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„Byl to pohled a zážitek plný utrpení a zoufalství. Největší intenzity nabyl, 
když jsme přijeli do ulice 28. října a na dolejší konec Václavského náměs-
tí. Zde zástupy diváků byly nejhustší, tlačily se  Němcům do cesty, kte-
rou stále zužovaly, policie jen s největším úsilím zabraňovala tomu, aby 
jim cestu zcela nezatarasily. Zde byl pohled na rozčilení a žal Pražanů 
nejdramatičtější a  vskutku srdcervoucí. Ženy byly celé uplakané, ale 
hystericky na německé vojáky křičely, házely po nich tím, co měly v ruce, 
hrozily pěstmi, plivaly po nich… Nenávist davu k nevítaným příchozím 
byla vášnivá a  bouřlivá, jeho bolest neskrývaná a  vzbuzovala lítost, 
že  se  nemohla vybít účinněji a  prospěšněji,“1 popsal velmi emotivně 
den okupace Čech a  Moravy bývalý tajemník prezidenta Edvarda 
Beneše Prokop Drtina.

Slovo protektorát znamená ochrana, ale dobové vnímání lidí 
bylo problematičtější. Na jedné straně bývá březen 1939 označován 
přívlastky tragického obsahu, na druhé straně si řada lidí uvědomo-
vala, že „všechno je lepší, než odporný režim druhé republiky, sklouzá-
vající do fašistických vod.“2 Vždyť když zemřel Karel Čapek, zlomený 
právě nenávistí druhé republiky, nebyla ani odvaha vypravit této 
osobnosti pohřeb z  Pantheonu Národního muzea. Záminkou byl 
nedostatek uhlí na vytopení budovy muzea. Ve skutečnosti to byla 
snaha nezadat si s autorem protinacistické Bílé nemoci.3

Proč Móda a  protektorát? Co mají společného? Móda v  době, 
která nepřála ničemu, natož módě, a kdy „převléknout kabát“ bylo 
pro mnohé těžší než kdy jindy, by se měla logicky ocitnout na okraji 
zájmu většiny obyvatel. Ale stalo se  tak opravdu? Druhá republika 
a  protektorát pokračovaly do jisté míry v  eleganci první republiky. 
Díky rozvoji filmového průmyslu si v souvislosti s protektorátní mó-
dou vybavíme hvězdy stříbrného plátna, jakými byly svůdná Adina 
Mandlová, krásná Lída Baarová, ztřeštěná Nataša Gollová či dívčí 
Hana Vítová. Nelze psát o šatech a nevěnovat pozornost lidem, kteří 
je oblékali, a příležitostem, pro které se hodily. Teprve svým majite-
lem šaty ožívají. I ty nejelegantnější šaty, vystavené ve výkladní skříni, 
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jsou neúplné. Přesně to vystihla pařížská návrhářka italského původu 
Elsa Schiaparelliová: „Šaty nemohou jen tak viset jako obraz na stěně 
nebo zůstat nedotčené jako nějaká kniha a prožít dlouhý život v ústraní.“

Rozdíl mezi módními kresbami a realitou v ulicích byl evidentní. 
Zatímco Nové pařížské módy ještě na počátku roku 1940 otiskovaly 
francouzské modely svatebních šatů jako ze snu, přídělový systém 
znemožnil všem, kdo neměli zásoby látek nebo možnost nákupu 
na černém trhu, aby si podobný luxusní oděv pořídili. Přesto stovky 
krejčovství, ateliérů, módních salónů a domů jen proto, že vypukla 
válka, nezanikly. Okupační moc potřebovala zachovat plynulý chod 
výroby, bez kterého by se neobešla německá válečná mašinerie. Žilo 
se dál a šilo se dál, i když potraviny byly jen na lístky, oděvy a látky 
jen na šatenky, kuřivo na tabačenky, benzín byl jen pro služební vozy. 
Denní realita znamenala všudypřítomnou němčinu a  zatykače ge-
stapa, noční zatemňování, pravostranný provoz, černé uniformy SS, 
kvílení poplašných sirén, zákaz tanečních zábav, kolaboranty a uda-
vače, ale i odbojové hnutí, žluté hvězdy na šatech a holokaust.

