společnost nám velí, abychom věci neopravovali, ale vyhodili a koupili nové. U určitých lidí 

se tak stává „trendy“ třeba opravit si mobil nebo počítač, nekupovat levné oblečení 

převážené přes celou planetu, ale raději si ušít vlastní, vyrábět si šperky, plést čepičky pro 

děti… Spíše než pojem „kutilství“ se můžeme setkat s módnějším názvem DIY kultura (do it 

yourself, tedy doslova „udělej si sám“)“ (Matušková 2019). 

 Vlastnoruční výroba nebyla jen „nutností“, jak si pořídit něco nového a být více 

individuální, většina obyvatel dávala svým oblečením najevo nespokojenost proti 
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politickému režimu. Z vyprávění od prvního respondenta vím, že populární skupina 

Depeche Mode se oblékala do černé barvy. Posluchači této skupiny, kteří se taktéž 

odívali do černé, byli trestáni ve školách, pronásledováni veřejnou bezpečností a bylo 

jim zakazováno nejen odívat se jako oni, ale také neposlouchat jejich hudbu. 

 Lidé v Československu před rokem 1989 byli odkázáni na vlastnoruční výrobu 

všeho směru.  „Lidé svojí fantazií dříve zvelebovali kdeco, především své příbytky, 

není divu, když chtěli mít něco extra, protože trh byl omezený se vším, včetně 

materiálů“ (Paul 2007). 

 DIY se netýkalo jen výrobě v oblasti módy-domácí kutilství bylo za dob 

socialismu a normalizace v Československu velice populární. Vlivem vlastnoruční 

práce a vymýšlení vlastních nápadů vznikala originální tvorba, která se dnes nevidí.  

 „Nejlepší časy zažívalo v období nedostatkového socialismu, kutilství však 

nezmizelo ani po listopadu 1989, byť se jeho podoba do určité míry proměnila […] 

největší rozmach fenoménu nastal po komunistickém převratu v únoru 1948, kdy 

tehdejší režim nebyl schopen zajistit dostupnost ani toho nejběžnějšího zboží. A tak si ho 

lidé vyráběli sami“ (Gibas 2018).  

 Jak dále popisuje Gibas ve svém článku Kutilství, nesmrtelný fenomén, vlastnoruční 

výroba měla kořeny v 50. letech minulého století, kdy si lidé například montovali pračky 

v domácnosti. Největší oblibě se těšilo kutilství v 70. a 80. letech – ač nebyl dostupný 

materiál pro výrobu, volnější režim ve fabrikách (kde pracovali lidé sami nebo jejich 

známý) jim umožňoval zhotovit si výrobek přímo na dílně v práci, nebo si odnést 

potřebné součástky domů (Gibas 2018). 
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 Jinak tomu nebylo ani v oblasti oděvnictví, kde byl velký nedostatek zboží, si 

museli lidé vypomoct sami. Velká část domácností vlastnila šicí stroj, pletací jehlice 

a sadu jehel a nejrůznější nitě.  

 Reálně socialistická společnost vyžadovala, aby žena byla především praktická a 

ne parádivá. Jak píše Hlaváčková ve své knize Móda za železnou oponou: 

společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989, ženy měly být politicky 

angažované, chodit do práce, starat se o děti a o domácnost. Starost o domácnost 

zahrnovala zašívání, šití, přešívání, pletení, háčkování a doplňovat, co doma nebylo 

(Hlaváčková 2016: 48). 

 Ač ani látky nebyly kvalitní (šlo hlavně o syntetické materiály), šlo o doplnění 

prořídlých šatníků. 

 V posledních letech se technika DIY opět vrací. Vznikají subkultury, které se 

nenechaly strhnout materialismem, a vytváří produkty, které pro ně mají daleko větší 

hodnotu (Almer 2016). 

Internet se je plný videi nebo fotografiemi s návody, jak si vyrobit doplňky, domácí i 

venkovní dekoraci, ukazují způsob předělávání starého oblečení. 
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4. Výzkum 

4.1 Metodologie 
 

Metodologie je nedílnou součástí každé bakalářské práce. Jak uvádí Hendl ve své 

knize Kvalitativní výzkum, metodologie se zabývá plánováním, posuzováním a 

výběrem vhodných strategií a metod výzkumu. Následně sebraná data se zanalyzují a 

vyhodnotí. Výzkum má vést k novým poznatkům, které přispějí k lepšímu poznání 

sociálního světa (Hendl 2012: 32-36). Disman ve své knize Jak se vyrábí 

sociologická znalost doplňuje, že důležitou roli ve výzkumu hraje anonymita. Lidé, 

si jsou jistí zachováním anonymity jsou více otevření a poskytnou otevřenější 

odpovědi na otázky (Disman 2002: 152-153). 

„Typy výzkumných strategií ve společenských vědách lze kategorizovat různým 

způsobem. Uznává se, že dvě hlavní kategorie tvoří kvalitativní a kvantitativní 

výzkumná teorie“ (Hendl 2012: 39-40). 

 

 Kvantitativní výzkum 

„Využívá náhodné výběry, experimenty a silně strukturovaný sběr dat pomocí testů, 

dotazníků nebo pozorování […] výsledky lze zobecnit na populaci, je relativně 

rychlý a přímočarý, je užitečný při zkoumání větších skupin“ (Hendl 2012: 46-49). 

 

 Kvalitativní výzkum 

Na počátku si výzkumník si musí zvolit hlavní výzkumné otázky, které si chce 

zodpovědět. Poté shání respondenty, kteří jsou ochotni mu poskytnout potřebné 

informace. Počet respondentů je nižší, než je tomu u kvantitativního výzkumu, za to 
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se výzkumník s respondenty více seznámí a řeší danou problematiku dopodrobna. 

Kvalitativním výzkumem rozumíme výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí 

statistik nebo testů. (Strauss, Corbinová 1999: 10-13). 

 „Výzkumník vyhledává a analyzuje jakékoliv informace, které přispívají 

k osvětlení výzkumných otázek […]. Seznamuje se s novými lidmi a pracuje přímo 

v terénu, kde se něco děje. Sběr dat a jejich analýza probíhají v delším časovém 

intervalu“ (Hendl 2012: 28-48). Vhodnou metodou jsou rozhovory či pozorování (ať 

už přímé či nepřímé).  

 

Výzkumné otázky 

• Jaké byly důvody provozování DIY za komunismu? 

• Co znamená DIY pro lidi, kteří žili část svého života v komunismu? 

 

 Rozhovory 

Rozhovory jsou nejběžnější metodou pro sběr dat. Dotazování může být 

polostrukturované, strukturované, biografické nebo neformální (Hendl 2012: 173). 

Využila jsem polostrukturovaného dotazování, kdy jsem si předem připravila seznam 

otázek, které jsem poté kladla svým respondentům a v průběhu nahrávání jsem 

otázky přidala, abych se dozvěděla co nejvíce informací.  
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Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je vymezit problematiku módy za socialismu. Dále 

analyzovat módu, nedostatek zboží, DIY a originalitu v oblékání v době socialismu 

(který většina lidí nazývá komunismem) a vztah informantů k těmto aspektům. 

V případě originality bylo cílem porovnat odívání tehdy a nyní. Dále mě zajímalo, 

jak dostupné a kvalitní byly látky, jak sociální prostředí nahlíželo na půjčování nebo 

dědění oblečení či kde se brala inspiraci pro DIY. Výzkum jsem prováděla jak se 

ženami, tak s muži, kteří žili v době komunismu a pomocí dotazování jsem se snažila 

nalézt odpovědi na mé hlavní výzkumné otázky. Zajímala jsem se jak na pozitivní, 

tak na negativní stránku nedostatku zboží. 
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 Popis terénu 

Domluvila jsem se se sedmi respondenty, se kterými jsem dělala rozhovor. Při 

shánění respondentů jsem ale oslovila i dva muže, kteří mi ochotně poskytli 

odpovědi na všechny mé otázky. Jeden z respondentů je členem mé rodiny, další 

respondenty jsem sehnala přes přátele – jde o jejich prarodiče – nebo přes rodinné 

známé.  

