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Repliky 
ODĚVŮ PRVNÍ REPUBLIKY 

Móda první republiky dodnes udivuje 

nadčasovostí a elegancí. Vyšla vstříc 

emancipovaným ženám – skoncovala 

s korzety a spodničkami a nastolila éru 

podprsenek a kombiné, délka sukní            

se začíná zkracovat, poprvé v historii 

odívání se sukně zkrátila až ke kolenům.  

 

V letech 1918–1938 se proměňovaly  

siluety oděvů, měnily se nejen délky  

sukní, ale i vlasů, móda byla velice 

rozmanitá. Na počátku 20. let minulého 

století byla jednoduchost a hladký styl 

módy na prvním místě. Do dámského 

šatníku začínaly pronikat i některé pánské 

prvky jako kravaty či saka. Nejodvážnější 

ženy pro sebe objevily kalhoty a kalhotové 

sukně.  

 

Nejvyšší móda vznikala u návrhářů 

v modelových a zakázkových domech. 

Legendární jsou salóny H. Podolské,          

O. Rosenbauma a A. Roubíčkové. 

Uvolněnou módu  v období 30. let  

20. století poznamenala hospodářská 

krize. Na konci předchozí dekády  

se opět prodlužovala délka sukní i vlasů.  

Šaty se častěji přešívaly, doplňovaly 

vsadkami, límečky. Prosazovat se začaly 

halenky se sukněmi. Pas byl zdůrazněn  

pásky nebo stuhami.  

Nezbytností stále byly dámské rukavičky, 

které se nesundávaly při žádné příležitosti.  

  

Střihové řešení šatů tohoto období  

je rozmanité. Od stylu s rovným střihem,  

jenž je volně přepásaný mírně nad přirozený 

pas, přes soudkovitý tvar až po rovné  

košilové šaty. Následuje úzká, pouzdrovitá 

silueta se sníženým a málo vyznačeným 

pasem. Délka sukní se ve 30. letech min. 

století prodlužuje do poloviny lýtek.  

Pas se vrátil do původní linie a opět  

ho zdůrazňoval pásek nebo vázačka. 

  

První republika má však kromě okouzlující 

módy i další zašlý půvab. Nostalgicky 

v souvislosti s ní vzpomínáme nejen  

na tehdejší oděvní modely, ale rovněž  

na úroveň společenského chování,  

tak výrazně odlišného od toho dnešního.   
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