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Anotace  

Výsledkem této práce je  zmapování procesu odkládání tradičního lidového oděvu 

(kroje) v Čechách. Faktory vedoucí k odložení krojů byly utříděny a rozdělleny. Proces 

odkládání kroje byl prozkoumán z několika hledisek, včetně faktorů, které měly na 

odkládání kroje rozhodující vliv v jednotlivých regionech, jejich porovnání a chronologie 

a následného zanesení získaných dat do mapy. 

Práce je zaměřena konkrétně na oblast středních Čech, kde docházelo k odkládání 

kroje už na přelomu 18. a 19. století a pokusila se o srovnání faktorů, které vedly 

k ukončení nošení krojů v tomto kraji a v jiných českých krojových oblastech, tam, kde se 

kroje udržely déle, např. na Chodsku, Blatech či Doudlebsku. 
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Annotation: 

This paper maps the process of discarding the traditional folk costume (the so-

called „kroj“in Czech) in Bohemia. Reasons for discarding the folk costume were sorted 

out and classified. The process was analysed from several angles including the factors 

that had crucial influence in discarding the costumes in particular regions, its 

chronology, evaluation and following creation of a map showing all the acquired data. 

The work focuses on central Bohemia region. This region was very swift in 

discarding its folk costumes; the process took place at the turn of 18th and 19th century. 

In this work we compare the most important factors of folk costume discard in central 

Bohemia and regions where the costume was popular for longer periods, like Chodsko, 

Blata or Doudlebsko. 
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1. Úvod 

K tématu odkládání lidových krojů mne přivedla spolupráce na přípravě expozice 

lidových krojů pro soukromé Muzeum Ostrov lidových krojů (dále i jen „MOLK“) u 

Zruče nad Sázavou, která by měla představit kroje z celého území ČR. Součástí této 

expozice bude i mapa krojových oblastí v České republice s informacemi o době, kdy 

byly v té které oblasti kroje odloženy. Při hledání zdrojů k řečené mapě jsem ovšem 

zjistila, že informace o odkládání kroje nejsou v dosavadní odborné literatuře nikde 

předloženy uceleně. 

První část práce je věnovaná lidovému oděvu – kroji v České republice, jeho 

definici, charakteristice a funkcím. 

Následně podávám stručně dějiny oděvu v Evropě.  

Během postupného seznamování se s tématem krojů a jejich odkládání jsem stále 

více odhalovala sociální a kulturní souvislosti, které s sebou oděv nese a které, podle 

mého názoru, nelze od studia krojů v jejich materiální podobě oddělit. Rozhodla jsem se 

proto věnovat část této práce vybraným teoriím, které se k oděvu a módě váží.  

Zdroje vyhledávané pro tuto práci jsem nijak časově neomezila, tj. snažila jsem 

se nalézt všechny dostupné, od počátku vývoje oboru až dodnes. Z hlediska krojů českých 

zemí jsem se zaměřila na literaturu českou a velmi omezeně slovenskou. Jsem si vědoma 

existence poměrně rozsáhlé historické literatury německé, nicméně vzhledem k tomu, že 

dosud nebyla přeložena do češtiny, není součástí této práce. 

Z dostupných materiálů bylo také zřejmé, že vlastních konkrétních informací o 

tématu není mnoho a zejména v oblastech, kde byly kroje odloženy nejdříve, např. v pro 

tuto práci vybraných středních Čechách, v podstatě neexistují přímá svědectví, 

vzpomínky uživatelů kroje apod., neboť kroj zde byl odložen už dávno před počátky 

seriózního zájmu o něj. Rozhodla jsem se, že se pokusím o soustředění dosavadních 

vědomostí na jednom místě. Pro bakalářskou práci jsem si vybrala střední Čechy proto, 

že zde žiji, a doufala jsem v možnost vyhledat k tématu co nejvíce podkladů. Mimo jiné 

jsem oslovila snad všechna středočeská regionální muzea se žádostí o pomoc při 

vyhledávání literatury k tématu, nicméně až na zcela marginální výjimky mně ze všech 

odpověděli, že k odkládání krojů v podstatě nedisponují žádnými zdroji. Vzhledem 

k objektivní neexistenci předpokládaných pramenů se uvedená premisa ukázala jako 

neopodstatněná. 

Posbírala jsem však dostatek podkladů k tomu, abych byla schopna sestavit mapu 

prezentující proces odkládání krojů ve středních Čechách, tj. odkládání krojů 

v jednotlivých krojových oblastech znázornit kartograficky, ale také popsat kruciální i 

méně vlivné důvody, které obecně v té které oblasti k odložení kroje vedly. Současně 

jsem chtěla dosáhnout toho, aby mapa odkládání krojů ve středních Čechách, která je 

jedním z výsledků této práce, byla užitečnou pomůckou při budoucím studiu tématu.  
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Využila jsem knižního fondu knihovny Ústavu etnologie FF UK, knihovny Muzea 

Ostrov lidových krojů, Městské knihovny v Praze a internetových zdrojů. 

Pro počáteční definici pojmu lidový kroj, okolnosti jeho odkládání a stanovení 

krojových oblastí jsem čerpala z dnes už klasických základních českých prací o kroji – 

od Ludmily Stránské (Stránská, 1936, 1950), Ireny Štěpánové (Štěpánová, 1984, 1987, 

2005), Čeňka Zíbrta (Zíbrt, 1892). Přínosné byly i práce Petra Bogatyreva (1937) a Karla 

Chotka (1937). Čerpala jsem také z disertační práce Daniela Dědovského (Dědovský, 

2015) disponující velmi širokou bibliografickou základnou a dále ze slovníků a 

dostupných encyklopedií. 

V další části stručně shrnuji historii oděvu jako takového. Zde jsem využila 

zejména práce Čeňka Zíbrta Dějiny kroje v zemích českých (Zíbrt, 1892) a Jamese Lavera 

The concise history of costume and fashion (Laver, 1969) i práce Ludmily Kybalové 

Dějiny odívání (Kybalová, 1996). Cennou pomůckou byla pro historii módy i kniha 

Heleny Jarošové Oděv, móda, tvorba (Jarošová, 2020). Laver, Kybalová i Jarošová se 

sice věnují pouze módě vyšších společenských vrstev, přesto však byly jejich práce 

z hlediska procesu přejímání prvků vyšší módy do oblečení nižších vrstev společnosti 

přínosné.  

Následně se zamýšlím nad lidovým oděvem z hlediska některých odborných 

přístupů a teorií souvisejících s oděvem, potažmo s módou. Věnuji se teorii stékání 

módy obsažené mimo jiné i v práci Georga Simmela (Simmel, česky 2006) a Hanse 

Naumanna (1922) a dalším teoriím, které využívají pohyb módy v rámci společnosti – 

teorii protékání „přes“  Charlese W. Kinga (King, 1963) a teorii vytékání nahoru  Paula 

Blumberga (Blumberg, 1974). Krátce se věnuji teorii kolektivní selekce Herberta 

Blumera (Blumer, 1969), Bourdieuově teorii polí (Bourdieu, 1984), práci Rolanda 

Barthese o systému módy (Barthes, 2010) a Freda Davise o módním systému (Davis, 

1994). 

Zabývám se i historickým kontextem, v jehož rámci k odkládání krojů 

docházelo a jednotlivými důvody odkládání krojů podrobněji.  

Historický kontext jsem doplnila studiem odborné literatury uvedené shora.  

Důvody odkládání kroje jsem, podobně jako Stránská (Stránská, 1950) rozdělila 

na sociální (u Stránské psychologické) a materiální. 

Toto rozdělení nalezneme i u Aloise Jiráska, i když jím popsané důvody odložení 

kroje jsou poněkud jednodušší. Za důvod odložení kroje považuje hospodářský pokrok, 

ukončení domácí výroby materiálů a zlepšení komunikace, tj. sociálního styku mezi 

jednotlivými kraji a „světem“ (Jirásek, 1920).  

Pro svoji práci jsem důvody odkládání krojů z jednotlivých pramenů vybrala, 

srovnala a roztřídila.  

Věnuji se i steskům na odkládání krojů, „kažení“ kroje apod., které literatura, 

např. právě Jirásek (Jirásek, 1920), reflektuje. 
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Pro vytvoření výsledné mapy odkládání krojů bylo nutné vymezit krojové 

oblasti středních Čech. Protože se odborná literatura v jejich definici různí nebo ji 

neobsahuje  - s odkazem na to, že zde lidový kroj zanikl již dávno nebo se v podstatě 

vůbec nevytvořil (průmyslové oblasti) - rozhodla jsem se jako základ vymezení oblasti, 

kterou se budu zabývat, využít dnešní Středočeský kraj.  

Následně bylo třeba získat informace k historickému, geografickému a politicko-

správnímu vývoji krojových oblastí. Původní hranice pravděpodobně kopírovaly farnosti 

a panství, nicméně ucelené mapy těchto hranic neexistují. V některých případech však 

hranice krojových oblastí korespondují s hranicemi „starých“ krajů (Krajské zřízení 

1855–1862). 

Pro určení základních krojových typů jsem použila kategorii krojové rodiny, 

používané v MOLK (pro označení nadoblastních celků se zdá být nejlépe vystihujícím 

jejich povahu – i po německém vzoru – tracht familien). Její definice je rozpracována 

v kap. 6. 

Z mapy dnešního středočeského kraje je zřejmé, že krojová rodina „Středočeské 

kroje“ dnešní Středočeský kraj někde přesahuje, jinde mu naopak ustupuje. 

Pro stanovení konkrétních krojových etnografických oblastí středních Čech 

jsem opět nejprve selektovala různá rozdělení, uvedená v dostupné literatuře, 

zejména ve Stránské (Stránská, 1950), Štěpánové (Štěpánová, 1984, 1987), 

Langhammerové (2001) a ve Velkých dějinách zemí Koruny České, tématická řada 

Lidová kultura (Bahenský et. al., 2014). 

Následně jsem ve spolupráci s kolegy z MOLK, ředitelem Ing. Janem Mičánkem 

a kurátorem Mgr. Janem Kučou hledala pro současnou odbornou i laickou veřejnost 

nejsrozumitelnější cestu rozdělení středních Čech na krojové rodiny, regiony, subregiony. 

Vzhledem k tomu, že v Čechách nenalézáme kategorii krojových mikroregionů, jsou 

jednotlivé krojové subregiony středních Čech vybaveny určením sídel pro orientaci. 

Každému subregionu  je přidělena informace o době, kdy zde byl kroj odložen. Pro 

úplnost doplňuji v některých subregionech obrázky krojů, vytvořené pro potřeby MOLK 

malířkou Pavlou Hampton. 

Výsledkem uvedené spolupráce je i geografické znázornění – mapa odkládání 

krojů ve středních Čechách. 

 

Pro část práce o odkládání krojů v některých dalších oblastech Čech jsem vybrala 

oblasti, kde krojová tradice přetrvala poněkud déle než ve středních Čechách nebo bylo 

její opuštění lépe popsáno. Pro tento účel jsem se zaměřila na oblasti Blat, Doudlebska a 

Chodska. I zde jsem použila klasické práce o kroji – od Ludmily Stránské (Stránská, 

1950), Ireny Štěpánové (Štěpánová, 1984), Jiřiny Langhammerové (Langhammerová, 

2001). 
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Využila jsem také možnosti rozhovoru s odborníkem na kroje Doudlebska a Blat, 

Davidem Blažkem. 

Pro Chodsko byla mým dalším zdrojem Božena Němcová (Němcová, 1929), která 

tamní kroj a jeho „úpadek“ v době, kdy žila se svou rodinou v Domažlicích, obšírně 

popsala (Němcová, 1929). 

Pro kapitolu o odkládání krojů v jednotlivých subregionech středních Čech bylo 

nutné určit časové úseky doby odkládání, protože z dostupné literatury vyplynulo, že 

časové úseky stanovené za účelem periodizace procesu odkládání krojů nebyly dosud 

stanoveny.  

 

Úseky jsem určila v délce 25 let (dekády se jevily jako příliš krátké a  

jednotlivá období by byla těžko oddělitelná):  

1. Období – 1775 – 1800 

2. Období – 1801 – 1825 

3. Období – 1826 – 1850 

4. Období – 1851 – 1875 

5. Období – 1876 – 1900 

6. Období – 1901 – 1925 

7. Období – 1926 – 1950 

 

Práci zakončuji kartografickým znázorněním středočeského regionu 

s vyznačením jednotlivých etnografických oblastí a chronologicky i barevně odlišenými 

údaji o odkládání krojů. 
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2. Metodologie dokumentace a analýzy  dat 

Když jsem začala s touto prací v roce 2020, doufala jsem, že se mi podaří získat 

množství informací o odkládání krojů v jednotlivých konkrétních oblastech, a to 

prostřednictvím konzultací s odbornými pracovníkystředočeských regionálních muzeí, 

které disponují etnografickými sbírkami. 

Prostřednictvím elektronické pošty jsem oslovila:  

Oblastní muzeum v Lounech, Muzeum města Mnichovo Hradiště, Městské 

muzeum Velvary, Muzeum HořovickaRegionální muzeum v Kolíně, Muzeum 

Mladoboleslavska, Oblastní muzeum Praha-východ, Městské muzeum v Kralupech nad 

Vltavou, Městské muzeum v Čelákovicích, Regionální muzeum Mělník, Středočeské 

muzeum v Roztokách u Prahy.  

