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1. Úvod  
Pro svoji ročníkovou práci jsem si vybrala téma Denimová móda. 

Dlouho jsem nevěděla, jaké téma si vlastně zvolit, probírala to 

s rodiči, kteří mi nakonec navrhli, ať napíšu o módě, o oblékání. 

Na internetu jsem si vyhledala několik článků, které mě zaujaly 

natolik, že jsem toto téma nakonec zvolila pro svoji ročníkovou 

práci. 

 

 

http://stories.zoot.cz/nesmrtelny-denim/ 
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2. Co je vlastně denim? 
  

Jde o bavlněnou tkaninu, která pochází z Francie. Vyznačuje se 

vysokou pevností a odolností, když je mokrá, je ještě pevnější. 

Nevadí jí časté praní. Tato tkanina se dříve používala především 

na lodní plachty a pracovní oděvy. 

 

http://stories.zoot.cz/nesmrtelny-denim/ 

3. Historie 
 

Za vynálezce považujeme roku 1873 Levi Strausse, Němce, který 

odjel do Ameriky s vidinou lepšího života. Zpočátku se věnoval 

výrobě kvalitních montérek pro zlatokopy, které se vyráběly právě 

z rifloviny. Hlavní materiálem byla krepová bavlna, která se pak 

barvila na modro. Avšak jedna věc na těchto kalhotách ještě 

nebyla dokonalá, a to jejich kapsy, které měly krátkou životnost. 

Tento problém vyřešil nevadský krejčí Jacob Davis, který roku 

1872 poslal Straussovi dopis, ve kterém mu vysvětluje, jakým 

způsobem by se dala životnost kapes prodloužit; začal spojovat 

vrchní rohy kapes nýtky a přidal také kapsový stehový design. 
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Jacobs však neměl dost peněz, aby si tento způsob patentoval, 

tak předpokládal, že Levi zaplatí papírování a že vyjdou 

s patentem společně. Levi byl z toho nápadu přímo nadšený a 

patent byl uznán oběma mužům 20. května roku 1873. Toto 

datum se dodnes považuje za zrození džín. 

 

 Největší slávy se ovšem denimové módě dostalo na počátku 20. 

století, kdy ji začali nosit kovbojové a představovala tak kovbojský 

styl. Postupně si je oblíbila mládež a nejen ta - dnes je vídáme od 

miminek až po důchodce. Jedná o univerzální oblečení pro 

každého.    

 

4. Moderní džíny 20. století  

4. 1 Plísňáče 
 

Plísňáče se staly poznávacím 

znamením 80. let. Originální džíny 

byly k sehnání jedině v Tuzexu za 

bony, k nimž měl přístup jen někdo. 

Méně šťastní zájemci museli vzít 

zavděk napodobeninami, 

vytvořenými pomocí chloru. 

http://massie-x.blog.cz/1006/trendy-leto-

2010 

 

 
 

http://massie-x.blog.cz/1006/trendy-leto-2010
http://massie-x.blog.cz/1006/trendy-leto-2010
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4. 2 Mrkváče   
 

Džíny, které byly moderní někdy v 80. - 90. letech. Jsou 

nahoře rozšířené a postupně se zužují. Tento módní 

kousek byl oblíbený i u pánů, kteří si navíc ještě do 

vysoko vytažených kalhot „zakasávali“ barevná trička.             

  

http://1url.cz/htsgb 

 

 

4. 3 Zvonáče  
 

Zvonové kalhoty se poprvé objevily v 70. letech 

minulého století. Většinou se rozšiřují od kolene, 

rovnou z boků, nebo se naopak začínají rozšiřovat 

až od lýtek.  

 

 

 

         http://1url.cz/AtsgP 

5. Džíny současnosti 

5. 1 Skinny (úzké)  
 

Svým úzkým střihem obtáhnou vše, co na sobě 

nosíte - křivky, oblinky i faldíky. I z tohoto důvodu se 

doporučují zejména dámám se štíhlou postavou a 

rovnýma nohama.  

http://1url.cz/ttsgc 
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5. 2 Straight (rovné) 
 

Kalhoty, které se směrem dolů nezužují, nebo jsou 

rovné. Na zadku i bocích by měly sedět perfektně, 

na h. Tím pádem opticky vyvažují rozdíl mezi lýtky a 

vrchní částí nohou, pěkně tvarují nohy.   

http://1url.cz/8tsgY 

 

5. 3 Slim 

 

