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- Inzerát z ženského časopisu Lada, zdroj: Lada, roč. 14, č. 22, 15. 11. 1902, s. 264, 

převzato z http://kramerius4.nkp.cz; 

- Ukázky moderních šněrovaček z konce 19. století, zdroj: Nové pařížské mody, roč. 3, 

č. 8, 15. 4. 1897, s. [23], převzato z http://kramerius.nkp.cz;  

- Ukázka secesní módy, zdroj:  Nové pařížské mody, roč. 2, č. 1, 1896, s. 3, převzato  

z http://kramerius4.nkp.cz; 

- „Normální ženská postava“, zdroj: K. MALÝ, Žena, její krása a život pohlavní. Ženy 

sebeochrana a pohlavní zdravověda, Praha 1916, s. 9, převzato 

z http://kramerius4.nkp.cz; 

- Obálka dívčího románu E. Krásnohorské, vydaného R. Storchem, ilustrace K. Muttich, 

zdroj: Eliška KRÁSNOHOSKÁ, Svéhlavička. Příběh z penzionátu, Praha 1898, 

převzato z http://kramerius4.nkp.cz; 

- Vtip z časopisu Nový Paleček, zdroj: Nový Paleček, roč. 14, č. 1, 22. 12. 1899, s. 6, 

převzato z http://kramerius.nkp.cz; 

- Sňatkový inzerát z Národní politiky, zdroj: Národní politika, roč. 21, č. 321, 24. 11. 

1903, ranní vydání, s. [13], převzato z http://kramerius.nkp.cz;  

- Obálka jednoho z mladších tajemníků lásky, převzato z http://kramerius4.nkp.cz; 

- Ukázka milostného dopisu Miloše Martena jeho budoucí ženě Anně Kopalové, nedat.; 

zdroj: LA PNP, f. Miloš Marten; 

- Anekdota z časopisu Nový Paleček, zdroj: Nový Paleček, roč. 13, č. 30, 14. 7. 1899,  

s. 237, převzato z http://kramerius.nkp.cz; 

- Dobový vtip z časopisu Nový Paleček, zdroj: Nový Paleček, roč. 1, 21. 10. 1887, č. 3, 

s. [17], převzato: http://kramerius.nkp.cz; 

- Inzerát V. J. Rotta z časopisu Nové pařížské mody, zdroj: Nové pařížské mody, roč. 8, 

č. 13, 1. 7. 1902, s. [38], převzato z http://kramerius4.nkp.cz;   

- Ukázka svatebního oznámení z konce 19. století, zdroj: MMMH, f. Svatební 

oznámení; 

- Část matričního zápisu o narození Marie Hennerové (provd. Zátkové, později 

Pujmannové), v němž se objevuje poznámka o jejím prvním sňatku, zdroj: AHMP,  

f. Sbírka matik, matriční kniha narozených ŠT N36, 1892–1869, fol. 38a, převzato  

z http://katalog.ahmp.cz; 



- Svatební róba z počátku 20. století, zdroj: Nové pařížské mody, roč. 11, č. 4, 15. 2. 

1905, barevná příloha, zdroj: http://kramerius4.nkp.cz;   

- Svatební fotografie novomanželů Novotných z táborského ateliéru Šechtl a Voseček, 

1912, zdroj: Digitální archiv ateliéru Šechtl a Voseček, převzato z http://sechtl-

vosecek.ucw.cz (stav k 5. 1. 2019); 

- Skupinové svatební foto, 1912, zdroj: Digitální archiv ateliéru Šechtl a Voseček, 

převzato z http://sechtl-vosecek.ucw.cz (stav k 5. 1. 2019); 

- Svatební fotografie novomanželů Kotrbelcových z táborského ateliéru Šechtl  

a Voseček, 28. 9. 1918, zdroj: Digitální archiv ateliéru Šechtl a Voseček, převzato  

z http://sechtl-vosecek.ucw.cz (stav k 5. 1. 2019); 

- Rodinná fotografie Honzákových z Kopidlna, 1877, zdroj: Digitální archiv ateliéru 

Šechtl a Voseček, převzato z http://sechtl-vosecek.ucw.cz (stav k 5. 1. 2019);  

- Fotografie staršího manželského páru, nedat., patrně závěr 19. století, zdroj: Digitální 

archiv ateliéru Šechtl a Voseček, převzato z http://sechtl-vosecek.ucw.cz (stav k 5. 1. 