Jak bylo už popsáno shora v úvodu, z těchto zdrojů jsem bohužel žádné informace 

nezískala, protože dle vyjádření zástupců muzeí neexistují.  

V Etnografickém oddělení Národního muzea v Praze jsem byla opakovaně 

domluvená na badatelské návštěvě. Omezení spojená s pandemií Covid – 19 mi ji všem 

neumožnila včas uskutečnit. 

Byla jsem tak odkázaná na dostupnou literaturu a rozhovory s odborníky, kteří se 

podílejí na tvorbě expozice v Muzeu Ostrov lidových krojů, což se nakonec ukázalo být 

pro účely této práce zcela dostatečným. 

Odkládání lidových krojů celých středních Čech jsem konzultovala s kurátorem 

MOLK Mgr. Janem Kučou, s oblastmi jižních Čech jsem se obracela na Davida Blažka, 

se kterým MOLK spolupracuje a krátce jsem o odkládání krojů v Čechách obecně 

hovořila s doc. PhDr. Irenou Štěpánovou, CSc.  

Mapa odkládání krojů ve středních Čechách je graficky prací Mgr. Martina Šmída, 

který zapracoval údaje mu mnou poskytnuté. 
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3. Kroj, lidový oděv – definice, charakteristika a funkce 

Slovo kroj vzniklo z „krájení“ látek – ti, co látky krájeli (tj. stříhali), se nazývali 

kroječi či kraječi (z toho poté také vznikla slova krejčí, krejčová). 

Původní význam slova kroj byl tedy jednoznačně obecný, označoval jakýkoliv 

oděv, tj. obecné označení oblečení. Takto byl používán až do 19. st.  

 

Lidový oděv, lidový kroj či jen kroj je soubor součástí oblečení, typický pro 

určitou skupinu lidí, většinou společně žijících na určitém území. Podle kroje bylo možno 

rozeznat příslušnost místní, společenskou, věkovou, apod. Z historického hlediska je 

možné kroj zařadit i časově.  

Lidový oděv - kroj se na našem území vyvíjel v době od třicetileté války (1618 – 

1648)  do počátku až poloviny 19. st., kdy v jednotlivých oblastech postupně mizí. 

V průmyslových oblastech či oblastech sousedících s velkými městy byl odložen dříve, 

v odlehlejších či bohatých zemědělských oblastech se udržel déle, např. na Chodsku, 

Blatech a Moravském Slovácku. 

 

V 19. st, kdy se formovalo etnologické pojmosloví, byl kroj používán ještě 

nezřídka ve svém původním významu, coby synonymum oděvu. Tak jej používá např. 

Čeněk Zíbrt (Zíbrt, 1892), nebo Alois Jirásek (Jirásek, 1920). 

Tyršová používá lidový kroj ve významu, v jakém jej chápeme dnes, tj. jako oděv 

specifický pro jednu skupinu obyvatel (vesničany), typický pro svou dobu a místo 

(Tyršová, 1918, str. 7 - 12). 

Štěpánová nepoužívá pojem kroj, ale „lidový oděv“. Za ten považuje „oblečení 

venkovských, popřípadě maloměstských pracujících vrstev“ (Štěpánová, 1984, str. 51, 

Štěpánová, 1987, str. 9).  

Karel Chotek o lidovém kroji píše: „Není druhé skupiny v hmotné kultuře našeho 

lidu, na níž by bylo možno ukázati a současně dokázati všechny ony význačné rysy 

národopisu československých oblastí, než je lidový kroj. A nejenom ony hlavní, 

charakteristické znaky, jež bylo možno ve stručném přehledu uvésti, ale velikou řadu 

otázek, problémů a vztahů jiných (Chotek, 1937, str. 37). 

V tématické řadě Lidová kultura Velkých dějin zemí Koruny české se definuje 

kroj jako „tradiční sváteční ošacení vesnické agrární komunity v daném regionu“, 

přičemž jej odlišuje od lidového oděvu, „oblečení venkovských a maloměstských vrstev 

ve všech jeho podobách a fázích vývoje“ (Bahenský et. al., 2014, str. 209). Tato definice 

víceméně koresponduje s dnešním pojetím a významem pojmu kroj. 

Dědovský konstatuje, že „pojem lidový kroj je pojmem umělým“ (Dědovský, 2015, 

str. 7).  

V období po roce 1848 byl kroj používán i jako označení pro kroj národní. 

Štěpánová se věnuje rozdílům mezi pojmy „národní“ kroj a „lidový“ kroj a konstatuje, že 

„národní kroj“ je „spojení umělé, přívlastek národní byl lidovému oděvu imputován až 
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v době, kdy měl vrcholné stadium svého vývoje za sebou a byl do značné míry nivelizován“ 

(Štěpánová, 1984, str. 50). 

Po druhé světové válce se pojmy kroj, lidový kroj, selský kroj přerodily 

v odborných kruzích postupně v lidový oděv a kroj se stal označením pro kostým, 

oblékaný při různých festivitách (Brouček, Jeřábek, 2007, str. 437). 

 

Přerod pojmu kroj do podoby, v jaké je vnímán i dnes, tj. coby označení krajově 

typického svátečního oděvu s jasně danými atributy, souvisí i s jeho odkládáním. Jak se 

specifické lidové oděvy postupně stávaly muzejními exponáty a vytrácely se z aktivního 

užívání, tj. přestaly se vyvíjet, byl odborníky postupně stejným způsobem používán i sám 

pojem kroj – už ne jako označení oděvu obecně, tj. něčeho živého, ale jako označení 

historického artefaktu či kostýmu, který je buď sbírán, ukládán a vystavován, či oblékán 

pro festivity. (např. Štěpánová, 1987, str. 9-10)  

 

Tak bude pojem kroj používán i v této práci. 

 

 Funkce lidového kroje 

Oděv je na jedné straně natolik součástí každodenního života, že není většinu času 

jeho nositeli a společností vnímán jako možný předmět vědeckého bádání, na druhé straně 

je z něj možné o společnosti a jednotlivcích vyčíst velké množství informací.  

 

S funkcemi oděvu souvisí fenomén, který můžeme nazvat oděvním paradoxem. 

Jde o snahu se na jedné straně přizpůsobit ostatním, zapadnout, vypadat stejně a na straně 

druhé se od nich odlišit, vyjádřit svým oděvem svou individualitu. Různí odborníci 

nazývají tento fenomén různě, jak uvidíme dále v kap. 5.  

 

Kroj plnil ve své době mnoho funkcí, které je možno rozdělit do 2 skupin:  

a) funkce, které kroj plnil vůči společnosti (společenské):  

- byl vyjádřením místa, kde se nosí (s ohledy na počasí a 

přírodní prostředí),  

- doby (móda),  a  

- společenského uspořádání – manželský status, 

náboženství, magie (u obřadních krojů – např. čepec u 

vdaných žen),  

 

b) funkce, které kroj plní vůči jednotlivci (individuální):  

- osobní pohodlí – teplo, zima,  

- příležitost, ke které se nosí – všední, sváteční, obřadní,  

- společenské postavení jednotlivce, 

- sociální role,  

- pohlaví, gender, 

- věk.  
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Společenské a individuální funkce kroje se v mnohém překrývají. 

 

O funkcích kroje hovoří také Peter Bogatyrev ve svém spise „Funkcie kroja na 

Moravskom Slovensku“ (Bogatyrev, 1937). Jak vypovídá název, věnoval se konkrétně 

krojům Moravského Slovácka, nicméně, jak vysvětluje, pouze proto, že z této oblasti 

bylo, vzhledem ke dlouhé krojové kontinuitě až do doby napsání knihy, k dispozici 

množství materiálu a proto, že bylo jednodušší zde funkce kroje popsat díky jasně 

ohraničené geografické poloze (Bogatyrev, 1937, str. 5). Dle mého názoru lze většinu 

funkcí, uvedených Bogatyrevem, zobecnit na celé území ČR, včetně středních Čech. 

 

Podle Bogatyreva některé funkce kroje převládají, jiné jsou podřazené. Rozlišuje 

funkce všedního, svátečního, slavnostního a  obřadního kroje a řadí je sestupně podle 

důležitosti u toho kterého druhu kroje: 

Všední kroj má tyto funkce: 

1) Praktickou 

2) Stavovskou  

3) Estetickou 

4) Funkci regionálního kroje 

   Sváteční a slavnostní kroj: 

1) Sváteční nebo slavnostní 

2) Estetická 

3) Obřadní 

4) Funkce národního nebo regionálního kroje 

5) Stavovská 

6) Praktická 

   U obřadního kroje: 

1) Obřadní 

2) Sváteční 

3) Estetická 

4) Funkce národního nebo regionálního kroje 

5) Stavovská 

6) Praktická 

 (Bogatyrev, 1937, str. 13) 

Zmiňuje i magickou funkci některých prvků, např. červené barvy proti uřknutí 

(Bogatyrev, 1937, str. 21).  

Rozebírá i další funkce uvedené už shora - věk, manželský stav, erotickou funkci 

kroje, která splývá s estetickou, zaměstnání nositele (např. mlynáři), náboženství. 
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V souladu se strukturalistickou teorií Bogatyrev rozlišuje funkce, které plní kroj 

jako „věc“ a na ty, které plní jako „znak“ (Bogatyrev, 1937, str. 44). 

Do určité míry koresponduje toto rozlišení s rozlišením na společenské a 

individuální funkce, viz nahoře. 

Funkce kroje můžeme vyčíst i z textu ve Velkých dějinách zemí Koruny české 

- Lidové kultuře: 

„Oděv byl citlivým ukazatelem obecné společenské situace, projevem snah 

politických, náboženských, sociálních i kulturních. Vývoj oděvní kultury objektivně 

vystihoval hospodářské poměry, úroveň dobové výroby, stav obchodu, úroveň a charakter 

mnoha dalších civilizačních faktorů. Jako soubor vnějších znaků a projevů hmotné 

kultury odrážel sociální status svých nositelů, jejich sebevědomí, hierarchii hodnot, 

tvořivé schopnosti a také hmotné postavení.“ (Bahenský et. al., 2014, str. 208). 

  A byť to explicitně nezmiňuje, popisuje funkce kroje i Chotek: 

„V kroji lidovém se jako v zrcadlovém ohnisku sbíhají a odrážejí paprsky skoro 

všech základních směrnic, jež vytvářely a formovaly podstatné rysy lidové kultury. Šat ve 

svých pratvarech, vytvořený potřebami zemědělského zaměstnání, projevuje v dalším 

vývoji zřetelně vlivy přírodního prostředí a sociálních poměrů, je citlivější, než kterákoliv 

jiná složka k vyšším kulturním proudům a odlišnému sousedství kmenovému, je obrazem 

estetických dispozic, přirozené lidové tvořivé síly a nadání, je výrazem etiky a morálních 

zásad.“ (Chotek, 1937, str. 37). 

Se shora zmíněnými funkcemi kroje souvisí i směry, ze kterých je možno kroj 

zkoumat:  

 jako součást kultury lidstva – tj. všech lidí bez ohledu na společnost, ve které 

žijí, 

 jako součást kultury a identity jedné lidské skupiny – např. národ, farnost, 

vesnice, 

 jako součást identity jednotlivce, 

 jako součást moci vykonávané nad jednotlivcem společností – společenské 

třídy, módní diskurz. 

Považuji za nezbytné ještě poznamenat, že lidový kroj, jak bude uvedeno i níže 

v 7. kapitole, obsahoval i neoddělitelnou součást nehmotnou – znalosti, vedoucí k jeho 

správnému udržování a hlavně oblékání. Každá krojová oblast měla specifika, typická 

právě jen pro ni a pro místní byly některé detaily, i když pro neznalého téměř neviditelné 

(počet záhybů na sukni, umístění uzlu na úvazu šátku), zcela zásadní, neboť jejich kroj 

odlišovaly od kroje sousední vsi, který byl jinak v podstatě stejný. Toto „know how“ bylo 

předáváno z generace na generaci a během procesu odkládání kroje se ztrácelo. Proto 

např. některé složité úvazy šátků už dnes nikdo nedokáže napodobit, ani podle dobových 

vyobrazení. 
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Důvody odkládání kroje 

Důvodů odkládání kroje jeho nositeli bylo více druhů. Do krojů pronikaly vždy 

prvky zvenčí – tak, jak se měnila móda vrchnosti, byly postupně některé její prvky 

přejímány do oděvu nižších vrstev, nejprve měšťanů. Oděv se ve městech dále vyvíjel a 

jejich móda rychle pronikala do okolních oblastí, kde byla také obyvateli přejímána.  

Průmyslová revoluce přinesla nové materiály, průmyslovou výrobu oděvů (kroje 

byly dosud vyráběny podomácku), pokles cen látek, krajek, stuh apod.  

Rok 1848 a zrušení poddanství znamenal výrazné zvýšení mobility obyvatel. Lidé 

(zejména muži) mohli hledat práci jinde, dostávali se do městského prostředí a nechtěli 

se lišit, resp. být spojování s historicky nižším sociálním postavením rolníků. To také 

způsobilo, že muži odkládali kroj dříve nežli ženy, které zůstávaly doma (Štěpánová, 

1984, str. 56). 

Po revolučním roce 1848 se vzedmula vlna zájmu o národní identitu, jejíž součástí 

byly i snahy o uchování či vytvoření „národního kroje“, což působilo naopak ve prospěch 

užívání krojů. 