Předem jsem svým respondentům představila téma svého výzkumu a poskytla 

vytištěný seznam otázek, aby se tázaní mohli lépe připravit. Zpočátku jsem všem 

vysvětlila, co výraz DIY znamená, jelikož jim byl cizí. Znali ho pod pojmem 

kutilství, ruční výroba nebo vlastnoruční práce. 

Se všemi respondenty jsem realizovala polostrukturovaný rozhovor. 

 Slíbila jsem svým respondentům, že jména budou anonymní – proto jsem jim 

hned dala jména Karolína, Tereza, Václav, Filip, Eva, Nataša a Soňa.  

S respondenty jsem se scházela na různých místech, jelikož všichni nebydleli na 

jednom místě.  

První rozhovor jsem dělala s panem Filipem u nás doma, jelikož je to rodinný 

známý. Za dvěma respondentkami jsem jela do malé vesnice Klenovka u Přelouče, 

kde rozhovor probíhal u každé z nich doma. Se čtvrtým respondentem jsem se 

setkala v malé kavárně v Pardubicích, kde jsme měli dost ticha pro nahrávání. Nataša 

je rodinná známá, proto rozhovor proběhl u nás doma, stejně tak v případě Evy. 

S poslední respondentkou Soňou jsem se setkala v restauraci v centru Pardubic.  

Po odsouhlasení respondentů byly rozhovory nahrány a poté zpracovány. 
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Podrobněji své respondenty představím v kapitole „Průběh výzkumu“. Výzkumné 

otázky jsou uvedeny v Analýze a interpretaci dat, tazatelské otázky v Příloze číslo 1. 
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 Etika 

„Důvěra ve vědu je založena na důvěře v poctivost výzkumných pracovníků při 

získávání nových výsledků, […] je nezbytné, aby se výzkumní pracovníci ve své 

práci řídili základními mravními principy, zejména poctivostí a čestností“ (AVCR 

2019). 

Už Karel Čapek ve své knize Hovory s T.G. Masarykem napsal: „„Jít za 

poznáním, to je, pane, život svrchovaně činný. Když řeknete věda, říkáte tím také 

úsilí, trpělivost, vytrvalost, obětavost, poctivost – samé požadavky života činného – 

a života mravního“ (AVCR 2019). 

Seznámila jsem své respondenty s tématem a poskytla jim předem vytištěný 

seznam otázek, aby se mohli lépe připravit. Rozhovory jsem provedla převážně se 

staršími lidmi a nechtěla jsem je žádnou otázkou překvapit. Všech šest respondentů 

mi poskytlo rozhovor dobrovolně a od začátku věděli o záměru výzkumu.  
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4.2 Průběh výzkumu 
 

První respondent 

Mým prvním respondentem je rodinný známý, který si přál do práce pozměnit jméno 

po svém synovi – Filip. Filip je téměř padesátiletý muž, jehož zálibou je od mládí 

móda a ruční výroba všeho druhu. Pamatuji si Filipa už odmalička, takže nebylo 

těžké navázat kontakt.  Filip přišel k nám domů, probrali jsme znovu seznam otázek 

a poté jsem u čaje začala nahrávat rozhovor 

Filipova záliba v oblékání nebyla jeho rodiči podporována. Filipova rodina 

bydlela na vesnici, matka pracovala v JZD a otec jako dělník v Semtíně – ani jeden 

z rodičů neměl potřebu odívat se nějak odlišně nebo si něco vyrábět. V útlém věku 

byl Filip oblékán matkou do oblečení po své starší sestře, jelikož oblečení byl velký 

nedostatek.  

„Společnost byla zvyklá na nedostatek úplně všeho, a proto nepřišlo nikomu divné 

dědit oblečení nejčastěji po sourozencích. Ale aby si mezi sebou děti oblečení 

půjčovaly? To ani náhodou.“ 

 Až s příchodem do prvního stupně na učiliště se ve Filipovi probudila vášeň 

pro jinakost. Filip poznal nové lidi, nové trendy, viděl u spolužáků kousky oblečení a 

doplňků, které nikdy předtím neviděl. Filip měl nejraději skupinu Depeche Mode 

(viz obrazová příloha č. 12), a tak se nejvíce spřátelil s chlapci, kteří měli tuto 

skupinu také rádi.  

„Najednou se ze mě stal „depešák“. Oblékal jsem se hlavně do černé barvy, 

snažil jsem se sehnat placky se skupinou, abych si je připnul na tričko nebo bundu – 

aby každý viděl, že jsem IN.“  
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Filipova nejoblíbenější vlastnoruční výroba byla šití a přešívání. Dnes už se Filip 

žádné DIY výrobě v módě nevěnuje.  

Filip si moc rád šil oblečení, které viděl u spolužáků nebo u hudebníků. Nechal si 

v Hradci Králové vyrobit nažehlovačku s logem Depeche Mode a vlastnoručně si ušil 

tričko, jaké nosil David Gahan. Látek podle Filipovi odpovědi bylo málo, a hlavně 

byla horší kvalita látek.   

Zeptala jsem se Filipa, u jakého oblečení docházelo nejvíce k DIY, jelikož bylo 

„IN“ a každý ho musel mít.  

„Každá éra s sebou přinesla i svůj trend. Za mě, když jsem byl na učilišti, musel 

každý mít něco z šusťákoviny, cvoky na oblečení, laclové kalhoty, mrkváče, ale pro 

mě byly hlavní džínové kalhoty – které jsem si přál hrozně dlouhou dobu a pak je na 

stroji dobu zúžil.“ 

 Ptala jsem se Filipa i na doplňky a tady mi dal Filip jednoznačnou odpověď: 

„Placky. Pro mě největším doplňkem byly placky, které jsem nosil na tričku nebo na 

bundě. Vyráběl jsem i prstýnky z mosazi, placky na krk, na které jsem pak něco 

vyrazil nebo řetízky. Na nic jsem si ale nedával takový pozor jako na placky.“  

Filip se z časopisů vůbec neinspiroval. Podle něj byly časopisy hlavně pro ženy. 

Jedinými Filipovými kousky ze zahraničí byly pyramidy neboli cvočky, později 

džíny z Tuzexu.  

Na otázku, proč lidé chtěli vyčnívat z řady mi Filip odpověděl, že všichni byli 

odíváni jako do uniforem – barvy byly tlumené, skoro žádné vzory nebo potisky – a 

pomalu se z toho stával stereotyp, který je pro lidi ubíjející.  
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V dnešní době si dle Filipa vytváří nebo předělávají věci lidé, kteří jsou módními 

návrháři nebo chtějí být vysoce originálně oblékaní. Originalita v oblékání existuje, 

ale hlavně ve větších městech. 

 

Druhá respondentka 

Mou druhou respondentkou je žena postaršího věku, říkat jí budu Karolína, která 

pracovala před rokem 1989 jako švadlena. Má nejlepší kamarádka se mezi řečí 

zmínila, že má babičku, která se věnovala šití, pletení, háčkování a paličkování a 

živila se dříve jako švadlena u jedné malé pobočky poblíž Přelouče. Po představení 

jsem Karolíně řekla téma mé práce a ujistila jsem ji, že bude vystupovat v naprosté 

anonymitě. Poté Karolína souhlasila. Dala jsem jí seznam otázek a domluvily jsme 

se, že se za ní zastavím následující den, aby se stihla trochu připravit.  

Při našem druhém setkání působila Karolína více odhodlaně a sebejistěji. Karolína 

pochází z rodiny, která si za dob komunismu žila velice dobře.  

„Moje maminka uměla sehnat všechno. Pamatuji si, jak nebyly k sehnání 

nylonové punčocháče a já jich doma měla! Měla jsem moc hezké oblečení z Tuzexu.“ 

Fakt, že Karolína netrpěla v dětství ani v pozdějším věku nedostatkem ji 

motivoval zajímat se o módu ještě víc a mít ještě lepší a hezčí oblečení než její 

vrstevnice.  