Protektorátní módě se  zásadním způsobem dosud věnovala 
pouze Eva Uchalová ve studii s trefným názvem Ze starého nové,4 která 

Příjezd německé armády 
do Prahy 15. března 1939 
a emoce českých obyvatel právě 
vznikajícího protektorátu
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tvoří jednu z kapitol publikace Konstantiny Hlaváčkové Česká móda 
1940–1970. Zrcadlo doby. Ta vystihuje všechny základní trendy i pro-
měny oděvů za  války, shrnuje přínosy krejčovských salónů, zpravo-
dajství módních a společenských časopisů a informuje o specifikách 
české svérázové tvorby. Z produkce Uměleckoprůmyslového muzea 
a  rovněž z  pera Evy Uchalové je i  publikace Pražské módní salony 
1900–1948,5 která vyčerpávajícím způsobem sleduje osudy nejvý-
znamnějších módních salónů, jejichž modely a výrobky šité na zakáz-
ku jsou zastoupeny ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea.

Dějinám odívání je věnována i  stejnojmenná ediční řada 
Nakladatelství Lidové noviny. Z  ní především titul Od  „zlatých dva-
cátých“ po Diora od Ludmily Kybalové.6 Ten obsahuje v rámci popisu 
světových módních trendů i  krátké shrnutí o  protektorátní módě. 
Boty, botky, botičky Miroslavy Štýbrové7 zachycují vývoj obuvi od pra-
věku po  současnost, prostor věnovaný období protektorátu je tak 
omezen na pár stran.

Protektorátní každodennosti jsou věnovány především vynika-
jící práce dvojice historiků Jana Gebharta a Jana Kuklíka, ať už je to 
významná stať v  řadě Velkých dějin zemí koruny české,8 nebo samo-
statná publikace Dramatické i  všední dny protektorátu.9 Osobní roz-
měr dobového odívání mohou poskytnout i vzpomínky pamětníků, 
memoáry či biografie. Písemné pozůstalosti významných protekto-
rátních osobností, například členů vlády nebo vědců, rovněž často 
představují zdroj doplňujících, ale zajímavých informací.

Zajímavým „pramenným“ zdrojem informací jsou i fotografické 
publikace Jana Uhlíře10 nebo Jaroslava Čvančary.11 Fotografie obecně 
jako ikonografický pramen má nedocenitelnou hodnotu. Pro téma 
módy je pramenem nepostradatelným. Móda v ulicích protektorátu 
proto využívá jak archivní fotografické sbírky a fotoarchivy, tak foto-
grafie dochované v jednotlivých osobních pozůstalostech. K dobo-
vému tisku, a to i k módním rubrikám v denících a módním listům, 
je třeba přistupovat interpretačně velmi obezřetně, ovšem i  zde 
se  nachází bohatý zdroj informací především pro sledování vývo-
je módní linie. Přesněji o ideální představě o ní. Ve skutečnosti o ní 
mohly ženy při listování a prohlížení kreseb a  fotografií pouze snít. 
Na rozdíl od dobové fotografie nebo filmů jsou časopisy často barev-
né. Nezmínit nelze ani sbírku textilu Oddělení novodobých českých 
dějin Národního muzea, která umožňuje potvrzení některých teore-
tických závěrů a která se v roce 2012 významně rozrostla díky darům, 
souvisejícím s akcemi připomínajícími výročí atentátu na Reinharda 
Heydricha. Text pracuje i  s  dobovou satirou, která zesměšňováním 
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okupantů patřila ke  každodennímu životu obyvatel protektorátu. 
Byla jak způsobem psychologického úniku, tak jedním z častých ná-
strojů protinacistického odboje.12