Vlivná byla v tomto směru Národopisná výstava českoslovanská v Praze v roce 

1895, která v některých oblastech nošení krojů  posílila a jejich život prodloužila  (na 

Horácku) či dokonce obnovila (na Hané).  

 

Od Zíbrta po Němcovou (viz dále v této práci) můžeme v odborné literatuře konce 

19. a začátku 20 st. nalézt stesky na „kažení“ kroje novými prvky, na jeho odkládání, 

dávání přednosti novotám a městskému oděvu. Tento přístup koresponduje s literaturou i 

záznamy mnohem staršími (např. řeckými, ale i Husovými1), ze kterých vyplývá, že 

změny v zavedeném oděvu byly zejména starší generaci téměř vždy nesympatické a byly 

považovány za projev společenského úpadku. 

Národní kroj, svéráz 

Zajímavým fenoménem v dějinách českých krojů je tzv. svéráz. Jeho historie se 

začala po roce 1848, kdy přichází na scénu „národní“ kroj.  

Jde o snahu nalézt oděv, který by odpovídal tehdejší městské módě, ale zahrnoval 

v sobě prvky českého (českoslovanského) lidového oděvu a vyjadřoval „ducha národa“. 

Dělo se tak po vzoru dalších evropských národů (Štěpánová, 2005. str. 56).  

Současně probíhala snaha o začlenění prvků lidové kultury do architektury, 

bytového návrhářství (Tyršová, 1879, str. 88) a dalších uměleckých oborů, kde mohly být 

využity. Do hnutí se zapojili i významní umělci a odborníci té doby. Asi nejznámějším 

byl Josef Mánes, usilující o umělecky hodnotné začlenění prvků lidového umění do 

každodenního života.  

                                                           
1 Jak cituje Stránská (Stránská, 1950, str. 11): „Mistr Jan Hus stěžoval si totiž ve svých kázáních na ženy, že jsou 

marnivé a novot i nádhery chtivé, že se pachtí po drahém a skvostném rouše, a při tom s politováním volal, že 

„rubáše i u sedlek budú vypověděni, ano každý chce choditi v drahém, v krásném, v pěkném a rozkošném rúše“. 
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Lidová kultura byla považována za vyjádření národního ducha a svérázové hnutí 

bylo součástí snahy o vytvoření českého národního slohu (Dědovský, 2015, str. 27). 

Zítek definuje svéráz takto: „Svéráz byl pěstován zejména ve Střední Evropě. 

Souvisí to s důležitostí národnostní otázky v tomto prostoru. Svérázem se zdůrazňuje 

národní příslušnost, nikoli lidovost, jak se často mylně tvrdí.“ (Zítek, 1962, str. 185). 

O podobné se ovšem také snažilo mnoho lidí, kteří nedisponovali ani odborností, 

ani vkusem a jejich snaha o využití prvků lidové kultury za každou cenu vedla postupně 

k tomu, že pojem „svéráz“ získal  a do dnešních dob si drží poněkud pejorativní nádech. 

V oboru byl proto postupně nahrazen pojmem „výtvarný folklorismus“ (Dědovský, 2015, 

str. 27). Výtvarnému folklorismu se věnoval např. i Richard Jeřábek (Jeřábek, 1977, str. 

87 – 91). 

Svérázové hnutí vrcholilo až ve 20. letech 20. st., po vzniku samostatného českého 

státu. 

Výrazněji se ještě svérázové hnutí vzepjalo před a v průběhu druhé světové války 

a pokračovalo částečně do 50. let 20. st., kdy komunistické vedení státu hledalo 

prostřednictvím podpory folklorních aktivit jakousi lidovou, zemědělskou „dělnickou“ 

třídu. 
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4. Stručná historie oděvu v Evropě 

 

Považuji za nutné pro úplnost zde předložit velmi stručnou historii oděvu, 

potažmo módy v evropském prostředí. 

Od nejranějšího využívání kůží a vlny, přes řasení látek starověkého Řecka a 

Říma až po složité šaty barokní, byl oděv ovlivňován módou. 

 

V evropských zemích se móda vyvíjela podobně, byla ovlivňována stejnými 

vlivy, které nezřídka vycházely z aktuálního mocensko-politického uspořádání. 

 

Až do cca 12. st. můžeme konstatovat, že se oděv všech vrstev obyvatelstva 

střihově víceméně nelišil, vyšší vrstvy však měly šaty barevnější a kvalitnější. V době, 

kdy se nosily zejména četné druhy různě dlouhých přepásaných košil, nebylo ani pohlaví 

důvodem k zásadním střihovým rozdílům (vyjma délky). Svrchním oděvem byly pláště, 

většinou jen sepnuté pod krkem či kruhového střihu oblékané přes hlavu. 

V ženském oděvu došlo ve 12. st. k postupné změně dosud nošených spodních a 

svrchních košil v šaty s dlouhou širokou sukní, pasem a širokými rukávy. 

 

Ve 14. st. se objevil dublet, krátký mužský kabát s knoflíky, pro svou obepnutost 

tehdejšími moralisty odsuzovaný jako neslušný. Tehdy se móda horních vrstev 

obyvatelstva začala střihově lišit od těch nižších. Nejdříve ve střihu svrchního pláště, 

který měly nižší vrstvy volnější a bez knoflíků. Ženy nosily dlouhý a muži krátký plášť. 

(Laver, 1969, str. 63) 

 

Ve stejné době ženy opustily závoj a začal vývoj různých, mnohdy fantastických, 

úprav hlavy. Současně se v ženském oděvu objevily první znaky považované za 

„erotické“. Prvním byl výstřih, druhým tzv. poutač, který byl součástí svrchního oděvu, 

na první pohled upjatého, nicméně po stranách otevřeného. 

V 15. st. se objevily klobouky.  

 

Výjimečným módním prostorem byla v evropském kontextu Itálie, která nikdy 

plně nepřijala gotickou módu severnějších zemí. Rozdíl se naplno ukázal s renesancí 

v 16. st., kdy se po dobytí Karlem III. italská móda rozšířila do Francie a odtud postupně 

do dalších zemí (Laver, 1969, str. 74). 

 

Kybalová uvádí, že „Do českých zemí vstupoval renesanční oděv zvolna, až na 

přelomu 15. a 16. st., přesto že podle dobových autorů byli Češi neobyčejně přizpůsobiví 

a náchylní „opičit se“ podle cizího vzoru; tvoří také kapitolu nedlouhou a nevýraznou, 

která není ani ve významných dílech bohatěji dokumentována. ….rozvoj pozdně gotického 

oděvu, utlumený husitskými válkami, se na počátku 16. st., s velkým zpožděním, znovu 

rozbujel, jako by měl co dohánět po těžkých válečných letech, a to v době, kdy v ostatní 

Evropě už renesanční oděv v nejrůznějších modifikacích nalezl svůj plný výraz“. 

(Kybalová, 1996, str. 49). 
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Podle Kybalové, která se zabývá jako většina historiků oděvu, pouze oděvem 

vysokých vrstvev společnosti, nebyla renesance v Čechách z hlediska místního oděvu 

nijak výrazná či významná.  

 

Pro lidový kroj jde ovšem o dobu kdy se začal formovat, kdy se objevily první 

prvky, které následně v kroji zůstaly po dlouhou dobu. V některých případech po celou 

dobu jeho existence. Na většině našeho území se oděv u žen začal orientovat více na pas, 

objevuje se oddělená sukně a živůtek, vrapování, výšivka na lemech a švech a řasené 

čepce. Muži začali nosit kratší kalhoty, tzv. spodky, punčochy a střevíce. 

(Langhammerová, 2001, str. 15). 

 

Vraťme se ale opět k oděvu a jeho vývoji v Evropě. Z Německa se rozšířilo 

prostřihávání. Muži stále nosili dublet, krátký, s velmi širokými rukávy, u krku měli i oni 

naznačený výstřih. Na nohy oblékali krátké kalhoty sešité s punčochami. V této době se 

už oděv vyšších a nižších vrstev obyvatelstva lišil.  

Informace o oděvu vrstev nižších jsou, bohužel, kusé – dobové prameny se 

zabývají hlavně oděvem aristokracie, dvora – na obrazech, popisech majetku apod. 

Nicméně někteří němečtí a nizozemští malíři zobrazovali i vesničany, prosté lidi a střední 

třídu. Jejich oděv byl charakterizován schaube -  obepnutým pláštěm, většinou bez 

rukávů, někdy s velmi volnými rukávy, u střední vrstvy obšitém kožešinou (Laver, 1969. 

str. 85). Oblíbené byly jásavé barvy, zejména červená. 

 

Ve 2. pol. 16. st. byla německá móda vystřídána španělskou a barvy a 

extravagantní střihy (prostřihávání) byly nahrazeny upjatou, střídmou, bohabojnou 

módou, charakterizovanou černou barvou a jednoduchým střihem. Horní části kalhot a 

rukávy byly vycpány tak, aby zmizelo veškeré nabírání, zvětšovaly se límce a na scénu 

přišlo pletení, zejména punčoch. Oděv horních vrstev se stává upjatým, rigidním a 

odcizeným obyčejným lidem. Límec se stal znakem třídního rozdílu – šlechtici jím dávali 

najevo, že oni nemusejí pracovat (s tak vysokým límcem by to bylo nemožné). I 

šlechtičny jej nosily jako vyjádření příslušnosti k vyšší vrstvě, nicméně současně chtěly 

svým oděvem „prodat“ svoji ženskou přitažlivost  a tak  našly kompromis – měly límec, 

ale současně i výstřih.  

To ale nic neměnilo na tom, že ženský oděv byl ještě rigidnější než ten mužský. 

Španělská móda diktovala, aby kabátky byly vyztuženy, např. dřevem, tj. byly neohebné 

a široké sukně byly posazeny na vyztužených spodničkách (prvních krinolínách). 

V kruzích mimo dvůr byly nahrazovány tzv. „jelity“, „buřty“, „honzíky“- válci 

z různých materiálů, obtočenými pod pasem kolem těla. Vyztužené sukně byly nicméně 

i předmětem odsuzování mravokárci (Kybalová, 1996, str. 131).  

 

Až do poloviny 16. st. se zejména u nižších stavů udržely některé prvky 

středověkého oděvu – roušky, čepce, kukly a pláště. (Kybalová, 1996, str. 130). 

Roušky, „rouchy“, „plachty“, „plachetky“, „ubrusy“ apod., tj. různě velké a 

různým způsobem nošené kusy plátna, většinou velmi zdobně vyšívané, se však 

v některých lidových krojích zachovaly až do jejich zániku. Nebylo tomu tak ve středních 
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Čechách, nicméně např. na Blatech, Plzeňsku a zejména na Moravě se nosily. Ke konci 

už většinou jen k obřadním příležitostem. (Stránská, 1936, str. 220, Stránská, 1950, str. 

6-9). 

Do 17. st. se tedy evropská móda vyvíjela pomalu, změny byly velmi pozvolné a 

rozdíly mezi jednotlivými sociálními vrstvami nebyly v základních vlastnostech oděvu 

velké. V 17. st. ovšem dochází ke zrychlení vývoje. Příčinou jsou zejména ekonomické 

důvody. Také se ustaluje rozhodující vliv francouzského královského dvora na evropskou 

módu.  

Třicetiletá válka (1618 – 1648) způsobila, že „mezi oblečením lidových vrtev, 

nejvíce jí zbídačelých, a módou šlechty a bohatších měšťanů je stále větší rozdíl“ 

(Štěpánová, 1984, str. 53).  

Jak už bylo řečeno, nižší vrstvy přejímaly prvky oděvu vrstev vyšších. Ovšem 

nikoli okamžitě a bez rozmyslu. Venkovská komunita vždy nové prvky zhodnotila, 

uvážila jejich vhodnost pro místní použití a teprve poté byl prvek začleněn do místního 

kroje. Nikdy se nepřejímaly celé oděvy, šlo skutečně o jednotlivé prvky či střihy 

jednotlivých součástí. Když už byl kroj, časově poměrně náročně, takto upraven, potom 

nestačilo, aby se móda horních vrstev opět změnila. Kroj opouštěl již přijaté změny opět 

pomalu a oproti vyšším vrstvám velmi opožděně.  

Objevuje se tak časové zpoždění mezi oblečením šlechty a přejímáním jejích 

módních prvků nižšími stavy. Zmiňuje se o něm i Laver (Laver, 1969, str. 138). 

Chotek ke zpožďování v lidové módě uvádí, že „renesance je první veliké kulturní 

období, jež podle přímých zpráv bezpečně a podle dochovaného národopisného materiálu 

velmi hluboce zasáhlo do života československé vesnice, měnilo její kulturní úroveň a 

tedy také její část nejcitlivější a zároveň nejpodajnější, totiž kroj. Od té doby už se naše 

dědina trvale přidržuje vyšších vrstev, hlavně měst, ovšem, jak bylo již dříve pověděno, 

s větším nebo menším opožďováním. Tuto retardaci zesilovaly těžké hospodářské poměry, 

útisk, pohromy válečné, jako byly po třicetileté válce. V takových dobách nemohl si lid 

poddaný kupovati nových věcí, musel se spokojiti starými, a tak selská renesance trvala 

dlouho ještě, když se již v městech končil barok. Zato následující kulturní epochy zastihly 

opět sedláka v dobrých poměrech, a čím více k přítomnosti, tím lepších. Proto se tak 

zpožďování za městem vždy víc a více zkracuje, až se skoro časově vyrovnává.“ (Chotek, 

1937, str. 40).  