„Když mi bylo čtrnáct let, upletla jsem si sama kostýmek – sukni a sáčko. 

Uháčkovala jsem si krásný malý klobouček a rukavičky a cítila jsem se jako pravá 

dáma. Vše jsem doplnila korály, které se hodně nosily – čím barevnější, tím lepší.“ 
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Velice mě zajímalo, kdo byl Karolíně vzorem v oblékání a z jakých časopisů se 

nechala inspirovat.  

  „Mojí největší inspirací v oblékání byly modelky z módních časopisů Burda, 

Vlasta nebo Praktická žena.“ 

Karolína měla nejvíc ráda korále, plastové berušky a kopretiny, které se dávaly do 

vlasů, čelenky a šátky. 

Podle Karolíniných slov jsem pocit, že byla vždy trochu jinak – lépe – oblékaná než 

ostatní. Zajímal mě Karolínin názor, proč vyčnívat z řady. Na to mi Karolína 

poskytla zcela jednoduchou odpověď:  

„Nebavilo mě chodit ve stejném oblečení, ve kterém jsem potkávala svoje spolužačky 

nebo sousedky. Chtěla jsem být jiná. V posledních letech sem tam něco upravím, 

zašiju, ale mám zdravotní problémy s ramenem a krkem. Navíc dnes by se mi už ani 

moc nevyplatilo si něco vytvářet nebo úplně šít.“ 

Když Karolína chodila velice vkusně oblékaná, zajímalo mě, jaký má názor na 

originalitu v oblékání v dnešní době. Karolína nad touto otázkou chvíli přemýšlela a 

hledala vhodná slova. Nakonec odpověděla, že dnes je originalita v oblékání složitou 

otázkou. Je hodně módních ikon, podle kterých je tvořeno oblečené, které se dostává 

do obchodů, ale většinou jde o stejné barvy, podobné kolekce nebo totožné kousky. 

Skoro nikdo si už nic nevytváří, mladé dívky neumí ani navléknou nit do jehly, natož 

si uplést jen obyčejný šál.  

„Dřív jsem neměla na výběr stejně tak, jako většina obyvatel Československa. 

Buď jsme měli, co bylo dostupné, nebo jsme si nějaký ten kousek vytvořily. Dnes už 

jen hrstka lidí věnuje čas výrobě a pyšní se DIY kouskem – jak se říká.“  
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Karolíniny odpovědi mi byly velkým přínosem a díky ní jsem se dozvěděla 

zajímavé informace. Karolína mi ukázala sbírku svých starých časopisů, podle 

kterých si vytvářela oblečení i doplňky i staré kousky látek, na kterých byly vyšity 

nejrůznější obrazce i motivy.  

Karolína mi při návštěvě představila svou kamarádku z dětství, se kterou jsem 

udělala třetí rozhovor.  

 

 

Třetí respondentka 

Rozhodla jsem se pojmenoval svou třetí respondentku Tereza. Jak jsem již zmínila, 

setkání s Terezou mi domluvila předešlá respondentka Karolína.  

Tereza je opakem Karolíny. Zatímco Karolína vyrůstala v rodině, kde nebyl žádný 

velký nedostatek zboží, Tereza žila v chudších poměrech, jelikož pochází z pěti 

sourozenců – má tři sestry a jednoho bratra. 

 „Jelikož jsem z pěti sourozenců, nebylo pro mě lehké se nějak slušně obléknout. 

Pamatuji si, jak maminka do noci seděla u lampičky a spravovala vše, co se nám 

podařilo poničit. Nejen pro naši rodinu bylo zcela běžné dědit nebo si půjčovat 

oblečení mezi sourozenci.“ 

Nedostatek zboží a chudší poměry donutily Terezu, aby se o své oblékání začala 

starat sama.  

„Moje situace se změnila, když mi bylo patnáct. Často jsem navštěvovala svou 

tetu, za kterou jsem jezdila třináct kilometrů na kole. Teta měla doma šicí stroj, který 

se jmenoval Minerva (viz obrazová příloha č. 13). Naučila jsem se šít, ale tato 
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činnost mě neoslovila, já zcela propadla paličkování. Teta měla doma válec z látky 

(viz obrazová příloha č. 14), na kterém jsem se učila. Milovala jsem výrobu krajek, 

kterými jsem si pak ozdobila oblečení. Vlastnoruční výroba mi otevřela dveře a já 

měla možnost odívat se tak, že se o tom mým sestrám ani nezdálo. Dnes se již výrobě 

nevěnuji – nemám na to čas ani energii.“ 

Z Terezina vyprávění jsem nepostřehla, zda chtěla nosit to, co bylo IN nebo se 

věnovala výrobě a paličkování pro zábavu a kvůli odlišnosti. Tereza mi ale řekla, že 

neměla žádný vzor, podle kterého se chtěla oblékat ani nečetla časopisy podle 

kterých vytvářela. Paličkovala takové vzory, které ji zrovna napadly.  

„Vůbec mi nešlo o to, abych měla IN oblečení nebo náramky s kabelkou. Já si 

chtěla vyrobit to, co jsem chtěla a mě samotné se to líbilo. Doplňky jsem téměř žádné 

nenosila, když nepočítám vyháčkované náramky nebo krajky. Přijde mi, že v dnešní 

době žádná extra móda není. Všichni nosí to samé. Není se čemu divit – raději si 

koupit hotovou věc než utrácet velké peníze za drahé látky.“ 

Mezi řečí jsem poprosila Terezu, zda nemá doma schovanou vypaličkovanou 

krajku, abych viděla, jak vypadá ručně dělaná. Tereza mi ochotně ukázala celou 

sbírku nejrůznějších krajek – různé velikosti, tvary i barvy, některé byly jemné, jiné 

hrubší. Všechny byly ale krásně zpracované a kvalitnější než ty, které si dnes 

můžeme koupit v galanterii. V rychlosti mi Tereza ukázala, jak se paličkuje.  

„Ze zahraničí jsem nikdy nic neměla. Já jsem neměla potřebu mít něco z Tuzexu 

nebo z dovozu. Líbilo se mi, co jsem si vytvořila. Dříve lidé prováděli vlastnoruční 

výrobu, protože si chtěli něco dokázat – to je ten můj případ. Chtěla jsem dokázat 

sobě i svým sestrám, že je možnost, jak mít krásně zdobené oblečení bez stání 

dlouhých front a kupování bonů.“ 
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Tereza mě po skončení rozhovoru zkusila učit něco málo z paličkování, ale je to 

velice náročná práce.  

 

Čtvrtý respondent 

Druhým mužským respondentem je Václav, kterému je téměř sedmdesát let. 

S Václavem jsem se seznámila na návštěvě mých příbuzných, kde jsem se také 

dozvěděla, že byl v mladých letech trampem5 a provozoval hodně DIY nejen 

v oblasti módy, ale i v kutilství. S Václavem jsem nejdříve navázala neformální 

rozhovor a poté jsem se zeptala, zda by mi poskytl odpovědi na otázky k mé práci. 

Sešli jsme se následující den v malé kavárně v centru Pardubic, kde jsme měli 

příjemné prostředí na nahrávání rozhovoru.  

Václav vyrůstal v Praze6 se svojí matkou a babičkou. Podle jeho vlastních slov 

nikdy netrpěl nedostatkem oblečení, protože jak matka, tak babička uměly sehnat 

cokoliv si přál – a když nesehnaly, uměly to vytvořit.  

„Pamatuji si, jak mi máma někde koupila červený svetr, který nebyl vůbec 

k sehnání. Když jsem v tom svetru přišel následující den do školy – chodil jsem asi do 

čtvrté nebo páté třídy – paní učitelka ho ze mě chtěla sundat a půjčit si ho pro svoje 

děti. Umím si dodnes představit, jak by mě máma hnala vařečkou, kdyby zjistila, že 

                                                      
5 Na Václavovo odívání neměl tramping žádný vliv-oblékal se do kousků, které byly právě v módě, a 

především do toho, co sehnala jeho matka nebo babička. „V počátcích trampingu vládla indiánská, 

kanadská, a hlavně kovbojská móda po vzoru filmových hrdinů. Český kovboj se většinou musel 

spokojit se širokými manšestrovými kalhotami, kostkovou flanelovou košili a stetsonem, tedy 

upraveným civilním nebo skautským kloboukem. Někteří trampové získali originální části výzbroje 

z občasných prodejů armádních přebytků“ (Valašský deník 2010). 