Protektorát trval více než šest let. To je dost dlouhá doba na to, 
aby došlo ke  změně, aby se  objevilo něco nového, přínosného, 
obohacujícího, a  to navzdory nepřízni doby. Atmosféra nesvobody 
vyvolala řadu emocí, které se samozřejmě musely promítnout i do 
tvorby oděvu. Výrazně ji ovlivnila bída, nouze a nedostatek. To vše 
jsou aspekty, které jsou v tomto dějinném období určujícími a nesmí 
zůstat opomenuty. Jejich důsledkem byla například vynikající úroveň 
služeb výrobců obuvi. Baťovy správkárny jsou již dnes zcela nezná-
mou vymožeností.

Publikace Móda v  ulicích protektorátu si klade za  cíl představit 
oděv v  širších souvislostech, které umožňují vytvořit komplexnější 
pohled na  oblečení nejen v  jeho vzhledu a  střihu a  jejich promě-
nách, ale i na jeho funkci a užití. Struktura publikace členěná podle 
typologie oděvu umožňuje propojení konkrétních oděvů s konkrét-
ními příležitostmi, ke kterým byl oděv určen. Pokusí se zachytit to, co 
móda na stránkách časopisů předepisovala, ale také to, co se oprav-
du nosilo nejen na ulicích, co se  těšilo široké oblibě, nebo naopak 
tvořilo omezené české lokální specifikum.

Následující stránky se  tedy budou zabývat změnami módních 
linií, střihů, technickými novinkami v materiálech či typy oděvu, ale 
dotknou se i dějinných událostí, životního stylu a každodenní životní 
reality v Protektorátu Čechy a Morava.

Následky náletu na Prahu 
14. 2. 1945 pomáhala 
odstraňovat i mládež z Kuratoria 
pro výchovu dětí a mládeže 
a tzv. oddílů Zvláštního zasazení. 
Fotografie vznikla na Karlově 
náměstí při polední přestávce. 
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Tytam byly doby století minulých, kdy se zdálo nemyslitelné, že žena 
jednou oblékne krátkou sukni či dokonce kalhoty, že si zapálí ciga-
retu a  bude provozovat totožné sporty jako muži. Československo 
má v dějinách evropského odívání jedno prvenství. Již na přelomu 
let 1929 a  1930 byl v  Brně představen originální pokus o  reformu 
dámského šatníku Boženy Hornekové-Rothmayerové, vytvořený pro 
výstavu Civilisovaná žena: ženský šatník, založený výhradně na  kal-
hotách. Jeho autorka tak předběhla svoji dobu nejméně o 40  let.13 
I  slavné protagonistky kalhot, jako byla Greta Grabo a  Marlene 
Dietrich, ještě na počátku 30. let tímto z hlediska mužů asexuálním 
oděvem plnily titulky novin.14

Cíle, které si kladla předsedkyně Ženské národní rady a nejvý-
znamnější zastánkyně ženského emancipačního hnutí, senátorka 
Františka Plamínková, tj. „dosáhnout skutečného zrovnoprávnění žen, 
které jim ústava zaručuje, ale které životní praxe teprve pomalu upravu-
je, ve všech oborech a povoláních a doplniti toto zrovnoprávnění ženino 
v organisaci práce zřetelem i na zvláštní úkol ženin – mateřství,“ 15 se po-
stupně naplňovaly. Doba první republiky dovršila ženskou emanci-
paci. Ženy získaly politická, pracovní i společenská práva rovnocenná 
právům mužským. Ženy mohly volit bez ohledu na sociální postave-
ní; studovat na všech vysokých školách, nejen na medicíně a filozofii; 
mohly se vdát a mít děti, a přitom zůstat ve veřejných a státních služ-
bách a dokonce být voleny.