 

Koula ve své eseji „O změnách vzorů na jihočeských rouchách“ popisuje  uvedený 

proces takto: 

„Velikými převraty politickými a neméně i náboženskými, otřásajícími na počátku 

století XVII. naší vlastí tak hrůzyplně, vražen byl veliký klín mezi lid a mezi šlechtu, 

příchozí z větší části z nejrůznějších končin Evropy. Klín ten zveličován a rozšířen byl po 

válce třicetileté ještě i výměrou obyvatelstva městského, němčinou a cizotou čím dále tím 

více nasakujícícho. Lid jsa osamocen a utiskován, uzavřel se ani nevěda od světa či od 

ostatních tříd a uchovával si od generace ku generaci svou zděděnou vzdělanost starší. 

Připívali mu v té době tu a tam jedině duchovní správcové a kantoři, staří učitelé, 

písmáci. Tu sepsal si lid své kancionály a své modlitby, tu vytříbil si své formy na 

výšivkách, tu upravil si nový střih šatu, ale hleděl přitom jen z dálky na vrchnost a město, 
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totiž na tvary a směry tam se objevující – a tak povstal pak znenáhla sloh lidový 

samostatný, u nás ovšem méně, na Moravě vyjádřenější, který přirozeně se vyrovnáná a 

ztrácí, když mizejí příčiny jeho původu.“ (Koula, 1896). 

 

Pro lidový kroj na našem území je zásadní období baroka. Většina krojů na území 

České republiky ve své příslušné poslední formě vychází z tehdejší módy. Neznamená to 

ovšem, jak bude uvedeno dále, že se kroje už nevyvíjely – v některých oblastech, např. 

na Chodsku, se barokní silueta změnila v empírovou, s vysokým pasem a s užší sukní 

(Stránská, 1936, str. 225), nebo že naopak neobsahovaly starší, renesanční prvky. 

Na konci 19. st., v době, kdy panovalo ve vědě evoluční paradigma, i někteří čeští 

odborníci viděli ve vývoji kroje evoluční linku od jednoduchého po složitější. Chtěli 

nalézt jakýsi původní, starobylý oděv, který by dokazoval národní kulturní kontinuitu. Z 

českých odborných zastánců tohoto paradigmatu jmenujme např. Zíbrta, Jiráska a 

Tyršovou (Štěpánová, 1984, str. 24). 

Čeněk Zíbrt ve své klasické práci o historii oděvu rozebírá český oděv z pohledu 

vzájemného působení evropských národů, ovlivňování, přebírání oděvních součástek. 

V souladu s tehdejší tendencí se snaží nalézt původní oděv slovanských národů a 

skutečně „nachází“ určité oděvní části, společné všem Slovanům. Jde zejména o 

specifickou formu „rubáče“ - spodní košile, halenu či typickou obuv zvanou krpce. 

Považuje za historicky doložené, že také Češi měli původně svůj, Západem neovlivněný, 

typicky slovanský, kroj a odvolává se na různé historické prameny, např. Fredegarovu 

kroniku (Zíbrt, 1892, str. 24-33).  

Přístup k původu krojů se ale ve stejné době, kdy Zíbrt svou knihu psal, začíná u 

části odborné veřejnosti měnit. Někteří odborníci už na ně nenazírají jako na starobylý 

pozůstatek původního národního kroje, ale moderněji - jako na obraz módy v různých 

časových obdobích. Za všechny jmenujme např. J. Jakubce (Štěpánová, 1984, str. 25 – 

26). 
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5. Vybrané teorie oděvu, módy, odborné přístupy 

 

  Tato práce neaspiruje (ani to není jejím smyslem) na úplný výčet teorií 

týkajících se oděvu, potažmo módy. Považuji ale za smysluplné uvést zde alespoň 

některé z postojů, které odborníci v různých časových obdobích zaujímali. 

Pro stanovení základního rámce naší úvahy je třeba konstatovat, že všechny 

vědecké práce o oděvu či lidovém kroji, módě apod. jsou součástí studia hmotné 

kultury. Hmotnou kulturu definuje Petráň tak, že „zahrnuje jevy základní 

hospodářskovýrobní činnosti člověka a výtvory, které uspokojují hmotné (exitenční) 

potřeby jeho životního způsobu“ (Petráň, 1985, str. 57). 

Studium oděvu nelze oddělit od studia módy – procesy probíhající 

v módním diskurzu vždy přímo ovlivňují užívaný oděv. 

 

a. Georg Simmel, Hans Naumann  - Teorie stékání (Trickle down theory) 
Jednou z nejvýznamnějších teorií vzniku a přejímání módy je už od konce 19. st. 

teorie stékání módy (trickle down), rozpracovaná v dílech mnoha badatelů, podle které se 

móda šíří od nejvyšších vrstev společnosti do nižších a ve chvíli, kdy dosáhne 

pomyslného společenského dna, je nutné módu opět změnit. V rámci procesu spolu 

„soupeří“ dva proudy – jeden zajišťuje vrchním vrstvám společnosti odlišení od těch 

nižších, druhý umožňuje nižším vrstvám přiblížit se těm vyšším pomocí napodobování. 

Oba proudy vedou k tomu, že módu je nutné neustále měnit. Teorie byla kritizována (viz 

níže) i proto, že funguje pouze pro nejvyšší třídu (která se chce vydělit a nemá už koho 

nad sebou napodobit) a nejnišší třídu (která chce  napodobit a nemá se už od koho pod 

sebou vydělit), přičemž třídy mezi nimi mohou jednat oběma směry.  

Teorii stékání zastával také Georg Simmel. Podle něj je móda formou 

napodobování a tím pádem sociálního vyrovnávání. Paradoxně však díky tomu, že se 

neustále mění, je možné podle ní rozeznat různá období a společenské vrstvy. Hned na 

počátku své velmi vlivné eseje „Móda“ (Simmel, 1957) Simmel v souladu s už uvedeným 

konstatuje, že elitní vrstva společnosti představí módní prvek, který ji odlišuje od nižších 

vrstev společnosti. Nicméně ty prvek začnou okamžitě napodobovat a přejímat ve snaze 

se horní vrstvě přiblížit. Jakmile k tomu dojde, elita módu opět změní. (Simmel, 1957, 

str. 541). 

Móda, podle Simmela, tedy představuje jednotu s těmi, kteří patří do stejné 

sociální třídy a současně odlišnost od všech ostatních tříd. Je tak odrazem duality člověka 

a sama má duální charakter. Móda se řídí pouze formálními sociálními motivacemi, 

nebere ohled na praktičnost a často ze všech jiných pohledů „nedává smysl“. Vedle 

napodobování je tak důležitým aspektem módy také ohraničení (spol. tříd). (Simmel, 

1957, str. 544) 
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Přestože žil, jak sám píše, ve společnosti, kde móda hrála nápadnou roli, protože 

rozdíly mezi třídami byly silně zdůrazňovány, dovedl předpovědět vyrovnávací efekt, 

který bude mít na budoucí módu stírání spol. tříd a demokracie (Simmel, 1957, str. 546). 

Simmel popisuje nekonečnou „hru“ módy mezi spol. třídami a  vysvětluje větší 

stabilitu módy nižších tříd (tj. přebírání prvku vyšší módy s časovým odstupem s tím, že 

nižší třídy jednak nemají tolik možností jako vyšší a také proto, že sociální aspekt módy, 

impuls zapadnout, je zde silnější než individuální aspekt, impuls odlišit se). Srovnává 

vyspělou společnost s primitivní a dochází ke stejnému závěru. Civilizované společnosti, 

kterým není vlastní pověrečný strach s cizího, tendují k přebírání cizorodých módních 

prvků. (Simmel, 1957, str. 546) 

Móda žije velmi krátkým životem. Ve chvíli, kdy se začne šířit od svých původců 

do nižších tříd, začíná i proces jejího umírání (Simmel, 1957, str. 547). 

Móda je ideálním prostředkem k seberealizaci nezávislých jednotlivců, ale může 

pozdvihnout i člověka, který by jinak zapadl. Dává mu poměrně jednoduchou možnost 

vyniknout, stát se reprezentantem své třídy, své skupiny. Vůdčí osobnosti módy vedou 

svou skupinu, jsou odlišní a vyjadřují svou individualitu, nicméně současně jsou i oni 

stále spoutáni společenskými pravidly svojí třídy, ze kterých nemohou vybočit. 

 

Podle Simmela je duální povaha módy důvodem, proč je móda tak důležitá pro 

ženy. Vysvětluje, že vzhledem k historicky nižšímu sociálnímu postavení ženy tíhnou 

k dodržování zvyků a tradic, tedy toho, co „je správné“, směřují k rovnosti a stejnosti. 

Možností vyjádřit svou individualitu nemají mnoho a móda je k tomu ideálním 

prostředkem – obsahuje v sobě stejnost i možnost jinakosti. Simmel označuje ženy za 

„slabé“ osoby, které odmítají odpovědnost, nebezpečí z ní vyplývajcí a drží se proto tradic 

a zvyků. I ženy nicméně mají potřebu se individuálně vyjádřit, a protože ji díky svému 

nižšímu spol. postavení nemohou vyjádřit jinde, činí tak prostřednictvím módy. Móda 

ženám umožňuje projevit individualitu či výjimečnost ve společnosti, kde nemohou dělat 

totéž stejným způsobem jako muži – prostřednictvím profese. 

Lidé mohou módu využívat různými způsoby v závislosti na svojí povaze. Mohou 

se chtít odlišovat buď novátorstvím – vytvářením nové módy, nebo naopak tím, že módu 

ostentativně nesledují. Někteří mohou chodit oblečeni striktně podle stávající módy proto, 

aby se neodlišovali a mohli tak skrýt své pocity a povahu pouze pro sebe – aby nebyla 

viditelná. 

Móda je ideálním polem, kde může jedinec demonstrovat svou osobní svobodu či 

naopak závislost. Móda je polem, které umožňuje jednotlivci překročit morální pravidla 

(např. velikostí výstřihu), aniž by toto překročení bylo společností trestáno – je naopak 

„normální“, neboť je součástí obecně přijímaného úzu. Jednotlivec sám by se styděl je 

překročit, avšak obecný souhlas jej studu zbavuje. Móda, podle Simmela, umožňuje 

člověku větší vnitřní svobodu tím, že pokud se jí nevzpírá, hlásá vůči společnosti svou 

konformitu, tedy to, že přijímá spol. pravidla. Móda neovlivňuje, nebo nemusí 

ovlivňovat, vnitřní svět jedince a jeho vnitřní svobodu, jde o vnější atribut. Už zmiňovaný 
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„oděvní paradox“ uvádí Simmel poukázáním na odvěkou dualitu člověka, dualitu naší 

sociální existence. Dualitu lze nalézt již v biologii - dědičnost oproti změně, variaci. Jeden 

směr představuje uniformitu, obecnost, neměnnost - společnost. Druhý směr představuje 

pohyb, odlišnost, změnu – individualitu. Zdůrazňuje důležitost imitace – napodobování. 

To jednotlivci umožňuje být kreativní, ale současně za to nenést odpovědnost. Je zbaven 

nutnosti volby a stává se „pouze“ členem skupiny. (Simmel, 1957, str. 542 – 543) 

Hans Naumann 

Teorii stékání zastával také německý etnograf Hans Naumann, jehož idealisticky 

- pozitivistickou teorii popsal Andrej Melicherčík (Melicherčík, 1945. str. 47 – 53), ve 

své Teórii národopisu, kterou jsem použila, neboť Naumannova práce nebyla přeložena 

do češtiny. 

Naumann rozeznával 3 stupně vývoje kultury. První byl stupeň naprosté 

primitivnosti. Na druhé straně stojí dnešní společnost – stupeň plně rozvitého 

individualismu. A mezitím jsou mezistupně, vyrůstající z primitivní pospolitosti. 

Vesnickou (sedláckou) společnost a její kulturní projevy považoval za společnost stojící 

na zbytcích primitivní pospolitosti a proto ideální pro národopisné studium.  

Teorii stékání můžeme nalézt v jeho tvrzení, že „vzájemný tlak horní a spodní 

vrstvy, který se ve folklórní oblasti odehrává, nám dává možnost celkové charakteristiky 

folklórního  prostředí a jeho hodnot.“ 

Dále: „lidová kultura nezmizí, bude se jen měnit její podoba a její charakter, 

protože horní vrstva kráčí nepřetržitě k novým kulturním formám. Z toho všeho, co dělá 

horní vrstva, až do jednotlivostí, najdeme ohlasy ve vrstvě spodní.“ 

Podle Naumanna „Lid netvoří, ale reprodukuje“ a „Lid se vždy opoždˇuje, živí se 

zbytky, které odpadly od stolu duševně bohatých“. Pokračuje tezí, že lid, vesnická 

společnost, nemůže být nositelem pokroku, když „jeho kroj, píseň apod. jsou pouze kleslé 

hodnoty vyšší vrstvy. Lidové hodnoty tvoří se tak vlastně už v horní vrstvě. Po jistém 

časovém odstupu přecházejí do spodní vrstvy a zdeformované stávají se jejími 

hodnotami“.  

Naumann klade počátek lidového kroje do renesance, kdy se odlišil oděv vyšších 

a nižších vrstev společnosti. Lidové kroje podle Naumanna „nevznikly v lidu, 

nepředstavují vůbec tvořivého ducha svéráznosti, jak tak často romantický národopis 

hlásal, nejsou tedy hodnotami primitivní pospolitosti, ale kleslými kulturními hodnotami 

z vyšších vrstev, dostaly se tak na venkov a zde zdánlivě uchovaly v nehybné formě módní 

oděv šlechty a měšťanů od 16.  do začátku 19. st.“ (Naumann, 1922, podle Melicherčík, 

1945, str. 51). 