 

 

 
6 Jelikož vyrůstal Václav v Praze, zeptala jsem se ho na nejznámější pražské obchodní domy.  
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jsem svetr půjčil. Byl to nejspíš kousek z Tuzexu – jediný zahraniční prvek, který jsem 

kdy měl. Mezi sourozenci bylo půjčování oblečení normální, ale jinak byl každý rád 

za to, co měl.“ 

Když Václav trochu vyrostl, začal se vlastnoruční výrobě učit od matky, babičky 

nebo od jejich sousedky, která byla švadlena.  

„Sousedka mě naučila asi nejvíce, díky ní jsem si uměl ušít parádní mrkvové 

kalhoty nebo uplést huňatou šálu na zimu. Dříve jsem nejraději něco pletl a pak to 

dával mámě a babičce k Vánocům nebo k narozeninám. Měl jsem vždycky radost, že 

jim dávám něco, co jsem udělal sám. Šití jsem moc v lásce neměl – látek bylo málo a 

byly velice nekvalitní. V pozdějším věku jsem začal vyrábět – modelovat – letadla 

nebo lodě, a to mi vydrželo dodnes.“ 

Václav mi řekl, že nikdy nebyl typ, který by nosil nejnovější módní výstřelek, za 

to se rád oblékal do věcí, které si mohl sám vytvořit.  

„Velkým hitem byla šusťákovina. Proto celá Praha neoblékla nic jiného, než 

bundy a kalhoty z této látky, pak to byly mrkváče a kaliopky, které byly vidět snad na 

každém rohu nebo kabelky z plastu (viz obrazová příloha č. 14). Ženy nosily hodně 

barevných doplňků a muži nosily třeba i barevné šátky. Já jsem nikdy moc doplňky 

nenosil – neoslovilo mě to, hlavně proto, že mým vzorem v oblékání byly kovbojové a 

takové oblečení, jaké nosili oni, tady nebylo k sehnání. Proto jsem se ani 

neinspiroval z žádného časopisu.“ 

 Jelikož Václav vyrůstal v Praze, zeptala jsem se ho, jaká byla tehdejší 

obchodní centra, která byla velmi frekventovaně navštěvována.  

„Každé město mělo nějaké obchody s oblečením, kupříkladu Vesna v Pardubicích 

nebo další menší podniky, které nabízely omezený sortiment. Ovšem v Praze byla 
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největší obchodní centra, kam se sjížděli lidé jako na výlet. Do Domu módy (viz 

obrazová příloha č. 15, 16) na Václavské náměstí chodili spíše bohatí lidé – obleky, 

večerní toalety – nic pro obyčejného „soudruha“. Já sám jsem tam nikdy nebyl. 

Obchodní dům Bílá labuť (viz obrazová příloha č. 17, 18) byl v provozu, už když jsem 

byl malý. Pamatuji si, jak jsme tam s mámou nebo babičkou chodili. Když mi bylo 

něco málo přes dvacet, postavili Máj (viz obrazová příloha číslo 19, 20) na Národní 

třídě. Ze zvědavosti jsem tam šel, ale i přesto, že se jednalo o větší obchodní dům, 

sortiment byl oproti dnešní době omezený. No a pak se postavila Kotva (viz obrazová 

příloha číslo 21,22). Jezdící schody, velké výlohy – uvnitř bylo víc výletníků než na 

Pražském hradě! No a kdo chtěl mít lepší boty, nakupoval u Bati. Ale samozřejmě 

nesmím opomenout všemi oblíbený Tuzex (viz obrazová příloha 23, 24), kde se dalo 

sehnat nemožné.“ 

Václav mi řekl, že dnes je velká spousta módních návrhářů, trendů a stylů, podle 

kterých má člověk možnost sehnat už hotové oblečení, takže je podle něj hloupost ho 

vytvářet. Originálně oblékat se odváží pouze pár jedinců, a to ještě ke všemu mu 

větším městě. 

„Vlastnoruční výrobu jsem dříve provozoval, protože mě to neskutečně bavilo – 

jak už jsem řekl, mámě a babičce jsem dával vyrobené věci a jakou jsem z toho měl 

radost! Byl to dárek od srdce. Z toho důvodu pro mě byla vlastnoruční výroba jasnou 

volbou.“ 
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Pátá respondentka 

Mojí pátou respondentkou byla paní Eva7, kterou znám již hodně let a chovám k ní 

velkou úctu, jelikož je to úžasná dáma. Při zmínce, že budu psát bakalářskou práci na 

téma DIY-móda za komunismu, se mi sama nabídla, že mi poskytne rozhovor. Ač je 

paní Eva starší, je velice energická, a i přes nabídky, že přijedu k ní domů, se 

rozhovor uskutečnil u nás doma. Dala jsem paní Evě seznam vytištěných otázek a 

čas, aby si je prošla a trochu si vše promyslela.  

 Paní Eva je dnes již pětasedmdesátiletá paní, která má se svým manželem 

čtyři dcery. „Jak to tak bývá mezi sourozenci, a především mezi děvčaty, co má jedna 

chce i druhá. No a já to měla rovnou čtyřikrát. Nemohla jsem si dovolit koupit jedné 

to a druhé ono a už vůbec se nemohlo stát, aby měla každá něco jiného! Jenže v té 

době byl velký nedostatek zboží a já nesehnala jednu věc čtyřikrát, a ještě ke všemu 

v různých velikostech. Sama na sebe jsem neměla skoro vůbec čas. A když už jsem si 

něco upletla, holky to musely mít taky!“  

Zeptala jsem se proto paní Evy, jaké DIY bylo její nejoblíbenější a co nejčastěji 

vytvářela. Na to mi odpověděla, že DIY pro ni bylo nutností, aby se dcery mezi 

sebou nehádaly a každá měla vlastní kousek oblečení v dané velikosti (viz obrazová 

příloha č. 25 a 26). Paní Eva chtěla být moderně odívaná, proto se naučila plést už 

v šesti letech. Ač se starala o čtyři dcery téměř sama, v každé volné chvíli si něco 

ráda upletla nebo uháčkovala, ale pouze s vědomím, že bude poslouchat žadonění, 

aby to dcerkám zhotovila také.   

 „V některých případech nebylo zbytí a koupila jsem to, co šlo. Nejčastěji jsem 

pletla různé svetry, sukně, háčkovala jsem a děvčata si s tím pak zdobila oblečení. 

                                                      
7 Po celý rozhovor budu psát o respondentce jako o „paní Evě“, jelikož k ní chovám velkou úctu a 

moc ji obdivuji za všechno, co v životě dokázala.  
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Látky byly sice pevné, ale těžko se sháněly a kvalit taky nebyla nikterak slavná. Šlo 

hlavně o syntetické látky, ve kterých se člověk potil. Postupem času jsem dcery 

naučila různé ruční práce, protože jsem přestávala stíhat jim vše vytvářet sama. 

Naštěstí byly dcerky velice schopné a chtěly se učit, aby každá měla co nejlepší 

kousek. Tím mi odpadl velký kus práce.“  

Paní Eva byla sama vzorem pro své dcery, tak jim dost často vytvářela stejné 

věci, které pořídila sama sobě. Často se nechávala inspirovat z dobových časopisů 

Vlasta, Eva, časopis vzdělané ženy nebo Žena a móda (viz obrazová příloha č. 27), 

kde vždy našla nové pletací vzory nebo typy knoflíků, kterými se dalo oblečení 

oživit.  