V  roce mnichovských událostí ve  zjitřené atmosféře mobili-
zace se  objevila prohlášení jako: „Ženy československé buďte připra-
veny chránit v každé chvíli svůj domov, jako jsme připraveni my – vaši 

Postavení ženy

Ženy při cvičení povinné Rozšířené 
svépomocné protiletecké 

ochrany (RSPO), 1944.

Anděla Kozáková v den 
promoce první doktorkou práv 
v Československu, 19. 12. 1922. 
Zasazovala se o vysokoškolské 

vzdělání žen. Přátelila 
se s Miladou Horákovou, s níž 

se v roce 1930 stala členkou 
výboru spolku pro ženské 

studium Minerva. Byla též 
první notářkou v Evropě.
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mužové a synové – bránit s puškou v ruce vás a svůj svobodný stát“ .16 
Ženská národní rada rovněž vyzývala ženy, aby se zapojily do obrany 
národa, „aby navštěvovaly kursy Československého červeného kříže, sta-
ly se členkami civilní požární ochrany nebo členkami Branného motori-
zovaného sboru, aby darovaly krev, organizovaly domácí hlídky z dobře 
vycvičených a klidných žen nebo se alespoň seznámily s opatřeními proti 
bojovým plynům.“ 17 Nácviky civilní protiletecké ochrany proběhly v té 
době v Praze v ulici Na příkopě a na Žižkově. Záběry z nich je možné 
vidět ve filmu Ideál septimy, i když davy, hrnoucí se na strahovský sta-
dion, byly natočeny při všesokolském sletu, nikoli při cvičení. Noviny 
hlásaly: „Dnes velký cvičný nálet na  Prahu“, a  Pražané si tak poprvé 
vyzkoušeli to, co je o několik let později čekalo v reálu. O atmosféře 
předválečného Československa vypovídá i skutečnost, že hrdinou fil-
mu byl inženýr a konstruktér plynové masky.

Ovšem i  zrovnoprávnění žen z  této doby mělo své hranice. 
Protektorát byl v  tomto směru specifickou dobou, dobou ohrožení 
státu, kdy důraz byl kladen na muže coby „obránce“ národa. Možná 
i odtud pramenil ústupek od nabytých ženských práv. Jak jinak by 
si bylo možné vysvětlit skutečnost, že  stejně jako Židům byl pří-
stup do Národního souručenství odepřen ženám.18 Organizace 
se  od  1. 4. 1939 stala jedinou povolenou politickou stranou. Když 
státní prezident Hácha dostal od  Národního souručenství před 
Vánocemi 1939 miliontý členský odznak, prohlásil: „Vidím v  něm 
mnohem více než jen pouhý odznak. Vidím v něm symbol toho, že my 
všichni společně a nerozlučně ručíme za to, že udržíme svůj národ naži-
vu, nejen v etnickém smyslu, nýbrž se všemi hodnotami kulturními, hos-
podářskými a sociálními… Odznak Národního souručenství je symbo-
lem odpovědnosti za život národa.“19 mluvil o mužích a ženy se mohly 
utěšit maximálně tím, že se jich alespoň netýkal dobový vtip: „V čem 
se shoduje Národní souručenství se hřbitovem? Musíme tam všichni.“ 20

Také ženy kuřačky byly diskriminovány, neboť tzv. tabačenky 
byly určeny jen pro muže. Smrt nejznámější bojovnice za  ženská 
práva Františky Plamínkové na  kobyliské střelnici 30.  6.  1942 byla 
symbolickou tečkou za  právy, která pro ženy v  meziválečném ob-
dobí pomáhala vybojovat. Role ženy se  za  války pozměnila. Žena 
měla být v první řadě matkou a ve druhé pracovní silou. Přesně tak 
to odpovídalo nacistické ideologii. Pracovní povinnost se najednou 
týkala i žen, které nikdy nepracovaly. Uchráněny byly právě jen matky 
malých či dvou větších dětí. Rovněž proměna postavení ženy neby-
la vnímána nijak radostně. V radiodepeši se zprávami z okupované 
země se tak objevila na  jaře 1941 žádost, aby paní Hana Banešová 
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ve  svém projevu v  BBC zmínila „že  v  obnoveném státě se  dostane 
ženám zase práv, která jim patří.“21