Naumannova teorie je dnes překonaná, je zřejmé, že lidová kultuta je legitimní a 

samostatná, existující i bez předlohy „shora“.  Už svými současníky byl kritizován pro 

extrémnost svých názorů. (Jeřábek, 2013, str. 144). 
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b. Charles W. King - Teorie protékání „přes“ -  „Trickle across theory“ 

nebo teorie masového trhu  - „Mass market theory“  
V moderní a postmoderní společnosti, už vzhledem k rozvoji vzdělanosti, 

přístupu k informacím a rozvoji individuální svobody, je teorie stékání pro popis módních 

procesů nedostatečná.  

Další teorii distribuce módy prostřednictvím „protékání přes“ popsal Charles W. 

King v roce 1963 jako teorii masového trhu. Navázal na práci např.  Dwight E. Robinsona 

(1958). Masová produkce kombinovaná s masovou komunikací umožněnou moderními 

médii vede k tomu, že nové módní styly a informace o nich jsou k dispozici všem 

socioekonomickým třídám ve stejném čase. Módní změny tak mohou začít ve všech 

sociálních třídách simultálně. Základním tvůrcem módy je sociální skupina, ve které se 

jednotlivec pohybuje. 

King pro svou teorii předložil 4 argumenty: 

1) Během módní sezóny zajišťuje módní průmysl distribuci nového stylu 

simultálně všem společenským třídám. 

2) Každou sezónu si zákazníci vybírají z existujících nabízených možností podle 

svého vkusu, ne podle diktátu vkusu vyšších tříd. 

3) Každá třída má své módní tvůrce a vůdce, kteří iniciují nové trendy jejím 

ostatním členům. 

4) Uvedený vliv osobního vkusu a informovanost protéká každou spol. třídou a 

tyto aspekty jsou vůči vertikálnímu stékání z vyšších tříd dominantní.  

(King, 1963, podle Sproles, 1981, str. 119 – 120) 

  

  

c. Paul Blumberg – Teorie vytékání  nahoru - „Trickle up“ či „Bubble up“ 
Paul Blumberg v 70. letech 20.st. popsal další nový trend v přijímání a distribuci 

módy. Vzhledem k tomu, že postomoderní společnost se stala více rovnostářskou a i 

spodní vrstvy mají k dispozici dostatek ekonomických prostředků, jsou vzdělanější a mají 

přístup ke stejné mase informací, dochází k tomu, že se trend stékání módy obrací – od 

nižších tříd k vyšším. Dosavadní statusové symboly se v 60. letech 20. st. rapidně mění 

směrem k technologiím, mladí lidé ze spodních vrstev společnosti zaujímají chtěný anti-

statusový postoj, který postupně proniká do vrstev vyšších, včetně módy. (Blumberg, 

1974, str. 493 - 497) 

Teorie se nazývá trickle – up nebo bubble – up. Její průkopnicí mezi módními 

tvůrci byla už v 50. letech 20. st. Coco Chanel. Masivní rozšíření fenoménu můžeme 

sledovat v 80. letech 20. st., kdy módní návrháři „sbírají“ inspiraci na ulici, mezi „lidem“ 

a nové prvky komponují do nových trendů v haute couture.  
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d. Roland Barthes – Systém módy 
V 60. a zejména 70. letech 20. st se objevily i další teorie zabývající se módou. 

Roland Barthes (Barthes, 1967) nahlíží na módu jako na systém, zabývá se zejména 

semiotikou módy. Módu, oblečení a jejich formu dělí na „psanou módu“, danou 

jazykem, „ikonickou“, danou obrazovým nebo fotografickým zpodobněním oblečení a 

„skutečnou“ módu, danou technologií výroby. 

Každý oděv či oděvní součást má tedy sám o sobě 3 struktury – technologickou, 

ikonickou a verbální. Technologická struktura šatu je jakýmsi „mateřským jazykem“, 

který je překládán do ikonické a verbální struktury. Přechod mezi jednotlivými 

strukturami se děje pomocí „shifters“ (měničů, posunovačů) – z technologické struktury 

do ikonické pomocí šicích střihů, z technologické do jazykové pomocí popisu postupu 

šití a z ikonické do jazykové použitím jazykového popisu. Pokud chceme studovat oděv 

či oděvní součást, musíme postupně, nikoliv najednou, popsat všechny 3 struktury.  

Barthes tak konstruuje podrobný systém popisu módy. (Barthes, 1967, str. 6,7) 

Barthes se zabývá zejména jazykovou strukturou oděvu – jeho semiotikou. Jde o 

čistě intelektuální studium, na rozdíl od sociologického studia oděvu, jež zkoumá oděv 

z hlediska praktických společenských vztahů, které oděv spoluvytvářejí.  

Barthesova metoda byla posléze kritizována, zejména proto, žev  módě nelze 

stanovit neměnná pravidla jako třeba v jazyce. 

 

e. Pierre Bourdieu- Teorie pole 
Agnes Rocamora (Rocamora, Smelik, 2020) v Thinking through fashion: A guide 

to key theorists  rozebírá přístup k módě a vkusu, který prezentoval francouzský 

antropolog, žák Léviho Strausse, Pierre Bourdieu. 

Pierre Bourdieu aplikoval na módu svoji teorii sociálních polí, habitu a kapitálu. 

Zabýval se zejména „haute couture“, tj. módou nejvyšších společenských vrstev, které, 

podle Bourdieua, disponují ekonomickým, kulturním a sociálním kapitálem k tomu, aby 

do módy promítaly svůj vkus. Podle Bourdieua je vkus ukazatelem třídy. Nejvyšší 

sociální třída je díky svému privilegovanému postavení schopna svůj vkus prosazovat bez 

ohledu na ekonomický kapitál, neboť ten jí neomezuje. Umožňuje jí udržovat si „odstup 

od nutnosti“.  

Naopak, nižší společenské vrstvy nemohou od nutnosti odhlédnout – jsou 

omezeny svým ekonomickým kapitálem, jsou nuceny svůj vkus přizpůsobit svému habitu 

v rámci módního pole, je to tedy „vkus daný nutností“, tzn. vkus, který příslušníky nižších 

tříd nutí k tomu, aby se jim líbilo jen to, co si mohou dovolit. 

Móda je tak mimo jiné prostředkem společenského uplatňování a utvrzování moci 

– dominatní je móda dominantní třídy. Ta se, samozřejmě, snaží své dominantní postavení 

uchovat a činí tak i skrze prosazování vlastního vkusu, který současně vštěpuje 

společnosti jako ten správný. Podle Bourdieua jsou „kulturní praktiky produktem a 
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nápodobou třídního nepřátelství; kultura je objektem mocenských vztahů a třídních 

rozdílů“. (Bourdieu, 1984, podle Rocamora, Smelik, 2020, str. 233 – 247) 

Bourdieho teorii pole, habitu a kapitálu lze aplikovat i na proces odkládání kroje 

– nejnižší společenská třída chce napodobit, přiblížit se třídám vyšším, nicméně je 

omezena svým ekonomickým kapitálem – nemůže zcela napodobit módu šlechty, 

přibližuje se tedy nejbližší vyšší třídě, měšťanstvu. Napodobením módy této třídy získává 

vyšší status, není už rozpoznatelná jako nejnižší stav.  

 

f. Herbert Blumer – Teorie kolektivní selekce 
Dalším velmi vlivným teoretikem módy je Herbert Blumer. Jeho teorie kolektivní 

selekce  (Blumer, 1969) říká, že móda vzniká a zaniká na základě kolektivní nálady, 

rozpoložení, vkusu a volby společnosti. 

Blumer kritizoval teorii stékání módy, zdůrazňoval, že móda je přítomná nejen v oděvu, 

ale i v technologiích, umění a dokonce i ve vědě. Ve všech oblastech, kde je móda 

přítomná, současně zastává rozhodující, nikoliv marginální, roli. Móda není frivolní, ani 

bláznivá, ani náhodná. (Blumer, 1969, str. 276) 

Blumer zdůrazňuje 3 aspekty módy: 

1) móda je obecný proces, projevující se v mnoha sociálních oblastech, nejen v oděvu, 

2) móda je úzce spjatá s moderností a neoddělitelná od moderní „nálady, rozpoložení“, 

snahy udržet krok s dobou. Bez ohledu na třídní uspořádání společnosti se tak móda 

vždy vyvíjí a expanduje. 

3) I když Blumer není obecně stoupencem strukturálního funkcionalismu, vidí módní 

proces jako proces naplňující užitečné sociální účely, což nazývá jeho „sociální rolí“: 

- móda, prostřednictvím kolektivní volby, která zužuje možnosti, zavádí řád do 

potenciálně anarchistické a neustále se pohybující současnosti, 

- móda osvobozuje současnost od minulosti a umožňuje pohyb směrem k novému, 

- připravuje současnost na navazující budoucnost. 

Teorii stékání odsuzuje i v tom, že snaha nejvyšší společenské třídy odlišit se se děje 

uvnitř módy, není jejím hybatelem. Podle Blumera lidé z ostatních spol. tříd nepřebírají 

módu elitní vrtsvy proto, že by se jí chtěli podobat, ale proto, že ona móda je právě tím - 

módou - a oni chtějí být módní. 

Teorie kolektivní selekce byla přítomná i ve vývoji lidového kroje. Vesnická společnost 

„hlídala“ svůj kroj, každou změnu musela schválit. Dělo se tak různými způsoby a 

pozvolna. Často přišli se změnou krejčí, kteří začali novinky zavádět podle vyšší módy, 

se kterou se setkali. Změny přijímali lépe a rychleji mladí (vždy ovšem sociálně nejvýše 

postavení mladí), ale museli se potýkat s nechutí starších generací. Jakmile se ale našel 

odvážlivec, který vytrval, brzy se ostatní začali přizpůsobovat a přes odpor starších byla 

změna postupně přijata všemi. Stránská tento proces popisuje s tím, že „to je zákon 



 

22 
 

kolektiva vesnice, který nutí všechny, aby vyznávali stejné názory, a ten je vlastně 

nejdůležitější při tvoření toho, co nazýváme krojem.“ (Stránská, 1950, str. 67) 

 

g. Fred Davis – Módní systém 

  Fred Davis je autorem pro zkoumání oděvu zásadního díla Fashion, culture, and 

identity z roku 2008, kde konstatuje, že se věda (sociologie) dosud nezabývala tím pro 

módu nejzákladnějším – jejím smyslem. Určitou naději vidí v použití sémiotiky, zejména 

v její představě kódu jako elementu spojujícího sdílená porozumění, zahrnutá v diskurzu 

a následně z nich vyplývající sociální vztahy.  

Fred Davis, stejně jako ostatní v této práci zmínění teoretici, se zabývá pouze módním 

diskurzem západního světa. 

Složitost či problematičnost popisu kódu módy spočívá v jejím neustálém pohybu, 

v různosti její interpretace na různých místech a různých časech. Nelze stanovit přesná 

pravidla, kterými by se změny v módě řídily. Její významy se neustále mění a věda není 

schopná tyto procesy jednoznačně vysvětlit. Je zřejmé, že některé významy jsou 

regionální, nebo spojené pouze s jednou skupinou, nicméně existují i obecně přijímaná 

pravidla, která jsou vlastní většině známých kultur či skupin. (Davis, 2008, str. 6) 

Pro módu je několik vlastností charakteristických (vyjma dalších, ovšem méně 

významných charakteristik): 

1) rozporuplnost, 

2) závislost na kontextu, 

3) vysoká sociální různorodost ve vztahu mezi nositelem významu a jeho 

příjemcem, 

4) skryté kódování (vyjma uniforem) – dochází k němu tehdy, když nemáme 

k dispozici jasná interpretační pravidla – začneme si význam něčeho vykládat 

pomocí jiných, k dispozici daných znaků – např. styl chůze, gesta, výraz tváře 

apod. 

I Davis souhlasí s myšlenkou, že různí lidé z různých společenských vrstev dávají 

módě různé významy a důležitost, že móda pomáhá udržovat společenské rozdíly mezi 

jednotlivými vrstvami, i když jinak kritizuje Simmela a Veblena (zastánce teorie stékání) 

za to, že dávají příliš jednoznačný důraz na třídní diferenciaci jako důvod pro změny 

v módě.  (Davis, 2008, str. 9) 

Trickle down teorii Davis kritizuje i proto, že se nevypořádává s polycentrismem 

a pluralismem současné módy. Podle Davise teorie stékání akcentuje a vyjímá pouze 

jeden, byť důležitý, aspekt módy z celé komplexní škály. Nezdůvodňuje procesy, 

probíhající v módě prostřednictvím např. genderu, či sociální komunikaci 

prostřednictvím oděvu. (Davis, 2008, str. 110 – 114) 
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Tam, kde Simmel zdůrazňuje dualitu lidství, Davis vidí rozpolcenost lidství, 

přítomnou ve všech aspektech lidského života. Výraznější tím více, čím složitější je 

společnost, ve které člověk žije. Rozpolcenost, kterou v nás naše společnost, kultura, 

postavení atd. vytváří, vede i k rozpolcenosti toho, jak vnímáme sami sebe – k identitární 

rozpolcenosti. A oděv, který je významným nonverbálním komunikačním prostředkem 

při styku s ostatními členy společnosti, je současně i významným nositelem identity. 

