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Móda

aždá žena
může být krásná

K
IN-SPIRACE je chráněná značka firmy, kte-
rou založila v roce 2003 oděvní výtvarnice 
a návrhářka  Irena Šikulová.  
Zabývá se navrhováním nadčasových mo-
delů, s nádechem avantgardy, s vysokým 
podílem ruční práce, což je znát na každém 
výrobku. Důraz klade na nápaditost, kva-
litní zpracování a umělecký design. Před-
ností tvorby je široká velikostní řada, což je  
S až XXXL.
Používá především netradiční přírodní ma-
teriály, zpracované do příjemných úpletů. 
Většina z nich je vyráběna na zakázku, aby 
jejich vzhled působil naprosto originálním 
dojmem např. různá plastická provedení, 
štepování, nebo naopak hladký bílý úplet, 
vhodný k barvení. K tomu kombinuje různé 
výtvarné a textilní techniky. Každý model je 
obohacen o zajímavý detail např. háčková-
ní, paličkování, prošívání, různé aplikace... 
Velkou pozornost věnuje barvám a jejich 
působení. Upřednostňuje malování, bati-
kování, zapouštění.......Technologie barvení 
nabízí nekonečné barevné možnosti. 
Svými modely oslovuje zejména kreativ-
ní ženy, které mají rády  barevné kompozi-
ce a originalitu.  Nejraději obléká ženu in-
teligentní, která dokáže ocenit individuál-
ní zpracování a nadčasovost originálů, před 

sezónností masové konfekce. Nemá ráda  
přílišný diktát módy, který svazuje. Stále 
více světových návrhářů spojuje ve svých 
kolekcích prvky tak, aby vznikl osobitý styl. 

Kde lze koupit IN-SPIRACI
Originální výrobky pod chráněnou znač-
kou IN-SPIRACE,  můžete zakoupit v někte-
ré z vlastních prodejen: v Bystřici nad Pern-
štejnem, v Brně či v Tišnově. Také na ně mů-
žete narazit v některém z butik, či galerii  
v ČR. Paní Irena, se několikrát prezentova-
la na mezinárodním veletrhu STYL a KABO  
v Brně.  Dále se prezentuje  módními pře-
hlídkami v různých městech. Na svých in-
ternetových stránkách provozuje okrajově  
i e-shop.  (www.in-spirace.eu) 
O paní Šikulové, jste také mohli vidět na 
ČT1 v pořadu "SAMA DOMA" nebo zají-
mavý medailonek  v pořadu POKR. Jak řekl 
moderátor,  pan Aleš Cibulka „Šikulová – ši-
kulka“ je příznačné jméno pro někoho tak 
kreativního, jako je paní Irena.

OCENĚNÍ:
Za svoji tvorbu získala v roce 2007 prestiž-
ní ocenění II.místo PODNIKATELE ROKU 
v kraji Vysočina, které ji osobně předal pre-
zident republiky Václav Klaus.
 V roce 2008 ji byl udělen Certifikát na 

ochrannou známku „VYSOČINA - regio-
nální produkt“
V roce 2010 byla zařazena  mezi úspěšné 
ženy ČR, v časopisu "VYJÍMEČNÉ ŽENY". 
Brzy se dočkáme i knižního vydání.

A ještě motto autorky :
Chceš-li poznat člověka, podívej se na jeho 
práci“

www.in-spirace.eu

 „Žena má vědět, co chce a nepodléhat nevkusným kýčům a laciným lákadlům sériovek. 
Smyslem a snahou moji práce, je navrhovat něco nového, krásného, střihově i barevně za-
jímavého, ale především nositelného. Zároveň vytvářet modely nadčasové s použitím prv-
ků módních trendů. Inspiruje mě příroda i křídla motýlů. Důležité je, odlišit se od všeho, co 
současná móda nabízí. Hlavní je opustit sektor konfekce a uniformity a plně se koncentro-
vat na umělecký design. Vše je podřízeno tomu, aby se zákaznice cítila v oblečení spokoje-
ně, aby jejich vzhled působil zajímavým a harmonickým dojmem.“ 

Irena Šikulová




