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Spodní prádlo průřezem 20. století

na výstavě v Tančícím domě
Na dámské kalhotky se svého času hledělo
skrz prsty. Jejich vůbec prvními nositelkami byly prostitutky z nevěstinců, které se
před svými zákazníky zjevovaly v něčem,
co jim sahalo od pasu až ke kolenům.

D

omnívaly se totiž, že
přesně tohle u klientů vyvolá vášeň a vzrušení. Délku tohoto „erotického spodního prádla“
zkrátila až britská návrhářka Lucy Duff-Gordonová ve 20. století. Jejímu nápadu ze začátku
nikdo nevěnoval pozornost. Až rok 1913 odstartoval první opravdový zájem o samotné kalhotky
a podprsenky. Zasloužila
se o to Američanka Mary
Phelps Jacob.
První návrh nejlepšího
přítele přitažlivého dekoltu má naše kořeny.
Vymyslela ho Marie Tucek, která sice žila v Ame-

rice, ovšem v žilách jí kolovala česká krev. Na
konci devatenáctého století si nechala patentovat
podprsenku se zapínáním na háčky, která skoncovala s nenáviděnými
korzety. I když si od té
doby podprsenka prošla
mnoha úpravami, za její
vznik můžeme poděkovat právě této ženě, kterou napadlo ušít něco výhradně pro prsa.
Od této doby prošlo
dámské spodní prádlo řadou změn. Začaly se používat látky jako bavlna,
satén, krajka a hedvábí.
Nový styl přinesl barvy,
jas, třpyt a mnoho rozma-

nitých střihů. Ve 20. století, byly nejvýznamnější
výrobní podniky spodního prádla v Československu TRIOLA, ELLITE
a v pozdější době JITEX.
Od těchto tří značek můžete vidět kolekce spodního prádla na celé výstavě. n PR

VÝVOJ PODPRSENKY
• V rychlém nástupu podprsenky sehrála svou roli válka. Po vstupu USA v roce 1917 do
I. světové války, úřady oficiálně vyzvaly všechny ženy, aby pomohly v boji proti nepříteli
tím, že si přestanou kupovat korzety, které bývaly vyztuženy kovovými kosticemi. Tímto
krokem se podařilo ušetřit několik tisíc tun železa. Ženy se potom již ke korzetům
nevrátily.
• Rok 1928: byl rovněž velmi významný pro vývoj podprsenek. Na trh byly poprvé
uvedeny podprsenky s různými velikostmi košíčků, do této doby totiž byly jednotné.
• Rok 1935: od tohoto roku jsou košíčky označovány písmeny A, B, C, D, toto „číslování“
proniklo do celého světa a stalo se běžným standardem.
• Rok 1938: u podprsenek se objevují první kostice, v podobě ocelových drátků
umístěných v dolní části košíčků.
• Rok 1940: začínají se používat vycpávky do košíčku
• Rok 1950: poprvé se objevují podprsenky bez ramínek
• Rok 1959: společnost Warner a Du Pont objevuje kouzlo Lycry, která se od té doby
používá dodnes. Díky tomuto materiálu se podprsenky přizpůsobily poprsí a perfektně
přilnuly k tělu.