2019);  

- Obálka příručky Arnošt GERÖ, Volnost cizozemců v Uhrách manželství rozlučovati  

a uzavírati. Se zvláštním zřetelem k právním poměrům rakouským, ruským a italským. 

Praktický rádce pro advokáty, soudní a administrativní úředníky, a zejména pro 

rozvedené katolické cizozemce, kteří nové manželství uzavříti zamýšlejí, Praha [po 

1911]; 

- Ukázka z Moderního tajemníka lásky, zdroj: Jaroslav MALÝ, Moderní tajemník lásky 

aneb rádce milenců. Obšírný a pochopitelný návod, jak se píšou dopisy týkající se 

lásky, známosti a manželství pro všecky stavy a případy, Praha [1916], převzato  

z http://kramerius4.nkp.cz;  

- Inzerát na proskribované zboží, zdroj: Národní lisy, roč. 23, č. 185, 5. 8. 1883, s. [7], 

převzato z http://kramerius.nkp.cz; 

- Inzerát na proskribované zboží, Národní listy, roč. 20, č. 49, 27. 2. 1880, s. [4], 

převzato z http://kramerius.nkp.cz;  

 

 



 

Inzerát z ženského časopisu Lada je apelem na některé tradiční ženské ctnosti dlouhého  

19. století, zdroj: Lada, roč. 14, č. 22, 15. 11. 1902, s. 264, převzato  

z http://kramerius4.nkp.cz.   

 

 

Ukázky moderních šněrovaček z konce 19. století, zdroj: Nové pařížské mody, roč. 3, č. 8,  

15. 4. 1897, s. [23], převzato z http://kramerius.nkp.cz. 



 

 

Ukázka secesní módy, která zvýrazňovala linie ženského těla, zdroj:  Nové pařížské mody, 

roč. 2, č. 1, 1896, s. 3, převzato z http://kramerius4.nkp.cz.  

 

 

Pod tímto obrázkem z publikace K. Malého z roku 1916 se objevuje popisek „normální 

ženská postava“, zdroj: K. MALÝ, Žena, její krása a život pohlavní. Ženy sebeochrana  

a pohlavní zdravověda, Praha 1916, s. 9, převzato z http://kramerius4.nkp.cz. 



 

Obálka dívčího románu E. Krásnohorské, vydaného R. Storchem, ilustrace K. Muttich, zdroj: 

Eliška KRÁSNOHOSKÁ, Svéhlavička. Příběh z penzionátu, Praha 1898, převzato  

z http://kramerius4.nkp.cz.  

 

 

Dohazovači i jejich klienti se stávali terčem vtipů, zdroj: Nový Paleček, roč. 14, č. 1,  

22. 12. 1899, s. 6, převzato z http://kramerius.nkp.cz. 

 



 

Sňatkový inzerát z Národní politiky, zdroj: Národní politika, roč. 21, č. 321, 24. 11. 1903, 

ranní vydání, s. [13], převzato z http://kramerius.nkp.cz. 

 

 

Obálka jednoho z mladších tajemníků lásky, převzato z http://kramerius4.nkp.cz. 



 

Ukázka milostného dopisu Miloše Martena jeho budoucí ženě Anně Kopalové, nedat. Tykání 

se u této dvojice objevovalo i po svatbě jen výjimečně; zdroj: LA PNP, f. Miloš Marten. 

 

 



 

Také vztahy mužů a žen se na konci 19. století začaly stávat terčem anekdot, zdroj: Nový 

Paleček, roč. 13, č. 30, 14. 7. 1899, s. 237, převzato z http://kramerius.nkp.cz. 

 



 

Dobový vtip z časopisu Nový Paleček, zdroj: Nový Paleček, roč. 1, 21. 10. 1887, č. 3, s. [17], 

převzato: http://kramerius.nkp.cz. 