Obecná tendence obracet se, především v prvních letech války, 
do naší národní minulosti přinesla popularitu i  ženským osobnos-
tem, jako byly Přemyslovny Anežka a Eliška, Božena Němcová, Eliška 
Krásnohorská, Karolina Světlá a  další. Časopis Eva dokonce vyzýval 
k návštěvě jejich hrobů. Velkého úspěchu se dočkala kniha Královny, 
kněžny a velké ženy české, kterou editoval historik a univerzitní pro-
fesor Karel Stloukal, a  kterou v  roce 1940 vydal nakladatel Vilímek. 
Měla vyčerpávající rozsah 592 stran. Ve  stejné době se  přednášky 
prof. Josefa Šusty, prezidenta České akademie věd a umění, v rotun-
dě Lobkovického paláce v Praze o Elišce Přemyslovně zúčastnil i sám 
prezident Emil Hácha. Byla součástí cyklu, věnovaného českým že-
nám. Cyklus organizovalo Ústředí žen při Národní radě české.22 

Jaký tedy byl ideál ženy? Podle společenského požadavku měla 
zároveň pracovat a  být matkou. Měla umět uvařit z  nedostačujících 
přídělů, sehnat nesehnatelné, opakovaně přešívat oděv pro celou rodi-
nu, ale zároveň měla být svěží, mladistvá, štíhlá, sportovní a elegantní. 

Elegantní žena si dle dobových představ neměla barvit vlasy 
na nepřirozenou barvu, neměla si příliš líčit rty a tváře, nosit něko-
likacentimetrové umělé řasy, vonět se pronikavým parfémem, nosit 
příliš krátké sukně, sešlapané podpatky, ale ani vysoké podpatky, po-
kud v nich neuměla chodit rovně. Elegantní žena měla mít čisté ruce 
a hlavně nalakované nehty, nepřehánět to se šperky, měla mít upra-
vené vlasy a dbát na rovné linky na punčochách, které samozřejmě 
nesměly být potrhané nebo viditelně zašívané.23 Ideální žena byla 
kombinací dvou žen z  filmu Kristián: domácí milující hospodyňky 
Nataši Gollové a „famme fatale“ v podání Adiny Mandlové.

Adina Mandlová jako úřednice 
ve filmu Dva týdny štěstí režiséra 

Vladimíra Slavínského, 1940.

Sekretářky v kanceláři Národního 
souručenství, říjen 1942. 

Ženy nemohly do této politické 
organizace vstoupit, ale 

mohly pro ni pracovat.
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Pražské korso začínalo u Národního divadla a kolem ulice Na Perštýně 
pokračovalo Národní třídou směrem ke  Zlatému kříži na  spodním 
okraji Václavského náměstí. Tam začínaly německé Příkopy, kam sice 
pronikli Češi otevřením společenského kulturního střediska v paláci 
Sylva-Taroucca,24 které ale i tak zůstávaly německým centrem upro-
střed Prahy. Národní třída se jmenovala Národní, protože byla právě 
„národní“. I  proto tak záleželo okupantům na  jejím přejmenování 
na  třídu Viktoria v  duchu německé propagandy o  vítězství. I  poté 
zde však zůstalo české středisko Prahy a  byla zde i  sídla hlavních 
modelových domů. Stačilo na Jungmannově náměstí nepokračovat 
na Zlatý kříž, ale zahnout do Jungmannovy ulice a trasa procházky 
se stala i trasou módní, která byla mnohem rozsáhlejší a pestřejší než 
je dnešní ulice Pařížská. Většina obchodů a módních podniků navíc 
patřila českým vlastníkům.