„Do zahraničí jsme vůbec nejezdili. Vlastně jsme na to ani neměli čas. Vystačila 

jsem si s jehlicemi a vlnou. Když už byla situace neúnosná a děvčata si půjčovala 

svetry mezi sebou, našetřili jsme si na pletací stroj. S tím to šlo jedna báseň! Já i 

dcery jsme pak měly tolik pletených svetrů, kabátků, šatů a sukní, že nám je každý 

záviděl. Ovšem neexistovalo, aby děvčata někomu něco půjčila! Trávila jsem nad 

jehlicemi nebo u pletacího stroje hodně času a vlna taky nebyla nijak dostupná jako 

rohlíky dnes.“ 

V dnešní době paní Eva provozuje stále DIY, ale jen sama pro sebe. Dcery 

vyrostly a dnes už není pletenina natolik moderní, aby se vyrábělo ve velké míře. Ani 

pletací stroj už paní Eva nemá a vystačí si s jehlicemi.  

„V dnešní době každý nosí, co je zrovna trendy. Nikdo už nechce být originální a 

když už náhodou je, je šikanovaný nebo se mu ostatní posmívají. Ostatně i motorika 

upadá a málokterá dívka umí dnes zacházet s jehlicemi nebo jehlou. Dnes je všechno 
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tak moc drahé a nevyplatí se moc vytvářet něco úplně nového. Zato přetvořit si něco 

by bylo ku prospěchu, jelikož se tolik šeredí s věcmi.“ 

 

 

Šestá respondentka 

Nataša se stala mou poslední respondentkou. Je to nejlepší přítelkyně mé babičky. 

Dnes je jí též více než sedmdesát let, ale stejně jako pátá respondentka paní Eva, i 

Nataša je stále v kondici a rozhovor proběhl u mě doma. 

Nataša se do Československa přistěhovala s rodiči z Ruska, když jí byly tři roky. 

Důvody stěhování mi odmítala říct a já jsem ji nechtěla hned na počátku rozhovoru 

vyvést z míry. Krátce po příjezdu do Československa se Natašině matce narodila 

druhá dcera – Naďa. Česky se Nataša naučila rychle, jelikož byla malá. Po deseti 

letech Natašin otec zemřel a ona zůstala sama s matkou a sestrou Naďou.  

„Maminka pracovala v mlékárně a moc peněz jsme neměly. Nechtěla jsem, aby 

nám pořád něco kupovala, tak jsem se naučila každou věc nějak zužitkovat. Nikdy by 

mě nenapadlo vyhodit například blůzku, která měla dírku. Vzala jsem nit s jehlou a 

blůzku spravila. Dnes by se víc vyplatilo blůzu vyhodit a koupit si novou za pár 

korun.“ 

Natašu a její mladší sestru často hlídala postarší paní, která bydlela přes chodbu. 

Nataša si vzpomněla, že jméno paní na hlídání bylo Anka. Anka byla pro Natašu 

velice důležitá, jelikož ji a Naďu naučila všem ručním pracím, a především vyšívánía 

šití Maminku moc nevídaly, jelikož byla pořád v práci, aby uživila Natašu s Naďou.   
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„Trvalo nám dlouho, než jsme se naučily vyšívat všemi možnými styly. Nadě to šlo 

ještě o něco pomaleji, protože byla mladší. Anka byla ze staré školy a vše muselo být 

precizní. Vyšila jsem mamince obrázky různými styly stehů a později jsem si vyšívala 

na oblečení, které jsem měla doma.“ 

Nataša neměla peníze na nové látky, a tak si jen přizdobovala obnošené šatstvo. 

Žádný vzor v oblékání neměla, vystačila si sama se svou představivostí a tvořila 

nejrůznější výšivky, které si pak přišívala k oblečení. Ani z časopisů se nikterak 

neinspirovala, jelikož časopisy stály peníze, a i pár korun pro ně bylo potřebných. 

Nataša ráda háčkovala a téměř všechny doplňky, které nosila byly vyháčkované. 

Nataša nosila ráda látkové čelenky, které byly silné a dalo se na ně cokoliv vyšít a 

náramky.  

„Naučila jsem Naďu plést náramky z bavlnky. Pletla jsem různě tlusté, barevné a 

postupem času jsem se naučila do náramků vplétat jméno, ornament nebo třeba 

korálek. Když jsem nevěděla, co dát mamince nebo Nadě, vymyslela jsem jim 

originální náramek.“  

Nataša s Naďou si mezi sebou často půjčovaly oblečení, když byly malé, ale 

postupem času se Nataše nelíbilo, že si sestra půjčuje její oblečení.  

„Maminka mezi námi řešila tento spor skoro pořád. Byla jsem pro Naďu vzorem, 

ale nechtěla jsem, aby mi věci poničila, nebo někde ztratila. Měla jsem ráda svůj 

oděv, jelikož jsem do každého vložila čas a kus sebe.“ 

Nataša se už nevěnuje vyšívání ani šití, jelikož je už starší a z titěrné práce ji bolí 

oči. Dle jejích slov nemá dnes význam šít si oblečení, jelikož ve výprodeji lze sehnat 

všechno za pár korun.  
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Sedmá respondentka 

 Má sedmá, a poslední respondentka, je Soňa, které je něco málo přes čtyřicet 

let. Soňa je rodinná známá, která měla od dětství vytříbený vkus na oblečení. Nerada 

nosí tlumené barvy nebo obyčejné látky. Právě naopak – Soňa má ráda třpytivé látky, 

hodně doplňků, zvířecí vzory, lesklé legíny, vysoké podpatky a čím barevnější je její 

oblečení, tím lépe. Ač se to může zdát nemožné, Soňa se obléká vkusně a nepůsobí 

lacině.  

Se Soňou jsme se setkaly v malebné restauraci v centru Pardubic. Jako všem 

předchozím respondentům, i Soně jsem poskytla seznam otázek a dala jí čas, aby si 

své odpovědi mohla promyslet. Soňa má ráda věci spontánně, a tak nepotřebovala 

moc času na promýšlení odpovědí. 

Soňa vyrůstala s rodiči v Pardubicích jako jedináček. Právě z důvodu, že její 

rodiče už nemohli mít dalšího potomka, rozhodli se Soně dát vše, co jim systém 

umožnil.  

„Byla jsem mladá, když byl komunismus, ale měla jsem téměř vše, co jsem chtěla. 

Z vyprávění od rodičů vím, že režim už nebyl tak přísný. Od malička byly mými vzory 

v oblékání modelky z časopisů, ale hlavně Madonna. Pamatuji si, jak jsem musela 

mít krajkové rukavičky, které Madonna nosila, tak jsem mamince rozstříhala její 

nejlepší záclonu.“  

Soňa sice měla velkou spoustu věcí, ale tím, že chtěla mít stejné věci, jako právě 

zmiňovaná zpěvačka Madonna, musela se naučit technice DIY.  

„I obyčejné triko jsem si vyzdobila flitry, na které jsem čekala v galanterii. 

Nechtěla jsem je ledabyle přilepit, tak jsem jeden po druhém přišívala, až mě bolela 
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záda. Na ušmudlaný kabátek jsem našila velkou spoustu knoflíků, které byly různě 

barevné, starou máminu sukni jsem zkrátila nad kolena, všila do ní gumu, aby mi 

nepadala a nažehlila si na ni nažehlovačky, které mi dovezla spolužačka z ciziny.“  

Soňa měla ráda nejen výrazné oblečení, ale i doplňky. Ráda nosila velké plastové 

náušnice a barevné náramky, které si zhotovila doma z plastové pevné tašky.  

„Nejraději jsem nosila velkou látkovou čelenku, kterou jsem vázala do tvaru 

mašle. Ušila jsem si ji ze staré utěrky, která měla moc hezký květovaný vzor. Chtěla 

sem být originální, abych vypadala jako Madonna. I dnes si moc ráda něco vylepším. 

Přijde mi, že se dnes mládež moc originálně neobléká. Dřív jsme se předháněly, kdo 

si co vyrobil, aby byl IN.“ 

I přes zákaz rodičů si Soňa půjčovala oblečení mezi kamarádkami. Jak jsem již 

zmiňovala, Soňa byla jedinou dcerou a rodiče jí kupovali, co si přála. Ač nebyly 

k sehnání nylonové punčochy, Soňa jich měla celou řadu a různě barevných. Nosila 

je společně s podkolenkami.  

