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PÁR SLOV NA ÚVOD
Četla jsem mnoho knih o módě a stylu. Knih s názvy jako „Jak být pravá
dáma“, „Jak mít styl jako Pařížanka“, „Elegantní ženou/mužem snadno
a rychle“. Některé byly dobré, některé ne, v některých jsem našla zajímavé tipy a jiné jsem v půlce znechuceně odložila. Často mi přišly tak nějak,
lidově řečeno, mimo mísu – aspoň pro „normálního“ člověka. A jen málo
takových knih napsal český autor pro české ženy (či muže). Vážně chce česká žena vypadat jako Francouzka, jak naznačuje záplava knih s touto tematikou? (A i kdyby chtěla, může se jí to ve zdejším prostředí a se zdejšími
možnostmi podařit, aniž by to vypadalo divně?)
Když jsem před několika lety zakládala blog Módní peklo, kritizovala jsem
tam nejrůznější nešvary z ulice i z obchodů. Byla to hlavně zábava. Postupně se však na blogu vytvořila čtenářská obec, která se nechtěla jen bavit,
ale kladla zvídavé otázky – jak se pozná kvalitní oblečení, jak se má oblékat
žena, která nemá postavu jako modelka, proč jsou určité šaty nebo boty nevkusné. Já a posléze i blog jsme se začaly zabývat materiály, látkami, výrobou
oděvů, problémy, které hýbou módním světem i všedním životem nás všech.
Ze všech posbíraných znalostí a zkušeností nakonec vznikla tato kniha.
Je určena každému, kdo se zajímá o oblékání. Záměrně neříkám
o módu, protože to, co si pod tímto pojmem většina z nás představí, zabírá
jen část knížky. Rozhodla jsem se také psát pouze pro ženy, začlenit i muže
by pro jednu knihu bylo příliš velké sousto.
Byla bych nejraději, kdyby byla kniha pro všechny, od žen, které se chtějí
jen trochu inspirovat, až po ty, kterým je móda koníčkem, ale jsem si vědoma, že to není lehký úkol, a možná to není ani dobrý nápad… Příliš široká
a nejasná cílová skupina je postrach každého, kdo něco nabízí, a pak je
tu ještě ta stará moudrost o tom, že se nelze zavděčit všem. Inu, jak vidíte, stejně jsem se pokusila a zařadila jsem do knihy nejrůznější znalosti
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a inspirativní nápady, které by se vám podle mého názoru mohly hodit. Najděte si v ní, co potřebujete – a nebojte se přečíst i to ostatní. Nebudu vám nic
vnucovat ani zakazovat.
Knihu jsem uspořádala podle toho, jak byste měly v logickém sledu postupovat, pokud byste o oblékání nevěděly vůbec nic a chtěly vědět všechno.
V této úvodní kapitole si ještě povíme něco o povšechných argumentech
pro módu i proti ní, protože vím, že možná potřebujete ve svém odhodlání
psychicky podpořit. Občas se stane, že se ve vašem okolí najde chytrák,
který se začne šťourat v tom, proč se potřebujete tak ﬁntit, a považuje to
za nějaké vyvyšování. Nebo naopak samy chcete někoho přesvědčit, aby se
vyhrabal z rezignace a začal se sebou něco dělat.
První část, která následuje po úvodu, je určena, dalo by se říci, spotřebitelům – a to jsme bez výjimky my všichni, od kojence v dupačkách po starou dámu v kostýmu. Od skromné milovnice přírody po vyznavačku značkového luxusu. Povím vám něco o materiálech, o látkách a výrobě oblečení,
a všechny informace si hezky zasadíme do každodenní praxe: jak se pozná
kvalitní bavlněné tričko od nekvalitního? Jaké si mám koupit „malé černé“,
aby mi vydržely? Jak se poznají dobré džíny?
Druhá část je věnována typům postavy, barevné typologii a různým
„drobnostem“, jako je spodní prádlo nebo nejčastější prohřešky. Možná
tady nenajdete takové tipy, na jaké jste z podobných statí zvyklé. Mnoho
knih jen opakuje rady z jiných knih, a to včetně chyb. Když jsem se nad některými tvrzeními zamyslela, zjistila jsem, že by to šlo jinak a lépe.
Třetí část je věnována stylům. Kolik už jste četly knížek, které vám říkaly, že si musíte najít vlastní styl, ale daly vám jen velmi vágní rady, jak na to?
Nebo vám daly na výběr mezi business, romantickým a šik stylem? Já jsem
pro vás připravila ilustrovanou encyklopedii všech možných stylů, od těch
nejobyčejnějších až po nejvýstřednější.
Ve čtvrté části se vám pokusím poradit, jak si se znalostmi z předchozích kapitol sestavit co nejlepší šatník a nezbláznit se z toho. Přidala jsem
i konkrétní odkazy na obchody a inspirační zdroje.
A to na úvod stačí, pojďme se bavit o módě!
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DŮVODY, PROČ SI LIDÉ
NEDÁVAJÍ NA OBLÉKÁNÍ
ZÁLEŽET
1. NEZÁJEM
Někoho to zkrátka nezajímá. Takovému člověku je jedno, co nosí, a obvykle je mu – podle hesla „žij a nech žít“ – jedno i to, co nosí ostatní. Problém
nastane, když se takový člověk setká s někým, kdo ho nezná a posuzuje ho
podle vzhledu. Pak může dojít k nedorozumění či ke komické nebo trapné
situaci. Občas je v zájmu příznivého průběhu akce lepší ta oděvní pravidla
nějak překousnout.
Největší problémy dělá nezájem o vlastní zevnějšek v práci a ve vztazích.
Přijde-li výstřední teta na svatbu v batikovaném hábitu, odpustíte jí to, protože ji znáte a nejde o nic zásadního, ale v práci může zanedbaný vzhled
klidně stát v cestě vašemu kariérnímu postupu – pro některé nadřízené je
důležité, aby zaměstnanci vypadali reprezentativně. Když se pak rozhodují
mezi dvěma přibližně stejně schopnými zaměstnankyněmi, z nichž jedna
dbá o svůj vzhled a druhá to moc neřeší, může tahle „drobnost“ rozhodnout ve prospěch té upravenější. Není to spravedlivé, ale děje se to, zvlášť
tam, kde zaměstnanci jednají s lidmi a měli by proto působit aspoň trochu
příjemně.
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2. PÓZA
Co mají společného vegani a odpůrci módy? Na těch normálních to nepoznáte, ti militantní vám to řeknou ještě dřív, než se představí. Setkání s člověkem, který před sebou své pohrdání módou drží jako čestný štít, nebývá
příjemné, zvlášť když má nastudované argumenty a vy ne. Nejhorší je, když
za přehnanou péči o vzhled pokládá i šampon a deodorant, a vy vedle něj
musíte sedět v kanceláři, nebo když máte takového experta doma a musíte
poslouchat jeho poznámky pokaždé, když se výrazněji nalíčíte.
Nesnažte se pozéra přesvědčovat o své pravdě, bude z toho jen zbytečná hádka. Pokud s ním sdílíte domácnost a je to aspoň průměrně empatický člověk, měla by stačit rozumná dohoda o vzájemném respektování.
Když to nejde, je většinou problém někde úplně jinde než ve vašich šatech.

