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To, že by ji bavilo navrhovat modely, zjistila velmi brzy. Ostat-
ně v prostředí modelů a módních doplňků vyrůstala odmalička, 
módním návrhářstvím se živila i její maminka. Přesto, když se 
rozhodovala kam na střední školu, vybrala si ekonomii. „Moc 
mě nebavila. Ale jak se říká, odříkaného chleba největší krajíc, 
když jsem potom začala podnikat, bohatě jsem uplatnila to, co 
jsem se naučila a byla šťastná, že to umím. Navíc, návrhařině 
jsem se nezpronevěřila. Už na střední škole jsem vytvářela různé 
modýlky pro mé spolužačky. Záhy po revoluci jsem potom ote-
vřela svůj první obchod.“ 

Říkáš to, jako by to šlo jednoduše a samo, ale před tím 
prvním obchodem byla ještě spousta práce.

Tři měsíce před revolucí vyšel zákon o volné tvorbě cen. Což mi 
umožnilo, že jsem mohla šít modely a sama si na ně stanovovat 
ceny. Do té doby ceny schvaloval pouze tehdejší cenový úřad  
a schválení trvalo zhruba rok. Bylo tedy téměř nemožné něco 
prodávat. Pokud ses ovšem nerozhodla pro sádrové trpaslíky, 
které se daly prodávat deset let za stejnou cenu. U módního 
oblečení se ale cena samozřejmě pořád mění. S volnou tvorbou 
cen jsem mohla začít podnikat. Moc ráda vzpomínám na pro-
stor před obchodním domem na Zahradním městě v Praze, kde 
jsme s kamarádkou prodávaly každý čtvrtek miniaturní modýlky 
pro děti. V té době si nebylo možné pronajmout obchod, jediná 
možnost byl stánek. A protože jsme měly o stánku úplně jinou 
představu, nechaly jsme si ho vyrobit na zakázku. Kromě toho, 
že měl velké kapsy na bonbony pro děti, měl i polystyrénové 
„výlohy“, do kterých jsme pečlivě aranžovaly svoje výtvory. 
Dnes už je téměř neuvěřitelné, že v den, kdy jsme měly povolení 
k prodeji, stála na chodníku od rána dlouhá fronta. Lidé čekali 
mnohdy hodiny na okamžik, kdy postavíme stánek a začneme 
prodávat. Většinou jsme za pár hodin prodaly úplně všechno, 
co jsme stihly za ten týden vyrobit. Zpočátku jsme neměly ani 
auto a tak jsme nosily výrobky ve velkých prádelních koších. 
Cestovaly jsme s nimi metrem a tramvají a byla u toho ohrom-
ná legrace. Někdy nás zastavovali i lidé na ulici a chtěli si od 
nás něco koupit. Za pár měsíců jsem si pak otevřela svůj první 
obchod. Od té doby uplynula spousta let. Roky vzestupů a pádů. 
V současné době jsem moc spokojená. Mám patnáct obchodů, 
pro které produkuji kolekční řady výrobků tak, jak jsem si to 
vždycky přála. 

Vzpomeneš si na den, kdy ses rozhodla, že už to sama 
nezvládáš, že budeš muset začít ve velkém?

Tenkrát jsem byla nabitá energií s obrovskými plány, sny  
a hlavně nereálnými představami. Od prádelního koše jsem chtě-
la  nejraději hned obchodní dům. Pravda je ovšem taková, že od 
prádelního koše k obchodnímu domu vede 
hodně dlouhá a trnitá cesta. Dnes, díky 
zkušenostem, jsem mnohem trpělivější. 
Jednou jsem někde slyšela, že když chcete 
něco dokázat, musíte hodně snít, protože 

každé velké dílo žilo na začátku pouze v představě. A tak kromě 
toho, že poměrně dost pracuji, pilně sním! 