„Móda 80. let byla bláznivá sama o sobě. Kdo neměl něco vzorovaného, 

barevného nebo prostě a jednoduše bláznivého, jako by ani nebyl. Stačí si 

vzpomenout na filmy z 80. let. Mojí smůlou bylo, že jsem se nemohla pořádně líčit, 

protože jsem byla podle rodičů malá. Každopádně si nemyslím, že by se dnes 

vyplatilo takhle si oblečení šít. Na internetu je spousta e-shopů, které nabízejí tolik 

krásných věcí. A obchody to samé.“ 

Soňa je velice extravagantní a dle jejího názoru dnes se originálně lidé neoblékají. 

Není sice taková uniformovanost, ale lidé zlenivěli a raději si koupí hotový kousek, 

než aby si něco vytvořili. 
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4.3 Analýza a interpretace dat 
 

Na začátku výzkumu jsem si položila dvě hlavní výzkumné otázky, které chci 

zodpovědět na základě dat získaných z tazatelských odpovědí mých čtyř rozhovorů. 

Data z rozhovorů mezi sebou vzájemně porovnám a shrnu, co jsem zjistila.  

Hlavní výzkumné otázky:  

• Jaké byly důvody provozování DIY za komunismu? 

• Co znamená DIY pro lidi, kteří žili část svého života v komunismu? 

Jedna oblast dat se týkala důvody provozování DIY za komunismu, druhá oblast 

dat byla zaměřena na otázku, co znamenalo DIY pro lidi, kteří žili před rokem 1989.  

V první oblasti se všichni mí respondenti shodli na tom, že DIY za komunismu 

bylo provozováno z důvodu nedostatku zboží. Filip například řekl: „Dříve lidé 

neměli na výběr a museli si oblečení vyrobit, když jej chtěli ale nebylo. Jak už jsem 

řekl, musel jsem si také pomoci, protože jsem chtěl být IN“ nebo z výpovědi 

Karolíny: „Dřív jsem neměla na výběr stejně tak, jako většina obyvatel 

Československa. Buď jsme měli, co bylo dostupné, nebo jsme si nějaký ten kousek 

vytvořily.“  

Ve Filipově případě bylo DIY provozováno nejen z nutnosti, ale také jako vzor 

odporu proti režimu. Filip byl velkým fanouškem Depeche Mode a odíval se do 

černé barvy. Tehdejší režim ovšem zakazoval poslouchání této kapely a odívání do 

černé barvy.  

Respondentka Eva provozovala DIY, jelikož měla čtyři dcery a bylo těžké 

sehnat každé oblečení čtyřikrát, zatímco Nataša, která vyrůstala po smrti otce pouze 

s matkou a sestrou, jim chtěla dopřát něco krásného na sebe, aby měly alespoň 
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nějakou radost. Soňa díky technice DIY nosila oblečení, jako její velký pěvecký vzor 

Madonna a byla všemi chválená. 

Druhá oblast byla zaměřena na tvoření, význam DIY pro lidi, kteří zažili 

komunismus. Pro Filipa bylo DIY vším, jelikož chtěl být IN a jako mladý se rád 

vzpouzel systému, pro Karolínu jasná záruka originality, Tereza chtěla díky DIY 

dokázat svým sestrám, že nemusí chodit spoře odívané a Václavovi dopřálo DIY 

pocit, že mohl dát dárky vyrobené od srdce, stejně tak jako Nataše. Pro Evu bylo 

DIY nutností, aby všechny dcery mohly mít to samé oblečení. Soňa si díky tvořivosti 

dopřála podobné oblečení, jako její oblíbená zpěvačka a mohla se chlubit originálním 

vzhledem. 

Na základě předchozí analýzy jsem si zodpověděla dvě hlavní výzkumné otázky: 

důvody provozování DIY za komunismu a jaký význam má DIY pro lidi, kteří žili 

část svého života za komunismu. Důvodem provozování DIY byl nedostatek 

módního zboží – trh byl velice omezený, žádanější zboží se dalo sehnat jen v Tuzexu 

za bony. Oděvy měly být především praktické, ne slušivé. Ač byla špatná kvalita a 

nízká dostupnost látek, byli lidé rádi i za nějaký šat, který je odliší od ostatních. 

V případě, že nesehnali novou látku, věci si zdobili nebo přešívali.  

 DIY znamenalo pro lidi, kteří žili značnou část svého života za komunismu, 

„únik“ od uniformovanosti. Ač už šili, pletli, háčkovali nebo si vyráběli odznaky, 

chtěli se lišit. DIY – dříve označováno jako kutilství – bylo provozováno taktéž kvůli 

nedostatku zboží. Lidé dokázali zužitkovat každou věc, aby něco vytvořili.  
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5. Závěr 
 

Móda od 20. století prošla velkým vývojem nejen v Evropě, ale také v 

Československu. Každé desetiletí byly v kurzu nové střihy, barvy a látky. Každých 

deset let přicházely nové nápady na doplňky, různé tvary kabelek a rozmanité návrhy 

obuvi. Ač se do socialistického Československa trendy dostávaly později, ovlivnily 

obyvatelstvo, které z důvodu nedostatku zboží začalo více provozovat DIY. Na 

základně odpovědí mých respondentů jsem došla k závěru, že dostupnost a kvalita 

oděvu byla nízká, za to si však lidé uměli vypomoct. Ne nadarmo se říká „zlaté české 

ručičky“. Provozovalo se pletení, šití, přešívání, háčkování nebo paličkování.  

V práci jsem řešila funkci oděvu, módní inspiraci z časopisů i od předních 

návrhářů, změny módních trendů v jednotlivých desetiletích od roku 1948 do roku 

1989, nedostatek módního zboží, dostupnost kvalitnějšího oděv z Tuzexu, význam 

DIY pro lidi, vlastnoruční výrobu nejen v oděvní sféře, ale taktéž kutilství.  

Výzkum jsem provedla se sedmi respondenty. Jejich jména jsou Filip, Václav, 

Karolína, Tereza, Nataša, Eva a Soňa.  

Terén jsem měla rozmanitý, s Karolínou a Terezou jsem se setkala na Klenovce, 

s Filipem, Natašou a Evou doma, s Václavem v malé kavárně a se Soňou v útulné 

restauraci v centru Pardubic. Na základě jejich odpovědí jsem se dozvěděla potřebné 

informace, které jsem dále zpracovala. I pro mé respondenty byla technika DIY před 

rokem 1989 velice oblíbená a vlastně jediná možnost, jak uniknout stereotypu.  

Na počátku jsem si položila dvě hlavní výzkumné otázky: 

• Jaké byly důvody provozování DIY za komunismu? 

• Co znamená DIY pro lidi, kteří žili část svého života v komunismu? 
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Po analýze jsem došla k závěru, že důvody provozování DIY byly nutností, 

zárukou originality, vzpurností a jediný způsob, jak mít nové oděvy v šatníku. 

Význam DIY pro lidi, kteří žili před rokem 1989 byla především modernost, 

originalita, pocit uspokojení a například v případě Nataši a Václava „rozdávání“ 

radosti.  

Zatímco na západě byly v kurzu značkové oděvy jako například Coco Chanel, 

Yves Saint Lauren nebo Dior, v Československu nebyly téměř žádné velké luxusní 

značky. Lidé si měli být rovni a odívat se rovnostářsky.  

V západní společnosti-především ve Velké Británii-bylo DIY spojeno především 

s provokací, odporem a nástupem punku jako odpor proti hospodářské krizi. 

V Československu nebyl pojem DIY používán, ekvivalentem byla vlastnoruční 

výroba nebo kutilství. Pro Československé obyvatele neznamenalo DIY odpor, ale 

nutnost, jak být IN a alespoň nějak se vymknout každodennosti. 