3. REZIGNACE
Rezignace na vlastní vzhled nejčastěji potkává starší ženy, které mají pocit,
že už se pro ně nějaká zvláštní péče nehodí, nebo ji ani nepotřebují. Každá z nás má ve svém okolí minimálně jednu takovou, ať už je to kolegyně,
kamarádka nebo rovnou vlastní matka či babička. Už se na to nemůžete
dívat, jak mrhá svým potenciálem, a tak ji vytáhnete do obchodu s tím, že jí
pomůžete najít něco pěkného na sebe. V kabince pak posloucháte nářky,
že je to moc nápadné, moc barevné, moc krátké a vůbec, prostě se to pro
starou bábu nehodí. Koupíte jí kosmetickou sadu pro jednoduché decentní
líčení a sada skončí v šupleti, kde se bude „šetřit“ pro nějakou zvláštní příležitost (zřejmě do rakve).
Ne vždycky lze s rezignací na vzhled něco dělat. Možná za ní stojí jen
nízké sebevědomí, možná je to deprese nebo skutečné potíže. Než začnete někoho vehementně nutit do velké proměny, zeptejte se samy sebe,
jestli vás k tomu nežene jen vlastní ego. Jako přesvědčovací metoda je
většinou nejlepší pomalé nahlodávání – první společné nákupy možná
skončí ﬁaskem, ale ty druhé už nebudou takový šok; jako inspiraci nejdřív
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předkládejte osoby jen o něco méně stylovější. Vaší babičce, která dlouhá
léta nosila trvalou a béžové halenky, dejte nejdřív za příklad Elišku
Coolidge Haškovou ve svetříku a perlových náušnicích. Iris Apfelovou by
zatím nemusela rozdýchat.