Slim nebo cigaretové. Od kolen směrem dolů se 

mírně zužují, ne natolik, abyste měli lýtka docela 

obtažená. V dnešní době jsou velmi oblíbené.  

http://1url.cz/8tsgY 

 

 

5. 4 Boyfriend  

 

Charakteristický je pro ně volnější, 

případně rovný střih a často také 

nepatrně snížený sed. Většina 

variant je ve zkrácené délce, 

sahající nad kotníky. Zejména 

typické jsou na na nich velké díry. 

http://1url.cz/gtsg6 
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5. 5 Turecké  
 

Turecké kalhoty neboli 

aladinky, či harémové kalhoty, 

které mají původ v harémech 

tureckých šejků, odkud 

pochází současný název. 

Snížená sedací část džín se 

hodí postavám všech křivek, 

nic nezvýrazňuje a spíše 

zakrývá.     http://1url.cz/Ytsgx 

 

 

6. Džínové kraťasy  
 

Nejpraktičtější kousek oblečení v létě, ale i 

s punčocháči v zimě. Vyskytují se v různých 

délkách od mini kraťasů až po kraťasy pod 

kolena neboli bermudy.  Bermudy jsou oblíbené 

u mužů a ženy zase rády nosí kraťasy nad 

kolena. Taky je najdeme v různých variantách -  

potrhané či s kamínky nebo naopak zcela 

obyčejné.     http://1url.cz/Btsgy 
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7. Džínové sukně  
 

Další džínový kousek, který je určen pro 

ženy. Setkáváme se s několika styly sukní, 

od pasu rozšířené, uplé a mnoho dalších. 

Tak jako všechny věci z džínoviny se i sukně 

různě upravují a barví. 

http://1url.cz/atsSL 

 

 

8. Džínová bunda  
 

Její vznik sahá až do 70. let 18. století, 

kdy ji uvedla značka Levi’s. Od té chvíle 

džínová bunda nikdy nevyšla z módy a na 

její výrobu se vrhla naprostá většina 

oděvních značek. V dnešní době je 

výdáme nejen na mužích a ženách, ale i 

na dětech. Existuje v různých délkách. 

Tento kousek šatníku se hodí ke všemu 

od džín s trikem až po šaty.  

http://1url.cz/4tsSJ 
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9. Džínová vesta  
 

Prakticky stejná jako bunda jen bez rukávů. 

Další kousek, který se vyrábí z džínoviny. 

V dnešní době dosti moderní, nosí je spíše 

slečny a chlapci, ale k vidění jsou také na 

ženách a mužích. Opět se dají sehnat 

s různými úpravami a v různých variantách.  

 http://1url.cz/9tsSe 

   

 

 

 10. Džínové šaty 
 

Další jedinečný kousek z džínoviny, určený pro 

ženy. Džínové šaty byly oblíbené hlavně v 80. a 

90. letech. Dnes se nosí spíše zřídka. 

Samozřejmě existují v různých střizích, délkách 

a také různě upravované a vylepšené.  

 

 
http://1url.cz/RtsSQ 
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11. Denimové lacláče 
 

Trend především v  90. letech, ale i dnes 

velmi oblíbený. Obzvláštnění džínů, 

kraťasů nebo sukní, k vidění spíše na 

ženách, ale i někteří muži mají v šatníku 

tento kus oblečení. 

http://1url.cz/HtsSW 

 

 

 

  

12. Denim a děti  
 

Stejně jako denim pro dospělé má stejné 

možnosti i denim pro děti, jen v menších 

velikostech a více upravované vzory či 

nášivky právě pro děti.  

http://1url.cz/xtsSi 
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13. Zajímavosti o džínech 

 13. 1 Kovové cvoky  
 

 S nápadem přišel sám Levi Strauss, když si během kalifornské 

zlaté horečky jeho kalhoty oblíbili zlatokopové. Ti si ale stěžovali, 

že se kalhoty ve švech velmi 

rychle trhají. Do kapes si totiž 

strkaly nalezené kousky zlata. 

Ty, ale váhu dlouho nevydrželi 

a začali se odtrhávat Levi 

Strauss tak švy u kapes 

vyztužil malým měděným 

nýtem. A problém s trhajícími 

se kapsami byl hned  

http://1url.cz/WtsSw 

 

13. 2 Kapsička u džín  
 

Džíny byly původně oblečením amerických kovbojů a farmářů. Ti 

si je oblíbili především díky pevné látce, která vydržela i při těžké 

práci. V devatenáctém století se nad pravou přední kapsou 

objevila ještě jedna menší 

kapsička.Plnila v té době 

nepostradatelnou funkci. 