 

 Dnes si jen málokdo umí představit nedostatek zboží, špatnou kvalitu látek a 

„nucené“ DIY. Obchody nám nabízejí nepřeberné množství módního zboží, které se 

vyrábí v asijských zemích v příšerných podmínkách. DIY souvisí i s ochranou 

životního prostředí a menší konzumaci zboží.   
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Seznam příloh 

 

Příloha 1 

Seznam tazatelských otázek:  

Tazatelské otázky: 

• Jaké DIY je Vaším nejoblíbenějším? 

• Co z oblečení se nejčastěji vytvářelo? 

• Jaká byla dostupnost a kvalita látek? 

• Co z dostupného zboží bylo nejvíce IN a docházelo k DIY? 

• Jaké doplňky byly nejvíce v kurzu? 

• Vytvářely se i doplňky? 

• Kdo byl největším vzorem v oblékání? 

• Jak společnost reagovala na půjčování či dědění oblečení? 

• Inspiroval(a) jste se módním časopisem? 

• Podle jakých časopisů se provozovalo DIY? 

• Měli jste nějaké kousky ze zahraničí? Pokud ano, jaké? 

• Proč jste chtěl(a) vyčnívat z řady něčím originálním? 

• Provozujete DIY i v nynější době? 

• Proč v dnešní době přetvářet nebo vyrábět oblečení, když se může cokoliv 

koupit? 

• Vyplatí se vyrábět vzhledem k cenám látek – nevyplatí se více věci přešívat? 

• Existuje v nynější době originalita v oblékání? 

 

 



70 

 

Obrazová příloha 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 1 Příručka časopisu Žena a móda, zdroj: Antikvariát 

Dostupné z: https://www.s-antikvariat.cz/prodano/22392-prirucka-casopisu-zena-a-

moda-c-6-1958-20323.html [8.6.2019] 

 

 

https://www.s-antikvariat.cz/prodano/22392-prirucka-casopisu-zena-a-moda-c-6-1958-20323.html
https://www.s-antikvariat.cz/prodano/22392-prirucka-casopisu-zena-a-moda-c-6-1958-20323.html
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Foto č. 2 Trampové z filmu Příklady táhnou, zdroj: Filmový přehled 

Dostupné z: https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/395864/priklady-tahnou 

[8.6.2019] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 3 Poukázka – tzv. šatenka, zdroj: Aukro 

Dostupné z: https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/395864/priklady-tahnou 

[8.6.2019] 

https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/395864/priklady-tahnou
https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/395864/priklady-tahnou
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Foto č. 4 – Praktické šatstvo určené k práci 50. léta, Zdroj: Česká televize 

Dostupné z: https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&biw=1280&bih=607&tbm=isch&sa=1&ei=FAv8XMumEcjrrgT3q6jABA&q=soc

ialistick%C3%A1+m%C3%B3da&oq=socialistick%C3%A1+m%C3%B3da&gs_l=i

mg.3..0i30.12849.19124..19966...1.0..0.299.2472.10j9j2......0....1..gws-wiz-

img.....0..35i39j0j0i67j0i24j0i8i30.UBdCH7ekNFM#imgrc=qlBoYObafilbwM: 

[8.6.2019] 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1280&bih=607&tbm=isch&sa=1&ei=FAv8XMumEcjrrgT3q6jABA&q=socialistick%C3%A1+m%C3%B3da&oq=socialistick%C3%A1+m%C3%B3da&gs_l=img.3..0i30.12849.19124..19966...1.0..0.299.2472.10j9j2......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i24j0i8i30.UBdCH7ekNFM#imgrc=qlBoYObafilbwM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1280&bih=607&tbm=isch&sa=1&ei=FAv8XMumEcjrrgT3q6jABA&q=socialistick%C3%A1+m%C3%B3da&oq=socialistick%C3%A1+m%C3%B3da&gs_l=img.3..0i30.12849.19124..19966...1.0..0.299.2472.10j9j2......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i24j0i8i30.UBdCH7ekNFM#imgrc=qlBoYObafilbwM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1280&bih=607&tbm=isch&sa=1&ei=FAv8XMumEcjrrgT3q6jABA&q=socialistick%C3%A1+m%C3%B3da&oq=socialistick%C3%A1+m%C3%B3da&gs_l=img.3..0i30.12849.19124..19966...1.0..0.299.2472.10j9j2......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i24j0i8i30.UBdCH7ekNFM#imgrc=qlBoYObafilbwM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1280&bih=607&tbm=isch&sa=1&ei=FAv8XMumEcjrrgT3q6jABA&q=socialistick%C3%A1+m%C3%B3da&oq=socialistick%C3%A1+m%C3%B3da&gs_l=img.3..0i30.12849.19124..19966...1.0..0.299.2472.10j9j2......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i24j0i8i30.UBdCH7ekNFM#imgrc=qlBoYObafilbwM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1280&bih=607&tbm=isch&sa=1&ei=FAv8XMumEcjrrgT3q6jABA&q=socialistick%C3%A1+m%C3%B3da&oq=socialistick%C3%A1+m%C3%B3da&gs_l=img.3..0i30.12849.19124..19966...1.0..0.299.2472.10j9j2......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i24j0i8i30.UBdCH7ekNFM#imgrc=qlBoYObafilbwM
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Obrazová příloha č. 5 Praktičnost nade vše 50.léta, Zdroj: iDNES 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/onadnes/moda/retro-moda-socialismus-plisnaky-

tuzex-tesil.A181106_130705_modni-trendy_kace/foto [8.6.2019] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 6 Barevná 60. léta, Zdroj: Retro Revue 

Dostupné z: http://retrorevue.blogspot.com/2014/02/jsijhsd.html?m=1 [8.6.2019] 

https://www.idnes.cz/onadnes/moda/retro-moda-socialismus-plisnaky-tuzex-tesil.A181106_130705_modni-trendy_kace/foto
https://www.idnes.cz/onadnes/moda/retro-moda-socialismus-plisnaky-tuzex-tesil.A181106_130705_modni-trendy_kace/foto
http://retrorevue.blogspot.com/2014/02/jsijhsd.html?m=1


74 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 7 Bony – Tuzexová poukázka, Zdroj: Stříbrňák 

Dostupné z: http://stribrnak.cz/tuzexove-poukazky/ [8.6.2019] 

 

 

Foto č. 8 Móda 70. let, Zdroj: G 

Dostupné z: https://g.cz/plisnaky-dederon-takova-byla-moda-v-dobach-socialismu-

vzpominate/ [8.6.2019] 

 

http://stribrnak.cz/tuzexove-poukazky/
https://g.cz/plisnaky-dederon-takova-byla-moda-v-dobach-socialismu-vzpominate/
https://g.cz/plisnaky-dederon-takova-byla-moda-v-dobach-socialismu-vzpominate/
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Foto č. 9 Punk v Československu – 70. léta, Zdroj: iDnes 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/literatura/kmeny-kapitola-

punk.A131216_140523_literatura_vdr/foto/VDR4fed13_7.jpg [8.6.2019] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 10 Snímek z filmu Diskopříběh ukazující módu 80.let, Zdroj:iPrima 

Dostupné z: https://max.iprima.cz/novinky/do-hlavy-ne-poslechnete-si-nejvetsi-hity-

z-discopribehu-0 [8.6.2019] 

https://www.idnes.cz/kultura/literatura/kmeny-kapitola-punk.A131216_140523_literatura_vdr/foto/VDR4fed13_7.jpg
https://www.idnes.cz/kultura/literatura/kmeny-kapitola-punk.A131216_140523_literatura_vdr/foto/VDR4fed13_7.jpg
https://max.iprima.cz/novinky/do-hlavy-ne-poslechnete-si-nejvetsi-hity-z-discopribehu-0
https://max.iprima.cz/novinky/do-hlavy-ne-poslechnete-si-nejvetsi-hity-z-discopribehu-0
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Foto č. 11 Každodenní oděv 80. let, Zdroj: Móda 