4. NEDOSTATEK PENĚZ
Někdo se na peníze vymlouvá, někdo je vážně nemá. Kde je málo ﬁnancí,
musí nastoupit hlava: vymyslete si jednoduchý, snadno kombinovatelný
šatník (nemusíte samy – s někým to proberte, nebo použijte hotový šatník
z internetu či návod z této knížky). Nakupujte ve slevách, v sekáčích a online bazarech a snažte se ulovit co nejvyšší kvalitu, jakou si můžete dovolit.
O své věci se starejte tak, aby vám dlouho vydržely. Naučte se aspoň základní úpravy oděvů, rozšíří se vám nákupní možnosti.
Nehoňte se za nápadností a falešným luxusem, jako jsou barevné
kabelky ověšené řetízky nebo levná efektní trička z tenoučkých úpletů.
Nenakupujte na AliExpressu, i za těch pár kaček je to drahé. Vyhýbejte se
přečančané „italské módě“, která v poslední době zaplavuje české butiky. Nesnažte se za každou cenu ulovit levný kousek rádoby velké značky
(Guess, Diesel), jejich kvalita bývá nevalná; nenahánějte společenský status odrbanou taškou Adidas nebo nedejbože imitací značkové kabelky.
Je lepší držet se při zemi a proslavit se kreativním vkusem než trapným
předstíráním luxusu.

5. NÍZKÉ SEBEVĚDOMÍ A PŘEHNANÁ ÚZKOSTLIVOST
Je škoda, že tolik žen trpí nízkým sebevědomím a strachem, který jim nedovoluje vymanit se z nenápadného nudného stylu. Nad vším dlouze přemýšlejí, jestli to není moc barevné, moc odhalené, moc mladé/staré, moc nóbl
na malé město nebo příliš ﬁntivé na maminku malého dítěte. Když si místo
džín a trička obléknou šaty, připadá jim, že už jsou moc „za dámu“. Když jim
ukážete libovolnou inspiraci, mají vždycky jasno, že na nich by to vypadalo
hrozně.
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Většina stylových příruček přitom radí, abychom si k novému oblečení
a účesu nezapomněly právě sebevědomí. Když budeme sebevědomé, odrazí se to navenek a dodá nám to správný šmrnc, se kterým vynosíme i pytel
od brambor. Jenže my ženy máme zároveň neuvěřitelný dar zbavit se každé
špetky sebevědomí, která k nám omylem zabloudí, a je jedno, jestli je nám
šestnáct nebo šedesát.
Sebevědomí získáte jedině tak, že si ho začnete samy budovat. Okolí vás
může podpořit – a skuteční přátelé to rádi udělají –, ale hlavní kus práce
musíte udělat vy. Přestaňte se bát a zkoušejte věci, na které jste si dosud
netrouﬂy (začněte tím, že si je vyzkoušíte v obchodě). Nebojte se chyb nebo
znemožnění, pokud neuděláte vyslovenou botu typu síťované tričko na obchodní schůzce, nikdo se vám nebude smát. Bude-li se vám někdo smát, je
to blbec. Dovolte si mít radost z pěkných věcí na sebe, není to zbytečnost
nebo „hřích“ (nejsme ve středověku). Na komplimenty se odpovídá „děkuji“, nikoli „ale jděte, vždyť vypadám děsně“. Najděte si někoho, kdo vás
bude umět objektivně a konstruktivně pochválit i zkritizovat – měl by to být
někdo, kdo je na tom se sebevědomím lépe než vy a při pohledu na odvážnější model se mu nebudou vynořovat stejné úzkostlivé pochybnosti. O budování sebevědomí bylo také napsáno mnoho článků a knih, ve kterých
najdete užitečné tipy. Nebojte se, nejste v tom samy!
Doufám, že vás úvod naladil na poznávání módy ze všech stran, protože
následující kapitola je netradičně odborná: zabývá se materiály, látkami
a oděvním průmyslem. V běžném stylovém rádci byste ji ani nenašly, ale
tohle není běžný stylový rádce.
Můžete ji klidně přeskočit, ovšem jestli jste koumavý typ, který rád odhaluje nové souvislosti, stejně nakonec neodoláte!
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HEDVÁBÍ
Hedvábí, které jsme ještě před pár lety považovali za velký luxus, navíc extrémně náročný na péči, se také začíná probojovávat i do levnějších obchodů. Bývaly časy, kdy se u nás dalo koupit jen šátkové pongé, které tvořiví jedinci batikovali a pomalovávali a pak úspěšně prodávali luxusem oslněným
zákazníkům. Potom odvážnější prodejci látek naskladnili první dupiony,
první odvážnější nevěsty si z nich nechaly ušít svatební šaty a hedvábí bylo
postupně oddémonizováno.
Dávno neplatí, že je to materiál, který se strašlivě mačká, nedá se prát
a je vhodný jen pro bohaté dámy, které nemají na práci nic lepšího, než neustále oprašovat své hadříky. Některé hedvábné látky se nemačkají vůbec
(např. lehké halenkoviny s elastanem), některé zhruba stejně jako bavlna
a hodně se jich dá prát, byť raději v ruce.
Přírodní hedvábí je živočišné vlákno, které vytváří housenka bource. Pravé
hedvábí produkuje bourec morušový, dnes již domestikovaný živočich, který
by v přírodě nedokázal přežít. V Číně se bourec chová už od 14. století př. n. l.