 

 

 

Inzerát V. J. Rotta z časopisu Nové pařížské mody ukazuje, jak se svatba a přípravy s ní 

spojené začaly koncem dlouhého 19. století komercionalizovat, zdroj: Nové pařížské mody, 

roč. 8, č. 13, 1. 7. 1902, s. [38], převzato z http://kramerius4.nkp.cz. 



 

Některá svatební oznámení z konce 19. nebo počátku 20. století byla zdrobena reliéfy, zdroj: 

Muzeum města Mnichovo Hradiště, f. Svatební oznámení. 

 

 

Část matričního zápisu o narození Marie Hennerové (provd. Zátkové, později Pujmannové), 

v němž se objevuje poznámka o jejím prvním sňatku, zdroj: AHMP, f. Sbírka matik, matriční 

kniha narozených ŠT N36, 1892–1869, fol. 38a, převzato z http://katalog.ahmp.cz. 

 



 

Svatební róba podle časopisu Nové pařížské mody, roč. 11, č. 4, 15. 2. 1905, barevná příloha, 

zdroj: http://kramerius4.nkp.cz. 

 

 

Svatební fotografie novomanželů Novotných z táborského ateliéru Šechtl a Voseček, 1912, 

zdroj: Digitální archiv ateliéru Šechtl a Voseček, převzato z http://sechtl-vosecek.ucw.cz (stav 

k 5. 1. 2019). 

http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/fotografie/foto0058.jpg


 

Skupinové svatební foto, 1912, zdroj: Digitální archiv ateliéru Šechtl a Voseček, převzato  

z http://sechtl-vosecek.ucw.cz (stav k 5. 1. 2019). 

 

http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/edesky/edeska0151.jpg


 

Svatební fotografie novomanželů Kotrbelcových z táborského ateliéru Šechtl a Voseček,  

28. 9. 1918. Ženich i nevěsta patřili mezi táborské elity, zdroj: Digitální archiv ateliéru Šechtl 

a Voseček, převzato z http://sechtl-vosecek.ucw.cz (stav k 5. 1. 2019). 

 

http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/desky/deska1079.jpg


 

Rodinná fotografie Honzákových z Kopidlna, 1877. Na snímku jsou také sestry Anna (sedící 

na klíně otci) a Albína (sedící na klíně matce), které vystudovaly pražskou univerzitu, zdroj: 

Digitální archiv ateliéru Šechtl a Voseček, převzato z http://sechtl-vosecek.ucw.cz (stav  

k 5. 1. 2019). 

 

 

Z fotografie tohoto staršího manželského páru, z níž je navzdory pozici patrné dominantní 

postavení muže, nedat., patrně závěr 19. století, zdroj: Digitální archiv ateliéru Šechtl  

a Voseček, převzato z http://sechtl-vosecek.ucw.cz (stav k 5. 1. 2019). 

 

http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/fotografie/foto4045.jpg
http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/desky/deska3575.jpg


 

 

Obálka příručky Arnošt GERÖ, Volnost cizozemců v Uhrách manželství rozlučovati  

a uzavírati. Se zvláštním zřetelem k právním poměrům rakouským, ruským a italským. 

Praktický rádce pro advokáty, soudní a administrativní úředníky, a zejména pro rozvedené 

katolické cizozemce, kteří nové manželství uzavříti zamýšlejí, Praha [po 1911]. 

 



 

Moderní tajemníky lásky braly v potaz i skutečnost, že by známost mohla mít následky, zdroj: 

Jaroslav MALÝ, Moderní tajemník lásky aneb rádce milenců. Obšírný a pochopitelný návod, 

jak se píšou dopisy týkající se lásky, známosti a manželství pro všecky stavy a případy, Praha 

[1916], převzato z http://kramerius4.nkp.cz.  

 

 

Některé inzeráty na proskribované zboží byly na první pohled velmi nenápadné, zdroj: 

Národní lisy, roč. 23, č. 185, 5. 8. 1883, s. [7], převzato z http://kramerius.nkp.cz. 

 



 

Další inzerát na podobné zboží, zdroj: Národní listy, roč. 20, č. 49, 27. 2. 1880, s. [4], 

převzato z http://kramerius.nkp.cz. 

 

 

 