Jak jsi hledala ty správné lidi? 
Když chce člověk v mém oboru dosáhnout dobrých výsledků, 
nutně potřebuje kvalitní tým odborníků a ten se vytváří léta.  
V podstatě je to taková alfa a omega celého podnikání. Na 
vyhledávání  správných lidí do týmu mám svůj jednoduchý, 
osvědčený recept. Když si nejsem jistá, ptám se: Kdyby přišel 
kouzelný dědeček a splnil vám vaše přání a vy byste mohla  
v životě dělat to, co si přejete, co by to bylo? A tak se dozvídám 
pravdu. Každý jsme stvořený pro něco jiného, a tak když člověk 
dělá práci, kterou dělá rád, bude ji dělat i dobře. Myslím si, že 
všechno, co v životě děláte srdcem, má tu největší naději na 
úspěch.

Teď jim máš co nabídnout, ale když jsi začínala, byly to 
jenom hezké sny …

Pořád jsou to hezké sny, protože stále směřujeme k budoucnosti 
a ta je vždycky nejistá. Mě osobně jde o to, aby se lidé, kteří pro 
mě pracují, cítili dobře. Jsem vyznavačem pohody a klidu při 
vysokém pracovním nasazení.

Máš dospělou dceru, taky inklinuje k módě?
Rodiče a děti se nevybíráme. A já jsem měla výjimečné štěstí, 
že se mi narodila zrovna Peťka. Odmalička vyrůstala uprostřed 
nastříhaných látek, rozsypaných knoflíků a ramínek s obleče-
ním. Už když jí byly tři roky, tak prohlásila, že to modré tričko 
nebude nosit, protože má malý průkrčník. Když se měla rozhod-
nout, jakou střední školu půjde studovat, sama si vybrala školu 
oděvní. 

Myslíš, že se české ženy už umějí světově oblékat?
Podle zkušeností, které mám, preferují české ženy klasický, 
sportovně-elegantní  a naturální styl oblékání. Některé už umí 
být odvážné, i když jako národ jsme spíše konzervativní. Což je 
často škoda, protože české ženy patří k nejkrásnějším na světě. 

Nemáš pocit, že na to, jak se lidé oblékají, se někdy kla-
de až příliš velký důraz?

Nemyslím. Měli bychom si uvědomit, že image je vlastně jakási 
neverbální vizitka, prostřednictvím které vysíláme určitou 
informaci o sobě směrem k okolnímu světu. Podle toho, jak se 
rozhodneme oblékat, nebo-li jakou zvolíme image, tak svobodně 
zároveň volíme, kterou skupinu lidí na sebe budeme podvědomě 
poutat. Jsou lidé, jejichž životní styl nebo práce vyžaduje i určitý 
styl oblékání. A samozřejmě existují lidé, které móda a styl 

vůbec nezajímají. Nemůžeme podle toho 
určit kvalitu člověka, můžeme zhodnotit 
jen „obal“, který si pro svou osobnost dob-
rovolně vybral. Myslím, že ale mnohem 
důležitější než jak se lidé oblékají  

Říká se o ní, že je jednou z nejtalentovanějších módních návrhářek 
současné doby. Její přehlídky jsou narvané k prasknutí a modely 
jdou na dračku. „Je to dar od Boha, za který jsem jaksepatří vděč-
ná“, komentuje to ona sama. Helena Bedrnová.
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a jakou mají image, je kvalita jejich života, to jak se cítí a jestli 
jsou šťastní. Pocit štěstí nám oblečení nezaručí. Pokud se v něm 
ale budeme cítit dobře, může nám  být velkým pomocníkem na 
cestě, kterou jsme si zvolili. 

Mnohé z nás se často rozhodnou pro změnu image. Ob-
vykle se ale zase vrátí do zajetých kolejí… Proč?

Protože nejsme na změnu připravené psychicky. Takže to vypadá 
následovně: přála bych si radikální změnu ale: vlasy prosím 
moc nezkracovat, barvu vlasů bych ponechala, jsem zvyklá na 
tuhle barvu očních stínů, používám tuhle rtěnku, tuhle halenku 
rozhodně ze šatníku nevyřadím, atd…

Ty se změnou image také zabýváš. Zákaznicím nabízíš 
kromě oděvů i konzultaci v oblasti oblékání a image. 