Právě na  Národní třídě, Perštýně, Jungmannově náměs-
tí, v Jungmannově a přilehlé Palackého ulici bylo možné nalézt nejvíc 
prestižních modelových domů, oděvních závodů, krejčovství, mód-
ních salónů, kožišníků, modistek, velkoobchodů s textilem, obchodů 
s  konfekcí, ale i  specializovaných obchodů s  oděvními doplňky či 
obuví v celé Praze.

Na Národní sídlil ve stejném domě jako krejčí Bárta Módní zá-
vod Rosenbaum, v  paláci Adria Módní dům Hanny Podolské, dále 
Marthe Loeff, Módní salón Madlén Marie Krásné, Dámský krejčovský 
ateliér Františka Strnada; prestižní pánští krejčí F. Fiala a V. Záruba; 
luxusní obuv Josef Kabele či Pollak, ale i  oblíbený Papež; neméně 

Co protektorát dal a vzal

Vlasta Burian a Zita Kabátová 
před výlohou firmy Papež 
ve filmu Zlaté dno režiséra 
Vladimíra Slavínského, 1942.

Móda 
ve výkladních 
skříních
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luxusní kabelky a kufry Josef Nachtigall; Kindlovo kožišnictví; modist-
ky Manka Vítková, Marie Řeháková, Míla Dlouhá, Soňa Vošmiková, 
Jožka Švejdová, Anna Johanková, Vlasta Jenšovská či prodejna jed-
noho z největších továrních výrobců klobouků St. Bartoše; dále vel-
koobchod se suknem Antonína Hübla, ale i obchod Národní svéráz 
a řada dalších.

Bylo by ovšem omylem představovat si výše uvedené firmy jako 
módní salóny s velkými výlohami a figurínami. Většina krejčích a sa-
lónů sídlila v patrech domů, výlohy byly záležitostí konfekce, oděv-
ních doplňků a obchodních domů. Zastavme se ale ještě u zmiňova-
ných figurín. Vyráběly se z vosku a měly pravé vlasy, aby je bylo mož-
né učesat podle poslední módy. Stejně jako herečky měly dlouhé 
natočené řasy a byly výrazně nalíčené. Vyráběly se o něco vyšší, než 
byla průměrná postava, aby oděv vynikl, a  samozřejmě byly velmi 
štíhlé, kupodivu ne méně než dnes. Teprve kosmetička a kadeřník jim 
dodaly odlišný vzhled podle toho, pro jaké oblečení byly určeny.25 

Řadu prestižních salónů postihla arizace. Někteří tvůrci stih-
li utéct, jiní ne. Oldřich Rosenbaum emigroval do Spojených států 
amerických, Bedřich Schiller do Londýna, Marta Loeff do Itálie. Takové 
štěstí neměla řada dalších majitelů salónů. V koncentračních táborech 
zahynuli Josefa Weigertová,26 Eliška Ecksteinová,27 jedenaosmdesáti-
letý Hugo Orlik nebo třiasedmdesátiletá Arnoštka Roubíčková.28

Přesto většina salónů ve své činnosti pokračovala. A to i navzdo-
ry přídělovému systému, který ubíjel módní tvorbu už ve své pod-
statě. Ušít šaty z  pěti metrů hedvábí totiž přídělový systém téměř 
ani neumožňoval. Započítat bylo třeba i  nitě a  přípravu. Majitelka 
přídělového lístku by si totiž ten rok už nic jiného oficiálně nekoupila. 
Slovo oficiálně je zde na  místě. Pokud si někdo v  době přídělové-
ho systému nechal v módním salónu ušít šaty z pěti metrů hedvá-
bí, bylo dost nepravděpodobné, že by byl odkázán jen na přídělový 
systém. Navzdory hrozbě zatčení nabízel černý trh po  celou dobu 
protektorátu téměř vše, i hedvábné a vlněné látky.