V minulosti sloužila 

k bezpečnému uložení 

hodinek. Ty kovbojové 

nosili na řetízku, který měli 

připnutý k poutku na 

pásek.  

http://1url.cz/WtsSo 

 

 

 



13 
 

 

14. Závěr  
 

 

Ve své ročníkové práci jsem vám představila historii denimu, kde 

se vzal, jeho původní využití a jak je na tom denim dnes. Popsala 

jsem a ukázala jednotlivé výrobky z denimu. Největší pozornost si 

ovšem zasloužily kalhoty, které má v šatníku snad každý. Dále 

jsem vás seznámila s tím, co denim nabízí pro děti a vše 

zakončila zajímavostmi, které na džínách můžeme spatřit i dnes. 

Při vypracování svojí ročníkové práce jsem se dozvěděla spoustu 

nových informací a doufám, že ti z vás, kteří denim tolik nenosí, 

mu teď třeba dají šanci.  

 

 

15. Resumé  
 

In my seminar work I am introducing the history of denim, where it 

appeared, its original use and what the situation is today. I 

described and showed individual products of denim. The biggest 

attention, of course, deserve trousers because everyone has it in 

the wardrobe. Next, I am describing what denim offers for children 

and everything finishes with the look at jeans we know today. In 

general, I learned a lot of new informations when I created this 

seminar work and I hope that those of you who do not wear denim 

will give it a chance now. 

 

 

 



14 
 

 

16. Zdroje  
 

Cindy Kerberová, ELLE. Praha: BURDA S.R.O, 2017  

http://www.finesty.cz/dzinovy-manual-vyznate-se-v-nazvoslovi-dzin/  

htp://girls-and-fashion.blog.cz/1008/rozdeleni-jeantsu  

http://www.prozeny.cz/magazin/krasa-a-moda/modni-trendy/39823-modni-

hit-jmenem-boyfriend-dziny-s-cim-je-nosit   

http://www.satysukne.cz/satysukne/eshop/12-1-TURECKE-KALHOTY  

http://www.elle.cz/moda/modni-trendy/nestarnouci-klasika-dzinova-bunda  

http://www.prozeny.cz/magazin/krasa-a-moda/modni-radce/41562-laclace-

jsou-zpet-zavzpominate-na-90-leta  

http://tn.nova.cz/clanek/kovove-cvocky-u-kapes-maji-kazde-dziny-vite-ale-

proc-tam-jsou.html 

http://tn.nova.cz/clanek/malou-kapsicku-mame-na-dzinach-vsichni-vite-k-

cemu-skutecne-je.html  

 

 

http://www.finesty.cz/dzinovy-manual-vyznate-se-v-nazvoslovi-dzin/
http://girls-and-fashion.blog.cz/1008/rozdeleni-jeansu
http://www.prozeny.cz/magazin/krasa-a-moda/modni-trendy/39823-modni-hit-jmenem-boyfriend-dziny-s-cim-je-nosit
http://www.prozeny.cz/magazin/krasa-a-moda/modni-trendy/39823-modni-hit-jmenem-boyfriend-dziny-s-cim-je-nosit
http://www.satysukne.cz/satysukne/eshop/12-1-TURECKE-KALHOTY
http://www.elle.cz/moda/modni-trendy/nestarnouci-klasika-dzinova-bunda
http://www.prozeny.cz/magazin/krasa-a-moda/modni-radce/41562-laclace-jsou-zpet-zavzpominate-na-90-leta
http://www.prozeny.cz/magazin/krasa-a-moda/modni-radce/41562-laclace-jsou-zpet-zavzpominate-na-90-leta
http://tn.nova.cz/clanek/kovove-cvocky-u-kapes-maji-kazde-dziny-vite-ale-proc-tam-jsou.html
http://tn.nova.cz/clanek/kovove-cvocky-u-kapes-maji-kazde-dziny-vite-ale-proc-tam-jsou.html
http://tn.nova.cz/clanek/malou-kapsicku-mame-na-dzinach-vsichni-vite-k-cemu-skutecne-je.html
http://tn.nova.cz/clanek/malou-kapsicku-mame-na-dzinach-vsichni-vite-k-cemu-skutecne-je.html