V Západním světě si identitární rozpolcenost našla cestu do módního diskurzu zejména 

prostřednictvím základních sociologických atributů jednotlivce, tzv. „vedoucích statutů“ 

(master statuses), které jsou prostřednictvím oděvu komunikovány ostatním – věk, 

pohlaví/gender, fyzická krása, třída, barva pleti. Historická nespravedlnost ustanovování 

společenských tříd prostřednictvím módy získala během historie, od svých počátků ve 

středověké Francii, mimo předvádění bohatství ještě mnoho dalších symbolických 

významů. Jak už uvedeno, jde o pohlaví/gender, status, sexualitu, přičemž ve všech je 

patrná už zmíněná ambivalence. (Davis, 2008, str. 26)  

Davis rozlišuje: 

- módní cyklus – čas, uplynulý mezi představením nové módy do její náhrady 

módou další, 

- módní proces – komplex vlivů, vzájemného působení, výměn, přizpůsobování 

mezi osobami, organizacemi a institucemi, které živí módní cyklus od jeho 

začátku do jeho konce. 

  Davis podrobuje kritice i Blumerovu teorii, i když ji shledává praktičtější než 

teorii stékání. Podle Davise je Blumerova teorie ahistorická, neboť nebere v potaz 

důvody, proč se móda v průběhu staletí ubírala právě tím či oním směrem. A nezabývá 

se úlohou a smyslem institucionálního aparátu módy. (Davis, 2008, str. 120) 

 

 

Závěrem této kapitoly lze říci, že teorií týkajících se oděvu, potažmo módy, 

protože tyto dva aspekty nelze, od určité doby (16. st.) oddělit, je mnoho. Vývoj 

lidového kroje historicky, alespoň takový je na něj dodnes odborný pohled, nahrává 

spíše teorii „tricle down“, tj. šíření módních trendů směrem dolů, od nejvyšších 

společenských vrstev (šlechta) přes měšťanstvo až k selskému stavu.  

Teorie trickle down efektu je do značné míry překonaná. Pro dnešní moderní či 

postmoderní západní společnost bez dalšího neplatí.  

Historicky jí ovšem (částečnou) platnost nelze upřít. Ani historický oděv, včetně 

lidového kroje, se nevyvíjel pouze jako nápodoba oděvu vyšších vrstev společnosti. I zde 

se např. vlivy přelévaly „přes“ – vesnická komunita měla vlastní estetické a morální 

zásady, které v oděvu uplatňovala. K nápodobě samozřejmě docházelo, nikoliv však 

pouze od vyšších vrstev, ale i horizontálně – „přes“, například i mezi komunitami 

jednotlivých vesnic.  
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O těchto pohybech můžeme nalézt časté zmínky v literatuře. Např. Chotek 

obhajuje lidovou kulturu jako svébytnou, přebírající a napodobující kulturu vyšších 

vrstev, nicméně činící tak pouze tehdy, kdy to bylo „účelné, odpovídalo selskému 

prostředí, zkrátka vrůstalo dobře do selského života“, a to až tehdy, kdy věc už prošla 

prvotním výběrem, podmíněným selskou ekonomickou situací, morálkou, vkusem, 

nedůvěrou k novému, apod. (Chotek, 1937, str. 29) 

I Stránská v Československé vlastivědě z roku 1936 konstatuje, že není správné 

přistupovat k lidovému kroji s posvátnou úctou a hledat v něm starobylost a svébytnost, 

kterou neobsahuje, či naopak vnímat kroj pouze jako odpadek mód vyšších 

společenských vrstev, protože obojí platí pouze do určité míry a v lidovém kroji se mísí 

(Stránská, 1936, str. 207). 

Současnou platnost jak teorie stékání, tak teorie kolektivní selekce a Davisova 

systému módy pro vývoj lidového kroje naznačuje i Langhammerová, když tvrdí, že „U 

lidí venkova byla móda jakýmsi protivníkem, i když podvědomě její výsledky brali za své, 

s jistým zpožděním, ale zato pevně. Na rozdíl od města a světa šlechty, kde móda přinášela 

zvraty a oděv byla ochotna pojmout čas od času zcela nově – od hlavy až k patě – od 

klobouku až po střevíce, na vesnici tomu bylo jinak. Do kroje se zde přijaly z daného 

módního trendu třeba jen ony střevíce. Ostatní zůstalo ve starém stylu.“ 

(Langhammerová, 2001, str. 21). 

I na venkově působil pohyb směrem od sociálně lépe postavených k těm 

postaveným níže, od bohatých sedláků k chalupníkům. I na vesnici do určité míry 

docházelo ke kolektivní selekci. 

  Tuto kapitolu je možné uzavřít konstatováním, že žádná přehledná a komplexní 

teorie oděvu a módy neexistuje a možná ani existovat nemůže. 

  Všechny uvedené přístupy, snad až na extrémní názory Hanse Naumanna, do 

určité míry platily a platí, ale s rozdílným stupněm vlivu v různých historických 

obdobích.  
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6. Krojové etnografické oblasti – střední Čechy; Krojová 

rodina, krojový region, krojový subregion a sídla k orientaci 

 

Rozdělení území České republiky na oblasti (tzv. rajonizace), které lze 

charakterizovat určitým typem kroje, je východiskem pro stanovování chronologie 

odkládání krojů. Takové oblasti jsou nazývány „krojovými“ nebo obecně 

„etnografickými“. Jak bude uvedeno dále, tyto pojmy ovšem označují různé 

skutečnosti. 

Vymezení krojových oblastí je poměrně snadné tam, kde se kroje udržely 

déle či se od okolních krojových typů lišily zásadněji. To ve středních Čechách 

neplatí. Vzhledem k časnosti odkládání kroje a podobnostem, které kroje historicky 

v celé zdejší krojové rodině vykazovaly, je velmi obtížné krojové oblasti pevně 

stanovit. Odborníci tak hledali drobné místní odlišnosti, které by i v této situaci 

umožňovaly alespoň základní rozdělení. Často nicméně docházejí k názoru, že 

střední Čechy tvoří v podstatě jednu oblast, bez dalšího vnitřního členění. 

Stránská (Stránská, 1950) k „oblastem krojů“ uvádí:  

“Skutečné oblasti lidových krojů můžeme věrohodně vymeziti jenom tam, kde se 

kroje ještě nosí anebo kde se donedávna nosily, takže okrsky jednotlivých součástí 

můžeme spolehlivě zjistiti. Tam, kde byly kroje už odloženy, můžeme jenom naznačit 

území, kde byl určitý druh kroje známý, a čím hlouběji do minulosti se musíme vracet, tím 

se stává věc těžší a určení hranic mlhavější. U českých krojů, bohužel, většinou musíme 

mluviti jenom o minulosti, protože lidové kroje valnou většinou zanikly už v prvé 

polovici minulého věku.“ (Stránská, 1950, str. 72) 

Střední Čechy vymezuje jako „rozsáhlé území od Králové Hradce a Hořic po 

Rokycany a od Chrudimě a Čáslavě po Louny a Slaný“ a dále je dělí na: 

- Severovýchodní úsek – Čáslavsko, Nymbursko, Poděbradsko, Chrudimsko, 

Pardubicko, Hradecko, Hořicko, Mladoboleslavsko 

- Jih – Benešovsko, Vlašimsko, Sedlčansko 

- Severozápadní kraj – od Prahy ke Slanému  

a jako důvod k odkládání kroje uvádí ztrátu úcty k tradici a „zákonům svého prostředí“  a 

touhu lidí po všem cizím, resp. panském či městském. Konstatuje, že se proces mizení 

kroje děl v různých krajích různě a pro okolí Prahy poznamenává, že zde došlo k odložení 

kroje nejdříve, už kolem roku 1830. (Stránská, 1950, str. 230 – 244) 

 

Ve své starší práci, která byla publikována v Československé vlastivědě z roku 

1936, Stránská dělí celé území tehdejšího Československa podle zásadního vlivu okolí na 

dvě skupiny: západní a východní, které dále dělí. Střední Čechy patří do skupiny západní, 

kterou současně označuje za sudetskou, a která měla podskupiny: česká, západomoravská 

a severoslezská. Tato skupina je podle Stránské charakteristická tím, že se v ní kroje 
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nejvíce přizpůsobily západním středoevropským vlivům a nejdříve ze všech ztrácely své 

„rázovité znaky“. (Stránská, 1936, str. 209) 

Štěpánová dělí střední Čechy na: 

- Nejbližší okolí Prahy 

- Kladensko a Slánsko 

- Berounsko 

- Příbramsko a Dobříšsko 

- Benešovsko 

- Mladoboleslavsko 

 (Štěpánová, 1984, str. 84) 

Langhammerová popisuje střední Čechy jako „rozsáhlé území na severu 

ohraničené Slánskem a Roudnicí, na západě Berounskem, na východě Čáslaví a Kutnou 

Horou, na jihu je Benešovsko a část Sedlčanska.“ (Langhammerová, 1994, str. 80). 

V jiné publikaci dělí střední Čechy na: 

- Okolí Prahy  

- Mělnicko 

- Mladoboleslavsko 

- Benešovsko  

- Polabí – Nymbursko, Poděbradsko, Kolínsko  

- Berounsko 

- Příbramsko 

- Slánsko, Roudnicko, část Litoměřicka 

- Čáslavsko a Kutnohorsko 

- Část Sedlčanska 

 (Langhammerová, 2001, str. 135 – 145) 

Konstatuje, že „dobový a městský charakter zdejší kroje získávaly již v prvních 

desetiletích 19. století“ a že se středočeské kroje v té době nivelizovaly do podobné 

podoby a následně je lze pouze těžko místně odlišit. (Langhammerová, 1994, str. 80). 

 

Tyršová (Tyršová, 1918) v rámci středních Čech zmiňuje: 

- Pražsko,  

- Chrudimsko a Nasavrcko („a celý bývalý kraj Čáslavský“),  

- Královéhradecko a 

- Mladoboleslavsko  

 (Tyršová, 1918, str. 57 – 61).  

Ve Velkých dějinách zemí Koruny české, tematická řada Lidová kultura se uvádí, 

že tzv. „krojová oblast“ není národopisným regionem tj. etnografickou oblastí) neboť 

homogenita oblasti pouze co do jednoho prvku lidové kultury, v tomto případě kroje, 

k vytvoření etnografického regionu jako takového nestačí (Bahenský et. al., 2014, str. 

15). 

„Čechy představují z hlediska tradiční kultury relativně homogenní území 

s minimem skutečně specifických oblastí“. Co se středních Čech týče, jsou označeny za 
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oblast „s jistými zvláštnostmi v podobě sídel a dialektu“ a je zdůrazněn unifikující vliv 

Prahy. (Bahenský et. al., 2014, str. 17). 

Současně je konstatováno, že mnoho oblastí, dnes chápaných jako etnografické, 

vlastně takovými není, a jejich vymezení je spíše geografické, či vážící se k jednotlivým 

střediskům, apod. (jde např. o Prácheňsko, Českolipsko, Podorlicko, Podřipsko) 

(Bahenský et. al., 2014, str. 19). 

 

Národopisné oblasti jsou kartograficky ztvárněny např na přebalu - deskách 

Lidové kultury – Národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska: 

 

 

Obrázek 1 - Národopisné oblasti v Čechách 

 

(Brouček a Jeřábek, 2007, přebal). 

 

 

Odborníci se bez výjimky shodují na tom, že etnografické oblasti, potažmo 

krojové etnografické oblasti, nelze stanovit geograficky přesně. 

 

Většina odborníků na některých středočeských krojových oblastech shoduje: 

- Pražsko 

- Mladoboleslavsko  

- Benešovsko 
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- Slánsko 

- Berounsko 

- Příbramsko 

Další oblasti jsou už buď označovány různě, nebo označují geograficky různé 

areály, nicméně o jejich zařazení do oblasti středních Čech není mezi odbornou veřejností 

pochyb: 

- Čáslavsko, Chrudimsko, Kolínsko, Kutnohorsko 

- Nymbursko, Poděbradsko,  

- Vlašimsko, Sedlčansko 

- Mělnicko, Roudnicko  

 

Zdá se, že nejspornějšími jsou východní oblasti (z hlediska rozdělení na kraje) 

náležející ke kraji Královéhradeckému a Pardubickému, tj. Pardubicko, Hradecko a 

Hořicko. 

S vědomím toho, že vyznačení bude geograficky nepřesné, neboť hranice 

mezi jednotlivými krojovými oblastmi se překrývají a mísí, považuji za nutné se o 

to pokusit.  

 

Dnes střední Čechy představují okresy: Praha, Praha východ, Praha západ, 

Mělník, Kladno, Rakovník, Beroun, Příbram, Benešov, Kutná Hora, Kolín, Nymburk, 

Mladá Boleslav.  
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Obrázek 2 - Administrativní členění Středočeského kraje2 

Pro označení krojových etnografických oblastí používám vnitřní členění a 

označení, které je současně jednoznačně vymezující (nikoliv geograficky) a současně 

snadno odlišitelné od obecných etnografických oblastí, používaných pro velké celky 

typické ucelenou lidovou kulturou s mnoha různými kulturními prvky. Členění bylo 

zavedeno v MOLK, ve spolupráci s dalšími odborníky. Odborná diskuze k tématu 

iniciovaná MOLK ovšem stále probíhá. 