Jak moc potřebuješ znát člověka, kterého chceš od 
základů změnit? 

Pokud provedu s klientkou hodinovou individuální konzultaci, 
jsem schopna ji poskytnout základní poradenství o stylu, oblé-
kání a poradit jak optimalizovat šatník. Pro základní indikaci 
potřebuji znát zaměstnání a životní styl klientky. Samozřejmě 
určím tvar postavy a délku v proporci a podle toho doporučím 
kombinace jednotlivých oděvních součástí s ohledem na případ-
né korekce. 

Jakých prohřešků v oblékání se 
nejčastěji dopouštíme? 

Mícháme hrušky s bramborami. Jinými 
slovy mícháme třeba klasické doplňky 
s naturálním oblečením (klasický kos-
tým s bavlněným tričkem s nápisem), 
sportovní doplňky k romantickému 
oblečení (kanýrová sukně a pásek se 
sportovní přezkou) apod. Ladíme bar-
vy, ale bez ohledu na styl. 

Co by nemělo chybět v šatníku 
žádné ženy?

Kostým, šaty do společnosti krátké  
a dlouhé a pět kompletních outfitů ve 
stylu, který podtrhuje osobnost dotyč-
né ženy. 

A jak často je nutné šatník obmě-
ňovat?

Nejlépe dvakrát do roka na sozonu 
jaro-léto a podzim-zima. Průběžně  
v roce pak doplňovat jednotlivé do-
plňky nebo kousky oděvů tak aby byly 
kombinovatelé s ostatními kusy  
v šatníku. 

S doplňky si často nevíme moc 
rady. Jaké volit?

Vždy podle stylu, který zvolíme. Na-
příklad k romantickému, delikátnímu, 
nebo-li ženskému stylu se hodí zdobe-
né doplňky, ke sportovnímu zase spor-
tovní pásky, tenisky a ke klasice zase 
jednoduché a minimalistické doplňky. 

Naši čtenáři možná nevědí, že 
ty kromě modelů, uvádíš na trh  

vlastní parfém. Jak jsi na ten 
nápad přišla?

Před dvěma lety mě oslovila firma Vivien cosmetic  s nabídkou 
na spolupráci. Jednalo se o návrhy a realizaci šatů, které měly 
představovat různé vůně parfémů. Když jsem šaty navrhovala, 
představovala jsem si, jak na mě určitá vůně působí, abych ji 
pak věrohodně ztvárnila prostřednictvím šatů. To mě inspirovalo 
k představě vytvořit svou vlastní vůni. Představovala jsem si 
smyslnou, jemnou vůni, takovou, která by byla směsí tajemna, 
erotiky a zároveň něhy. Od představy k realitě byla potom ale 
ještě dlouhá doba, než se z původního vzorku vůně stal finální 
parfém „oblečený“ do pískovaného flakonu s transparentním 
uzávěrem, zabalený do fialové, lesklé krabičky. 

V branži se pohybuješ mnoho let, kde stále hledáš inspi-
raci?

Inspiraci nacházím všude kolem sebe. Moje kolekce odráží 
životní styl, realitu ale i sny současné doby. Může to být i nějaká 
událost,která mě hluboce zasáhne. Například jednu svou kolekci 
jsem nazvala „MIMINKA“, podnětem pro vznik této kolekce 
byl útok na New York 11.9. V tu chvíli jsem potřebovala pozi-
tivním způsobem ztvárnit pohled na život jako takový. Na jedné 
straně nesmyslné umírání lidí a na druhé nový začátek, narození, 
naděje budoucnosti. Nebo třeba v kolekci CALIMAGDORA 
jsem použila materiál z plastikových lahví, které mě fascinovaly 
transparencí a jsou součástí našich každodenních životů. Denně 
jich společnost vyprodukuje miliony a zároveň denně vytváříme 