Dostupné z: https://www.moda.cz/a/co-milujeme-na-nesmrtelne-mode-80-let--21603 

[8.6.2019] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 12 Depeche Mode: styl, který byl v ČSSR zakázaný, Zdroj: Krajské listy 

Dostupné z: https://www.krajskelisty.cz/kultura/19451-songs-of-faith-and-devotion-

kultovni-i-novatorsti-depeche-mode-uz-je-to-ctvrtstoleti-verili-byste.htm [8.6.2019] 

https://www.moda.cz/a/co-milujeme-na-nesmrtelne-mode-80-let--21603
https://www.krajskelisty.cz/kultura/19451-songs-of-faith-and-devotion-kultovni-i-novatorsti-depeche-mode-uz-je-to-ctvrtstoleti-verili-byste.htm
https://www.krajskelisty.cz/kultura/19451-songs-of-faith-and-devotion-kultovni-i-novatorsti-depeche-mode-uz-je-to-ctvrtstoleti-verili-byste.htm
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Foto č. 13 Dobový šicí stroj Minerva, Zdroj: Hradec žije 

Dostupné z: https://hradeczije.cz/kufrikove-sici-stroje-lada-muzeu-

jindrichohradecka/ [9.6.2019] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 14 Válec určený k výrobě krajky – paličkování, Zdroj: Hradec žije 

Dostupné z: https://hradeczije.cz/kurz-palickovani-dome-gobelinu/ [9.6.2019] 

  

https://hradeczije.cz/kufrikove-sici-stroje-lada-muzeu-jindrichohradecka/
https://hradeczije.cz/kufrikove-sici-stroje-lada-muzeu-jindrichohradecka/
https://hradeczije.cz/kurz-palickovani-dome-gobelinu/
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Foto č. Plastové kabelky Zdroj. Aukro 

Dostupné z: https://aukro.cz/retro-plastove-kabelky-detske-kosicky-6944158141 

[9.6.2019] 

 

 

 

 

https://aukro.cz/retro-plastove-kabelky-detske-kosicky-6944158141
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Foto č. 15 Dům módy na Václavském námětí Zdroj: Pinterest 

Dostupné z: https://cz.pinterest.com/pin/439030663653390248/ [12.6.2019] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 16 Dům módy-pohled zepředu Zdroj: Muzeum 3000 

Dostupné z: http://muzeum3000.nm.cz/clanek/historie-domu-mody [12.6.2019] 

https://cz.pinterest.com/pin/439030663653390248/
http://muzeum3000.nm.cz/clanek/historie-domu-mody
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Foto č. 17 Obchodní dům Bílá labuť Zdroj: Radio 

Dostupné z: https://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/tyden-v-cislech [12.6.2019] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 18 Bílá labuť – obchodní centrum s historií Zdroj: Čti doma 

Dostupné z: https://www.ctidoma.cz/kultura/2018-12-20-nakupni-centra-minulosti-

kotva-socialismu-moderni-bila-labut-jaky-byl-nejstarsi [12.6.2019] 

https://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/tyden-v-cislech
https://www.ctidoma.cz/kultura/2018-12-20-nakupni-centra-minulosti-kotva-socialismu-moderni-bila-labut-jaky-byl-nejstarsi
https://www.ctidoma.cz/kultura/2018-12-20-nakupni-centra-minulosti-kotva-socialismu-moderni-bila-labut-jaky-byl-nejstarsi
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Foto č. 19 Obchodní dům Máj za komunismu Zdroj: E15 

Dostupné z: https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/tesco-prodalo-

obchodni-dum-maj-developer-amadeus-real-pripravuje-rekonstrukci-1356414 

[12.6.2019]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 20 Máj na Národní třídě Zdroj: Za starou Prahou 

Dostupné z: http://stary-web.zastarouprahu.cz/ruzne/maj2.htm [12.6.2019]  

 

https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/tesco-prodalo-obchodni-dum-maj-developer-amadeus-real-pripravuje-rekonstrukci-1356414
https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/tesco-prodalo-obchodni-dum-maj-developer-amadeus-real-pripravuje-rekonstrukci-1356414
http://stary-web.zastarouprahu.cz/ruzne/maj2.htm
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Foto č. 21 Obchodní dům Kotva Zdroj: Magazín aktuálně 

Dostupné z: 

https://magazin.aktualne.cz/bydleni/odkotva/r~c482de78a0d311e6a12d002590604f2e/ 

[12.6.2019] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 22 Kotva navržená švédskými architekty Zdroj: E15 

Dostupné z: https://www.e15.cz/tag/obchodn%C3%AD%20d%C5%AFm%20Kotva/1 

[12.6.2019] 

 

https://magazin.aktualne.cz/bydleni/odkotva/r~c482de78a0d311e6a12d002590604f2e/
https://www.e15.cz/tag/obchodn%C3%AD%20d%C5%AFm%20Kotva/1
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Foto č. 23 Tuzex Zdroj: Náš region 

Dostupné z: https://nasregion.cz/galerie/bony-chcete-

bony?image=0&back=https://nasregion.cz/luxusni-obchod-za-komancu-kde-se-daly-

sehnat-dziny-v-tuzexu-se-nakupovalo-za-bony-38926/ [12.6.2019] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 24 Dlouhé fronty před Tuzexem Zdroj: Náš region 

Dostupné z: https://nasregion.cz/galerie/bony-chcete-

bony?image=2&back=https://nasregion.cz/luxusni-obchod-za-komancu-kde-se-daly-

sehnat-dziny-v-tuzexu-se-nakupovalo-za-bony-38926/ [12.6.2019] 

  

https://nasregion.cz/galerie/bony-chcete-bony?image=0&back=https://nasregion.cz/luxusni-obchod-za-komancu-kde-se-daly-sehnat-dziny-v-tuzexu-se-nakupovalo-za-bony-38926/
https://nasregion.cz/galerie/bony-chcete-bony?image=0&back=https://nasregion.cz/luxusni-obchod-za-komancu-kde-se-daly-sehnat-dziny-v-tuzexu-se-nakupovalo-za-bony-38926/
https://nasregion.cz/galerie/bony-chcete-bony?image=0&back=https://nasregion.cz/luxusni-obchod-za-komancu-kde-se-daly-sehnat-dziny-v-tuzexu-se-nakupovalo-za-bony-38926/
https://nasregion.cz/galerie/bony-chcete-bony?image=2&back=https://nasregion.cz/luxusni-obchod-za-komancu-kde-se-daly-sehnat-dziny-v-tuzexu-se-nakupovalo-za-bony-38926/
https://nasregion.cz/galerie/bony-chcete-bony?image=2&back=https://nasregion.cz/luxusni-obchod-za-komancu-kde-se-daly-sehnat-dziny-v-tuzexu-se-nakupovalo-za-bony-38926/
https://nasregion.cz/galerie/bony-chcete-bony?image=2&back=https://nasregion.cz/luxusni-obchod-za-komancu-kde-se-daly-sehnat-dziny-v-tuzexu-se-nakupovalo-za-bony-38926/
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Foto č. 25 Socialistická dětská móda, Zdroj: Doma.nova 

Dostupné z: https://doma.nova.cz/clanek/rodina/socialisticke-detstvi-klady-a-

zapory.html [9.6.2019]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 26, Móda pro děti před rokem 1989, Zdroj: Doma.nova 

Dostupné z: https://doma.nova.cz/clanek/rodina/socialisticke-detstvi-klady-a-

zapory.html [9.6.2019] 

 

https://doma.nova.cz/clanek/rodina/socialisticke-detstvi-klady-a-zapory.html
https://doma.nova.cz/clanek/rodina/socialisticke-detstvi-klady-a-zapory.html
https://doma.nova.cz/clanek/rodina/socialisticke-detstvi-klady-a-zapory.html
https://doma.nova.cz/clanek/rodina/socialisticke-detstvi-klady-a-zapory.html
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Foto č. 27 Výstava socialistických časopisů, Zdroj: Česká televize 

Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/2092206-sije-socialisticka-moda-

slovenska-narodni-galerie-ji-usporadala-prehlidku [9.6.2019] 
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