Druhým problémem zakázkové a  modelové tvorby českých 
salónů byla ztráta nejzámožnějších zákazníků, tj. Židů. A  ty v době 
obecného nedostatku nemohly nahradit ani manželky německých 
prominentů, ani české elity, jako byly manželky politiků, průmyslníků, 
bankéřů a herečky. Luxus nebyl v módě. Heslem dne byly účelnost 
a úspora.

Zatímco módní salóny byly většinou ve velkých městech a do-
tkla se jich až arizace po 15. 3. 1939, textilní průmysl nejvíc poškodilo 
zabrání území Sudet po Mnichovu v říjnu 1938. Většina textilek totiž 
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ležela v pohraničí a patřila německým majitelům. Jmenujme napří-
klad největšího textilního průmyslníka Johanna Liebiga v  Liberci. 
Zájmem státu proto bylo přestěhovat maximum české výroby z ob-
sazeného území. Při stěhování moderních strojů textilních továren 
do vnitrozemí spolupracovala i  armáda. Následný přechod na  vá-
lečnou výrobu pro německou armádu omezil výrobu látek na civilní 
oděvy na minimum.

Smutnou realitou protektorátu bylo, že  součástí dobových re-
klam se stala i propagace árijského původu majitelů a vedení firmy, 
zřejmě cílená právě na německé obyvatelstvo.29 Ostatně z říše pochá-
zela i víceméně jediná možná zahraniční inspirace pro českou tvor-
bu. Je třeba přiznat, že navzdory místu původu to byly často inspi-
race podnětné. Hlavně vídeňský Dům módy30 představoval zajímavé 
modely. O  jeho přehlídkách v  rámci Týdne vídeňské módy přinášely 
reportáže i  české společenské a  módní listy. Přehlídku vídeňského 
Domu módy bylo možné v dubnu 1941 zhlédnout v sále pražského 
hotelu Alcron.31

Další dostupné nápady zahraničních tvůrců pocházely, jak jinak, 
z Berlína, případně Itálie. Přehled zahraničních trendů, který v každém 
čísle přinášel časopis Modistka, s vypuknutím války přešel od sklad-
by rubrik: Praha, Paříž, Berlín a Vídeň ke skladbě: Praha, Berlín, Vídeň 
a občas Miláno. Reprezentantkou italské módy v protektorátu byla 
i podnikavá paní Tombo, která dokázala pro svůj modistický závod 
Tombo Moden dovézt i originální modely z Itálie.32

Ještě v  roce 1938, osudově pár dní před mnichovskými udá-
lostmi, referovala redaktorka sokolského JASu „Ke všemu, co přichází 
z Paříže, měly jsme vždy a zvláště nyní máme velkou důvěru. Na podzim 
zajíždí na módní přehlídky do Paříže všechny módní domy, aby odtud 
rozvezly do celého světa modely, které tamnější výtvarníci v tomto oboru 
připravili…“.33 O rok později již byly prestižní pařížské přehlídky nedo-
stupné. Značná část modelových domů byla dokonce zavřena.

Protektorátní propaganda informovala čtenářky Pestrého týdne, 
že slavný pařížský módní tvůrce Paul Poiret už není vševládnoucím 
určovatelem módy.34 Zaměřit se za války na Poiretovo jméno, jehož 
úspěchy skončily v závěru dvacátých let a který v roce 1944 zemřel 
zcela opuštěn v  chudobinci,35 bylo typickým tahem propagandy. 
Na  druhou stranu řada módních tvůrců Paříž opravdu opouštěla. 
Většinou utíkali z  válečné Evropy do Ameriky nebo do Londýna. 
Začínající Christian Dior odešel z  obsazené Paříže do jižní Francie, 
Jacques Fath prošel bojišti války a Alix Grèsová po skandálu uzavře-
la svůj salón. Všechno kromě jediného obchodu s parfémy zavřela 
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