hory odpadu těchto lahví. Láhve 
jsem rozstříhala na spirály a ze 
spirál jsem vytvářela vrstvené, 
bohaté, efektní šperky. 
Samozřejmě je také důležité,  
o jaké návrhy modelů se jedná. 
Jiná bude inspirace pro autor-
skou kolekci oděvních originálů, 
určenou pro přehlídku, kde jde 
jen o vytvoření jakési iluze. Jiná 
pak bude inspirace pro  kolekci, 
která je určená pro distribuci do 
obchodní sítě. Světová móda mne 
samozřejmě také ovlivňuje, i když 
většinou vycházím pocitově  
z nápadu, který ve mně uzraje. 

Inspiruje tě i práce některé-
ho módního tvůrce?

Líbí se mi práce třeba Petra Ka-
loudy, Moniky Drápalové, Pepy 
Klíra, Ivony Leitnerové, Denisy 
Nové a spousty dalších. U nás je 
mnoho talentovaných, skvělých 
návrhářů.
Tvá práce je hodně různorodá. Od 
originálních modelů pro přehlíd-
ky, po modely pro obchodní sítě. 
Navíc stále vytváříš i modely na 
zakázku pro zákaznice. Co je ti 
nejbližší?
Nejraději vytvářím  návrhy ko-
lekcí určené pro přehlídku. Tato 
práce nemá žádná kritéria ani 
omezení. Jiné je to s kolekcemi 
určených pro výrobu a obchodní 
síť. Tam jsem omezena řadou kri-
térií, například barvou, střihem, 
zdobnými detaily. Musím hlavně 
myslet na to, aby proporce ženy  

Optimalizace šatníku 
podle Heleny Bedrnové

Také to znáte? Skříň je plná věcí, ale když se 
potřebujete opravdu pěkně obléknout, vlastně 
nevíte, co na sebe?  Tak to je nejvyšší čas při-
stoupit k optimalizaci šatníku.

* Začněte tím, že otevřete skříň a vyřadí-• 
te všechno, co vám nesedí a co jste už rok 
nevzali na sebe. Delší dobu mohou v šatníku 
zůstat jen opravdu kvalitní, nadčasové věci.
* Nepoužitelné kousky je nejlepší vyhodit, • 
rozdat nebo uspořádat výměnnou burzu s 
kamarádkami.
* Pak se pokuste vybrat pět použitelných • 
spodních součástí, tedy kalhot a sukní, a ke 
každé z nich přiřadit pět vrchních součástí a 
další doplňky. Digitálním fotoaparátem vyfo-
tografujte každou kombinaci zvlášť, a pokud 
v ní něco chybí, položte si tam místo toho 
lístek s poznámkou.
* Pořád přemýšlejte o tom, k čemu se vám • 
bude nový model hodit a jestli k němu máte 
všechny potřebné doplňky.
* Zavolejte své kamarádce - takové, která • 
vám nezávidí a dokáže objektivně říct svůj 
názor - a všechno oblečení si za její asistence 
vyzkoušejte. Požádejte přítelkyni, aby vás v 
novém outfitu vyfotila. Je lepší dívat se na 
fotografie než do zrcadla. Získáte určitý nad-
hled a lépe posoudíte, jak vám oblečení sluší.
* Na závěr vyberte ty nejlepší varianty a z • 
těch si vytvořte svůj malý osobní fotobook, 
který si uložíte do skříně. Když pak ráno 
přistoupíte ke skříni, nalistujete nejvhodněj-
ší outfit a nebudete muset přemýšlet, co si 
obléknout a s čím to zkombinovat.
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v modelu vynikly, aby model pokud možno eliminoval nedostat-
ky postavy. Pokud pracuji přímo s klientem a zhotovuji oděv na 
zakázku, jedná se o zcela individuální přístup. V tomto případě 
je klientka pro mě originál, který se podle daných kritérií snažím 
dotvořit za pomoci oděvu v souladu nejen s proporcemi postavy, 
typologií, ale důležitá je pro mě i energie a duše klientky… 

Jaká je žena, která nosí tvé modely?
Aktivní, úspěšná, inteligentní žena, která má ráda sportovně 
elegantní styl, mladistvou, originální módu a preferuje ve svém 
oblékání ženskost. 