Bourec
morušový.
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Larvy bource se opečovávají ve speciálních pěstírnách: krmí se listy moruše a před zakuklením se rovnají do kuklíren, kde má každá své místo,
aby se jednotlivé kokony nezapletly do sebe. Housenka má dvě slinné žlázy,
jež produkují hedvábnou hmotu, kokon tedy tvoří dvě spletená dlouhá vlákna, která lze teoreticky rozmotat vcelku. Po dokončení kuklení se kokony
hodí do horké vody, která rozmočí sericin, lepkavou hmotu, jež je pomáhá
držet pohromadě.

Kokony
se třídí
podle
kvality.

Kukly se nakonec rozmotají a z vláken se vyrobí příze, z níž se pak tkají
nebo pletou látky. Zužitkuje se celý kokon – dlouhá, neporušená vlákna,
kratší vlákna i odpad (dokonce i uvařené housenky se někde pojídají jako
pochoutka). Hedvábí, které se smotává ze dvou kokonů najednou, se jmenuje dupionové a podle něj se nazývá i oblíbená látka dupion. Z krátkých
vláken a odpadu se vyrábí šapové hedvábí, buret a noil. Zpracovávají se
také vlákna z kukel divokých druhů bourců. Tomuto hedvábí se říká „divoké“ nebo „plané“ a najdete ho pod názvy jako tussahové, muga, atlasové
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nebo eria hedvábí. Je zajímavé především svou odolností a jedinečnými přírodními odstíny a strukturou.

Dva druhy hedvábí: vlevo morušové,
vpravo „divoké“ tussahové.

Vlastnosti hedvábí
Hedvábí je živočišné vlákno z hmyzího sekretu. Jeho hlavním stavebním
kamenem je bílkovina ﬁbroin.
Mokré hedvábí je slabší než suché hedvábí, proto se oblečení musí
šetrně prát a nemělo by se ždímat – doporučuje se jen vymačkání mezi dvěma ručníky. Sušení je lepší „na plocho“, ne v závěsu.

58

Hedvábí snáší styk se slabými kyselinami, ale je špatně odolné proti
zásadám. Běžné prací prostředky jsou zásadité, proto je lepší koupit si prací prostředek určený na hedvábí nebo jemné prádlo, který má neutrální pH.
Už slabě alkalické prostředky způsobí ztrátu typického lesku. V nouzi
můžete hedvábí vyprat v dětském šamponu. Silně zásadité jsou také bělicí
prostředky na bázi chloru (Savo).
Hedvábí špatně snáší vysoké teploty při praní i při žehlení. Za sucha
krátkodobě odolává teplotám zhruba do 140 °C. Horká pára narušuje ﬁbroin a může látku poškodit. Hedvábné oblečení perte ručně ve vodě pokojové teploty, odolnější kousky lze prát v pračce na ruční program. Některé
hedvábné látky nelze namáčet, protože na nich voda tvoří skvrny (dyšesy,
satény); tužší látky jako dupion po namočení ztratí svou tuhost; hedvábný
samet se praním a žehlením ničí.
Přestože je hedvábí citlivé na teplo, velmi špatně hoří. Při vložení do plamene začne neochotně hořet a páchnout po spálených vlasech, po vytažení
z plamene zhasne. Na konci spáleného vlákna zůstane tvrdá černá kulička,
kterou lze rozdrtit prsty.
Pravé hedvábí dobře přijímá barvu a dá se barvit i doma, a to kyselými
barvami určenými na živočišné materiály.
Hedvábí nezadržuje pachy tolik jako bavlna a umělé materiály, ale pot
na něm vytváří špatně odstranitelné mapy. Choulostivější kousky, které nelze snadno vyprat, je proto lepší chránit podšívkou nebo vhodným spodním
oblečením.
Hedvábí je relativně dobře odolné proti plesnivění a nepřitahuje moly.
Na jemných látkách se ale při skladování mohou vytvořit záhyby, které
už nepůjdou vyžehlit. Hedvábné oblečení je proto lepší věšet na ramínka,
nebo aspoň nenechávat dlouho složené a zarovnané dalšími věcmi. Kdybyste si kupovali hedvábnou látku, hlavně nějakou tužší (šantung, taft,
dyšes), zkontrolujte si, jestli není v balíku namotaná přeložená. Přeložené
místo totiž nepůjde vyžehlit, a pokud střih nedovolí se mu vyhnout, bude
sklad hyzdit hotové oblečení.
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