Základním rozdělením území je rozdělení na krojové rodiny. Termín krojová 

rodina představuje geografické vymezení oblasti, kde se nosily kroje vykazující 

stejné či podobné základní rysy.  

Středočeská krojová rodina je, podle Mgr. Jana Kuči, kurátora MOLK, 

definována těmito rysy: 

- středočeský kroj byl po celou dobu svého vývoje silně závislý na módě středních a 

vyšších vrstev – střední Čechy byly druhým (po severních a severozápadních 

Čechách) územím, které je přebíralo (a následně se odtud přejaté prvky šířily dál 

do Čech) 

- typické krojové rysy: 

- středočeská šněrovačka – hustě prokládaná kosticemi, tuhá, prodloužená pod 

pás, převzatá ze šlechtického korzetu, ale uzpůsobená selskému prostředí, 

                                                           
2 https://www.czso.cz/csu/xs/spravni-rozdeleni-stredoceskeho-kraje 

https://www.czso.cz/csu/xs/spravni-rozdeleni-stredoceskeho-kraje


 

30 
 

- čepce – jemné holubinky s pentlí nebo vázačkou vzadu pro svobodná děvčata, 

nikoliv vdané ženy, 

- u mužů dlouhé kalhoty pantalóny. 

 

Krojová rodina Středočeské kroje dnešní Středočeský kraj geograficky přesahuje, 

nejvíce je tato skutečnost markantní pravděpodobně směrem ke Hradci Králové, kde je 

přesah až překvapivý.  

Pro úplnost je třeba uvést, že dodnes tradičně používané rozdělení na etnografické 

regiony (viz obrázek č. 1) částečně odpovídá historickému rozdělení českého území na 

kraje. 

 

Pro účely této práce a k využití v Muzeu Ostrov lidových krojů jsme ve 

spolupráci s Ing. Janem Mičánkem, ředitelem muzea a Mgr. Janem Kučou, 

kurátorem muzea a dalšími přizvanými odborníky (diskuse ovšem stále probíhá) 

rozdělili Středočeský kraj do krojových oblastí následovně: 
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Tabulka č. 1 – Rozdělení Středočeského kraje do krojových oblastí 

Krojová 

rodina 
Krojový region 

Krojový 

subregion 
Sídla pro orientaci 

Středočeské 

kroje 

Středozápadní  

Okolí Prahy  
Smíchov, Ruzyně, 

Karlín 

Mělnicko 

(Podřipsko) 

Mělník, Roudnice 

nad Labem 

Slánsko 
Slaný, Kladno, 

Rakovník 

Berounsko 

(Podbrdsko) 

Beroun, Hořovice, 

Mníšek pod Brdy, 

Dobříš  

Příbramsko 

Příbram, Rožmitál 

pod Třemšínem, 

Březnice 

Jihovýchodní  

(Podblanicko) 
Benešovsko  

Benešov, Vlašim, 

Sedlčany, Votice 

Východní (Polabí) 

Hradecko 

Hradec Králové, 

Pardubice, Hořice, 

Holice, Přelouč 

Kolínsko Kolín, Čáslav 

Nymbursko, 

Poděbradsko 

Nymburk, 

Poděbrady 

Severní  Mladoboleslavsko 

Mladá Boleslav, 

Benátky nad Jizerou, 

Bakov nad Jizerou, 

Mnichovo Hradiště 

 

Je třeba zdůraznit, že uvedené rozdělení je zaměřené geograficky na stanovení 

oblasti, kde se nosily kroje, vykazující stejné či podobné základní rysy, tedy určující 

stanovenou krojovou rodinu. 
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7. Dobový kontext odkládání krojů a obecné důvody tohoto 

procesu  

Doba, kdy se kroje přestávaly nosit, byla turbulentní dobou velkých změn. Šlo o 

známé „století páry“, 19. st., kdy se dosavadní svět na našem území proměnil. 

Jak bude dále podrobněji popsáno u jednotlivých důvodů odkládání kroje, 

v Evropě probíhala průmyslová revoluce, vedoucí ke zlevnění látek a materiálů 

potřebných k výrobě oděvu vůbec, proběhl také revoluční rok 1848, který v Čechách vedl 

ke zrušení poddanství, finalizovalo české národní hnutí, snažící se zachránit či obnovit 

vše typicky české. 

Je třeba si uvědomit, že jednotlivé důvody odkládání kroje nepůsobily samostatně 

či odděleně. 

Venkovský člověk byl tehdy vystaven vlivům, do té doby nezažitým, které 

nemohl ovlivnit a které nutně musely vést k postupnému opuštění tradičního způsobu 

života a tedy i jeho atributů, jako byl kroj.  

Stránská rozlišuje mezi psychologickými a materiálními důvody odložení kroje: 

- ty první vidí v důsledcích zrušení poddanství – zejména muži už nechtějí být spojování 

se svým bývalým nesvobodným postavením, z vesnic se vytrácí tradice a společně 

sdílená pravidla, jejichž porušení bývalo společností trestáno. Podle Stránské je 

důležitým i vztah ostatních členů společnosti k vesničanům, sedlákům. Pokud mají kroj, 

pohlíží na ně ostatní vrstvy svrchu, pokud mají městské šaty, jsou přijímáni bez 

předsudků. 

- ty druhé vidí ve zlepšení ekonomického postavení venkovanů a přílivu nových, 

levnějších materiálů k šití oděvů a v nepraktičnosti krojů.  

(Stránská, 1950, str.  78 – 81). 

Antonín Václavík, který se ve své práci věnoval především krojům moravským, 

rozšířil psychologické důvody odkládání krojů (které nazýval „mentálními“), o 

„mentalitu obyvatelstva“, jinde „rasové založení“ obyvatel jednotlivých, od sebe 

přírodními podmínkami odlišných regionů. Zdůrazňuje, že obecné důvody odkládání 

krojů neplatí všude stejně, např. „střízlivější“ horalé reagují na změny v prostředí 

odlišným způsobem než obyvatelé nížin. (Václavík, 1930, str. 185 – 186) 

Chotek k českému kroji poznamenává, že se nejdříve a nejvíce připodobnil oděvu 

městskému, jak materiály, tak střihově, a to hlavně vlivem bohatství českého selského 

lidu, které mu umožňovalo většinu oděvních součástí nakupovat. Odložení kroje, stejně 

jako Stránská, připisuje i industrializaci a „vzrůstajícímu stavovskému vědomí, jež vidělo 

v kroji symbol poddanství a hospodářského i kulturního útisku“. (Chotek, 1937, str. 45) 

To, že byly střední Čechy jedním z prvních krajů,  kde byly kroje odloženy, 

vyplývá i z dokumentace ke korunovačnímu průvodu Ferdinanda I. Dobrotivého z roku 
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1836, ze které je jasné, že zde v tu dobu byl oděv už povětšinou úplně poměštěn (Stránská, 

1950, str. 78).  

Alois Jirásek se zabýval kroji mimo jiné v krátké eseji „O českém kroji“, kde 

uvádí: „U Čechů však jevil se dříve nežli u kteréhokoliv národa slovanského cizí vliv na 

domácí kroj, ač ne ve všech vrstvách stejně po všech zemích národem českým obydlených, 

tak že např. moravští Čechové a jmenovitě Slováci kroj svůj domácí nejdéle a nejlépe 

zachovali. 

Že v Čechách tak záhy počal se ujímati kroj cizí, toho hlavní příčinou byla zajisté 

poloha Čech, jež evropským modám se nemohly uzavříti, i čilá povaha národa samého. 

Západ s východem se tu srážel; západ však mocněji účinkoval, ovšem že nejprve ve 

vrstvách nejmožnějších, zvláště ve šlechtě, a to nejmocněji ve 14. st. za vlády Lucemburků, 

kde francouzský kroj se u dvora i u vyšší šlechty ujal. Ale ještě té doby r. 1318, mluví 

privilegium pražských krejčí o kroji českém“.(Jirásek, 1920, str. 99 – 100) 

Popisuje další vývoj oděvu, přes italské, španělské a francouzské vlivy k úplnému 

přizpůsobení se západoevropským vzorům. To se ovšem, podle Jiráska, dělo pouze ve 

vyšších spol. kruzích. „Lid“ byl „konservativnější“, přebíral módu postupně, ne často a 

řídil se zejména městy a svojí vrchností. Za důvod odložení kroje považuje Jirásek 

hospodářský pokrok, ukončení domácí výroby materiálů a zlepšení komunikace, tj. 

sociálního styku mezi jednotlivými kraji a „světem“. Podle Jiráska začali venkované 

odkládat svůj kroj v některých oblastech v padesátých letech 19. st., jinde, hlavně 

v horách, až později. Podle jeho názoru do té doby měly všechny české kraje svůj kroj, 

což dokládá i kroji prezentovanými na korunovaci Ferdinanda V. v roce 1836. Snaží se 

procesy spojené s vývojem oděvu popsat objektivně, ale nevyhne se tu a tam povzdechu 

nad zánikem „starých“ krojů („místo malebných kabátků obecny jsou jupky často 

sametové.“ (Jirásek, 1920, str. 115) 

Langhammerová klade dobu doznívání nošení krojů až do 20. st. a konstatuje, že 

nejdéle se v krajích, kde se kroj ještě nosil, udržely  krojované svatby, nicméně  i ty  v 50. 

letech 20. st. postupně vymizely. Následně už se živý kroj uchoval pouze u nejstarší 

generace žen, která jej všedně nosí v jeho pracovní podobě. Mladší generace obléká 

sváteční kroj při slavnostech. (Langhammerová, 2001, str. 33 – 34) 

I zde tedy můžeme vidět přerod živého kroje, oblečení pro každodenní užívání, 

v kostým nošený pouze při festivitách.   

Tyršová uvádí, že „Svůj kroj odložili v Čechách nejdříve severní a severozápadní 

kraje, živým průmyslovým ruchem prostoupené. Již v r. 1845 stýská si Němcová, že 

v Ratibořicích v kostele takřka již nespatřila lidových krojů. Na východě, v Litomyšlsku, 

Vysokomýtsu, přestali nositi svůj krásný kroj již před rokem 1850. O Plzeňsku musel roku 

1850 napsati Škarda, rodák tamější, že již jen při svatbách se udržel původní kroj v plné 

nádheře a kráse. Tak tomu bylo též v středních Čechách. O nějaké desetiletí udržel se kroj 

déle v Blaťácku, v Táborsku a v jihozápadních Čechách; do našich dnů jedině na 

Domažlicku, aspoň do jisté míry, ženský kroj se dochoval, ač ovšem již také všelikými 

příměsky rušen.“ (Tyršová, 1916, str. 54) 
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Souvislost odložení kroje s velkými společenskými změnami, které probíhaly 

v 19. st., popisuje i J. Vydra: „Popřevratové osvobození lidu, sociální povznesení, 

vzdělání, školství, pokrok, to vše působí na vyrovnávání společenských a vzdělanostních 

rozdílů a je příčinou rychlého mizení rozdílů krojových“ (Vydra, 1931, str. 139). 

 

Pro přehlednost jsem obecné důvody odkládání krojů v Čechách rozdělila: 

7.1.Materiální důvody 

a. Klimatické a ekonomické podmínky oblasti 

b. Nové materiály, průmyslová výroba, pokles cen látek a dalších materiálů, 

zvýšení jejich dostupnosti  

c. Nepraktičnost, hygiena a udržování kroje  

 

7.2.Sociální důvody 

 

7.2.1. Vnitřní  

d. Ekonomické podmínky související s osobou - bohatství, chudoba 

e. Pohlaví - gender 

f. Věk 

g. Přejímání prvků zvenčí  - móda 

h. Získání větší osobní svobody 

 

7.2.2. Vnější  

i. Pronikání městské módy 

j. Revoluční rok 1848, zrušení poddanství (potažmo roboty) 

k. Národní hnutí a vlastenectví po roce 1848 

l. Opouštění tradice 

 

7.3.Další důvody a vlivy  - Národopisná výstava, raabizace 

 

 

Jak už uvedeno shora, jednotlivé důvody nepůsobily samostatně. Mohly 

ovlivňovat jednotlivce či celou skupinu, mohly působit zevnitř i vně. Některé 

působily dlouhodobě, po celou dobu vývoje krojů, jiné krátkodobě. Některé vnější 

důvody způsobily vznik důvodů vnitřních – např. zrušení poddanství vedlo k větší 

osobní svobodě, pronikání městské módy k jejímu přejímání jednotlivci atd., 

některé se překrývají, navzájem podmiňují a je těžké určit, zda jsou materiální či 

sociální.  

Tato práce neaspiruje na vyčerpávající výčet všech důvodů odkládání lidových 

krojů, pouze se snaží ty nejvýznamější základně utřídit. 
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7.1. Materiální důvody 

 

a. Klimatické a ekonomické podmínky oblasti 

Klimatické podmínky zprostředkovaně ovlivňovaly celou kulturu života 

oblasti, protože určovaly způsob obživy (na horách pastevectví a tím pádem relativní 

chudoba, v nížinách zemědělství a z něj plynoucí relativní bohatství).  

Klima a z něj plynoucí ekonomické podmínky regionu, ve kterém se ten který kroj 

nosil, mělo samozřejmě vliv na jeho vývoj. V horských oblastech bylo nutné oděv v rámci 

možností přizpůsobit tuhým zimám, v nížinách bylo možné v tomto směru polevit. 