S jakými modelkami jsi v poslední době nejvíce spolu-
pracovala? 

Pro Agátu Hanychovou jsem navrhla soutěžní model svatebních 

šatů, se kterým jsme se probojovali až do finále. Hanku Horovu 
jsem oblékala do sexy šatů pro televizní reklamní kampaň Miss 
Kadaň. Verunka Kašáková se stala tváří mé letošní jarní kolekce 
CARPE DIEM a s Miss ČR Lucinkou Váchovou jsem nafotila 
fotoseriál letní kolekce „Indiánské léto“. Jinak ale průběžně 
spolupracuji se spoustou našich známých modelek a k mým ob-
líbeným patří i finalistka Miss ČR Romana Pavelková, Martina 
Koubová, top model of the word a miss bikiny internacionál 
Janička Festová - Militká a Hanka Chymčáková.

Stíháš o sebe při tak časově náročném pracovním vytí-
žení ještě pečovat?

Musím! Do třiceti let vypadáš, jak se narodíš a od 30 let už se  
o to musíš hodně zasloužit. Ze sportovních aktivit jsem si v sou-
časné době oblíbila chůzi ve Vacushapu, třikrát týdně chodím do 
Medicentra, kde na tomto úžasném přístroji strávím cca 40min. 
Je to výborná aktivita, jak na fyzičku, tak na udržení nebo sníže-
ní váhy. V době mezi pracovními sezónami chodím do fitka, kde 
mám svého trenéra Filipa. Bez Filipa a jeho neustálého pobíze-
ní a povzbuzování bych se k tomu asi nikdy sama nepřinutila. 

Co se týká kosmetiky, používám přírodní produkty značky Le 
Chaton a La Chevre a taky úžasné produkty zn. Sisleya. Firma 
Vivien cosmetic, která mi vyrábí parfém Mystic mi teď nově 
vyrobila i parfémový sprchový gel a tělové mléko s vůní Mystic 
a tak od minulého týdne používám i tyto vlastní produkty.  
O vlasy se mi jednou týdně stará kolegyně ze studia 3003 Klára 
Holečková.

Co chystáš v nejbližší době?
Kromě několika autorských přehlídek mě čeká slavnostní ote-
vření nové prodejny v Plzni, chystám se na zámek do Kroměříže 
na přehlídku návrhářů. V létě plánuji vlastní módní show.  
A moc se těším na fotografie vytvořené studenty soukromé ško-
ly, která mne požádala o spolupráci. Pro studenty jsem zapůjčila 
25 kompletních modelů, které se stanou součástí maturitních 
prací. Líbí se mi obrovská dávka kreativity a nápady, které mají 

mladí lidé. A jsem ráda, že se mohu na tomto projektu podílet. 
Výsledkem bude kalendář pro rok 2009, ve kterém se objeví 
nejlepší fotografie studentů.

Máš při svém pracovním vytížení ještě vůbec nějaký 
volný čas?

Volný čas je pro mě velký svátek. Týden většinou trávím ve 
firmě, v atelieru nebo ve studiu a o víkendu jsou často přehlídky. 
Ale když už se podaří, že mám volno, tak užívám života. Úplně 
obyčejně. Většinu času trávím se svým přítelem, jezdíme na vý-
lety, hrajeme tenis, lyžujeme, anebo jen tak vletíme, ale hlavně 
si hodně povídáme. 

Máš nějaký koutek, kam se schováš, když je ti smutno?
Když je mi opravdu smutno, dám si sluchátka na uši, zavřu oči 
a představuji si slunce. A taky moře, protože starosti jsou jako 
kapka v moři – časem se rozplynou.

Jaký máš momentálně sen?
Mít alespoň sedm dní volna a jet na dovolenou!
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