Dalším způsobem, kterým klima mohlo ovlivňovat udržování či naopak opouštění tradic, 

včetně kroje, je ten uvedený Václavíkem (viz str. 36) – klimatem daná větší či menší 

konzervativnost místních.  

Jak je uvedeno i níže u písm. c) kroj byl zvláštním oděvem, který na střídání teplot 

v roce příliš nereagoval. Chodilo se v podstatě celý rok v tom samém, jen v zimě se 

přidávaly jednoduché součásti, např. vlňák. Bohatší nosili kožichy. 

Některé části kroje se v některých oblastech udržely déle právě pro svou 

praktičnost v místních podmínkách. Např. pastýři na moravských horách nosili velmi 

starý typ obuvi – krpce až do dvacátých let 20. st., protože byly pevné, ale přitom lehké 

a pružné (Bogatyrev, 1937, str. 17). 

 

b. Nové materiály, průmyslová výroba, pokles cen látek a dalších materiálů, zvýšení 

jejich dostupnosti 

I když v 17. a 18. století ceny oděvů postupně klesly, až v 19. století se ošacení 

stalo výrazně cenově dostupnějším. Významnou roli, kromě technického pokroku a 

s ním spojené strojové výroby, hrálo zlepšení dopravy a rozvoj celosvětového 

velkoobchodu, který tlačil ceny látek dolů. Díky vynálezu šicího stroje se začaly 

vyrábět i konfekční oděvy.  

Nové materiály a i šité části oděvu byly také výrazně dostupnější, daly se koupit 

např. na pravidelných jarmarcích. 

 

Jak uvádí také Marie Lábková (Lábková, 1919): „Jakmile přestává ruční práce 

z látek ručně a po domácku vyrobených, mizejí i podmínky života pro lidový kroj vůbec a 

kroj propadá neodvratné zkáze.“ 

Konfekční výroba začala už za třicetileté války vojenskými uniformami, s každou 

další válkou se výroba zlepšovala a rozšiřovala, obnošené uniformy se dále prodávaly 

lidu (Štěpánová, 2005, str. 32 – 33).  

 

c. Nepraktičnost, hygiena a udržování kroje 

Kroj, v podstatě ve všech jeho formách, tj. pracovní, sváteční i obřadní, byl 

náročný na výrobu, ale i údržbu (praní, žehlení, škrobení, vyspravování). Zvláště obřadní 

kroje vyžadovaly před použitím mnoho práce, dlouhou přípravu a jejich oblékání bylo 

velmi složité a zdlouhavé. Takový kroj nebylo možné správně obléci bez podrobných 
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znalostí účelu jednotlivých součástí, jejich obřadního významu a zejména správného 

místního tradičního způsobu nošení. 

Kroj, zejména ženský, obecně neposkytoval v zimě více tepla než v létě, byly 

k němu pouze přidávány součástky, u chudších jednotlivců např. pouze vlněný přehoz 

přes ramena. V létě zase příliš hřál, neboť nebylo možné základní součásti odložit. 

Zimní svrchní oděv se, zejména u žen, objevil až v posledním období nošení krojů, 

vyjma kožichů. Stejně tak zateplené ženské sukně, které se někdy musely nosit místo 

spodniček, protože byly těžké. (Stránská, 1936, str. 226). 

K zimnímu nošení kroje poznamenává Stránská: 

„Všimněme si však v porovnání s mužskými kabáty, jak málo svrchního oděvu 

znaly ženy. V archaických oblastech nosí tentýž nebo velmi podobný šat jako muži, t. j. 

hrubou soukennou „kabaňu“ aj., anebo znají jenom kožich. Dívčí mládež zachovává 

starodávný způsob a navléká na sebe v zimě i několikerý šat letní, několik rukávců, 

několik živůtků a sukní bez kabátu, mimo to se halí do plachet a šátků; teprve starší ženy 

se odívají v kabáty a kožich. Tmavé „kacabajky“, „lajblíky“, „kabáty“, „vizitky“ 

z kupovaných látek zaváděny jsou teprve až v posledních dobách“. (Stránská, 1936, str. 

235). 

Nepohodlnost a náročnost údržby kroje byly tedy také důvodem podporujícím 

jeho odkládání. 

 

 

 

 

7.2.  Sociální důvody 
 

7.2.1. Vnitřní 

d. Ekonomické podmínky související s osobou - bohatství, chudoba 
Jedním z nejdůležitějších důvodů změny kroje a i jeho odkládání byly jistě 

ekonomické podmínky jeho uživatelů. Bohatí uživatelé měli ekonomické prostředky 

k nákupu nových látek, celých nových součástí, byli většinou v častějším styku s okolním 

světem a měli tendenci rychleji přejímat do svého oděvu prvky, které je sociálně 

přibližovaly vyšším, progresivnějším, vrstvám. 

 

Chudí nositelé museli veškeré změny ve svém oděvu přizpůsobovat svým 

ekonomickým možnostem, neměli prostředky k nákupu nových kusů oděvu tak často, 

jako jejich bohatší sousedé. Protože oděv byl velmi drahou záležitostí, bylo obvyklé, že 

lidé nosili po celý život kusy oděvu, které získali např. před svatbou, či dokonce zdědili 

po svých předcích. Změny v jejich kroji probíhaly tedy pomaleji, postupněji. 

Dobře popsáno je uvedené ve Velkých dějinách zemí Koruny české - Lidové 

kultuře: 

„..i v samotném venkovském prostředí se rozlišovaly jednotlivé vrstvy podle 

zámožnosti a sociálního postavení. Ačkoli zůstával stejný základní střih a charakter 

oděvu, přece jen na stupeň movitosti nositele poukazoval oděv drobnými vizuálními 
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detaily. Šatník majetnějších obyvatel vesnice se lišil nejen použitým materiálem, nýbrž 

také jeho množstvím i náročností zdobných prvků. Majetkový status vyjadřovalo nošení 

určitého druhu oděvu. Tak např. bohatí sedláci uchovávali ve svých truhlách nákladné 

kabáty, kožichy, boty či klobouky“ (Bahenský et. al. , 2014, str. 218). 

 

Podobně Josef Vydra v Nauce o kroji (Vydra, 1931, str. 141) zmiňuje, že „v okolí 

Lytomyšle a Vysokého Mýta a na Chrudimsku vdané ženy nosily zlaté čepce, chudé pouze 

bílé…“ 

 

e. Gender 
V celé oblasti středních Čech odložili muži svůj místní kroj většinou minimálně o 

generaci dříve než ženy.  

Ženy byly sociálně předurčené k setrvávání v domácnosti, cestovat neměly (s 

eventuální výjimkou např. náboženských poutí) v podstatě důvod. Velmi často oděvy 

samy podomácku vyráběly, a to pro celou svou rodinu. Ke kroji tak měly blízký, velmi 

osobní, vztah. Ten se postupně vytratil působením dalších faktorů.  

„Muži, kteří bývali v čilejším styku s městem, rychleji přebírali jednotlivé kusy 

oblečení a všebecně se přizpůsobili městké módě rychleji. Ženy, odkázané spíš na odmácí 

hospodářství, se navíc samy aktivně podílely na tvorbě oděvu, v němž mohly dobře 

uplatnit své tvůrčí schopnosti a zachovávaly tradiční oblečení déle.“ (Štěpánová, 1984, 

str. 56). 

 

f. Věk 
Mladí lidé jsou a vždy byli nositeli změny. I v oděvu. Pohnutky mohou být různé, 

často jde o revoltu vůči generaci rodičů, o snahu se odlišit či držet krok s dobou. 

Jak člověk stárne, přestává pociťovat nutnost změny. Začne se držet oděvu, na 

který je od mládí zvyklý, a tím nošené pro další generaci zafixuje jako další formu, kterou 

je třeba změnit. Jde o neustále se opakující koloběh. 

Různé generace se také navzájem posuzují a vyžadují, aby příslušníci jednotlivých 

věkových skupin nosili to, „co se sluší“. Například v době nošení krojů nebylo 

společensky přípustné, aby mladí lidé před uzavřením manželství nosili tmavé barvy a 

naopak staří nosili jásavé barvy mládí.  

V souladu s popsanými principy vnášeli mladí lidé do krojů změny, často novoty, 

které znali či viděli ve městě nebo na jarmarku. Jde o poměrně důležitý důvod odkládání 

kroje, který by možná vedl k postupnému jeho odložení i sám o sobě.  

 

g. Přejímání prvků zvenčí  - móda 
Lid se snažil připodobnit nejdříve oděvům vyšších společenských vrstev, tj. 

šlechty a měšťanů a i přes různá restriktivní opatření (oděvní řády apod.) do svého oděvu 

zařazoval a asimiloval prvky a materiály z těchto oděvů. Přejímání trvalo vždy delší dobu, 

a pokud přejaty byly, vydržely takové prvky v lidových krojích často velmi dlouho, dávno 

poté, co je původní nositelé, tj. šlechta, nosit přestala. Takovým způsobem se do českých 
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lidových krojů dostaly některé prvky původem z cizích zemí, které byly přejaty českou 

šlechtou z Itálie, Německa, Španělska. Tak např. na Chodsku měl kroj ještě na počátku 

19. st. „některé renesanční prvky“, např. „černé plátěné nebo polovlněné sukně 

naskládané do tuhých záhybů a silně naškrobené, tzv. „bulky“. (Štěpánová, 1984, str. 

223).  

Na Blatech se ještě ve druhé polovině 19. st. nosily zvláštní pokrývky hlavy pro 

svobodnou a vdanou ženu a dokonce i mladou ženu v prvním roce po sňatku, Šlo o známé 

blatské pleny, nošené, zjednodušeně řečeno, podle stavu buď přes vínek, nebo přes čepec 

(Štěpánová, 1984, str. 161 – 162).  

.  

h. Získání větší osobní svobody 
Jednou z funkcí kroje byla i stavovská identifikace. Nešlo jen o rozdíl mezi 

venkovským lidem a měšťany či šlechtou, ale i o rozdíly uvnitř venkovské společnosti – 

byly rozlišovány (součástkami, barvou apod.) kroje sedláků, chalupníků a řemeslníků. 

(např. Bogatyrev, 1937, str. 19). 

Generace, stýkající se často či pravidelně s městkým nebo průmyslovým světem 

si začaly uvědomovat zastaralost svých tradic, jejich náboženský či magický základ, 

pověrečnost, neslučitelnost s moderním způsobem života. 

 

 

7.2.2. Vnější  

i. Pronikání městské módy 
S nárůstem významu měst a rozšiřováním jejich vlivu nabyla na důležitosti 

městská móda, která se stala jedním z nejvýznamnějších důvodů odkládání lidových 

krojů.  

Městská móda pronikala na venkov postupně, nejvíce a po nejdelší dobu 

ovlivňovala samozřejmě své bezprostřední okolí.  

Tak v případě oblastí sousedících s Prahou se venkovské obyvatelstvo mohlo 

přizpůsobovat městské módě rychleji a tento proces byl provázen i opouštěním starých 

zvyků při nošení krojů, např. už se při běžném nošení (ne tak při obřadech) nerozlišovaly 

čepce svobodných a vdaných žen (Štěpánová, 1987, str. 108). 

Město a jeho móda měly vliv i na rozdíly při odkládání kroje přímo uvnitř 

venkovských společenství. Muži, kteří měli možnost častějšího kontaktu s městem, 

odkládali kroj dříve.  

 

j.  Revoluční rok 1848, zrušení poddanství (potažmo roboty) 
Od konce 18. st. docházelo k postupné reformě státu – ze stavovského se pozvolna 

stával stát občanský (zrušení nevolnictví, toleranční patent (oboje 1781), povinná školní 

docházka (1774)), a v roce 1848 – odebrání moci vrchnosti, zrušení poddanství 

(potažmo roboty). 
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Na jedné straně se proces odkládání kroje urychlil, na straně druhé v bohatých 

selských oblastech naopak nastartoval jejich další rozvoj – zde byli lidé hrdí na svoje, už 

svobodné, prosperující postavení (Štěpánová, 2005, str. 33, 57).  Ve středních Čechách 

ovšem takovou oblast nenalezneme, jednalo se např. o Blata. 

k. Národní hnutí a vlastenectví po roce 1848 
S reformou státu počalo v našem prostředí i sebeuvědomování Čechů – idea 

národa, národní identity.  

V revolučním roce 1848 a po něm došlo v některých oblastech k nárůstu zájmu o 

kroj, i když zde v podstatě už jako takový neexistoval. Nepochybně je také kroj spojen 

s jazykem – lidové vrstvy oděné krojem byly v té době jedinými, které v Čechách ještě 

hovořily česky (Štěpánová, 1986, str. 9).  

Na druhou stranu ve středních Čechách nebylo třeba národnostního uvědomování 

– obyvatelstvo bylo vyjma Prahy české, bez menšin a hranic s jinými etniky, 

nepociťovalo tedy potřebu projevovat národnost pomocí kroje (Štěpánová, 1987, str. 

108). 

Podle Štěpánové byla jedna z funkcí kroje, tj. identifikace národní příslušnosti, 

vzata do popředí a postupně se stávala stále důležitější, až se stala tou hlavní a základní, 

nebo je alespoň tak vnímána. Jak uvádí Štěpánová „je až podivuhodné, jak hluboce je 

v nejširší veřejnosti  zakořeněna představa o spojení lidového oděvu s etnicitou.“ 

(Štěpánová, 1987, str. 109 - 110).  

 

Pojem národ je spojen i s pojmem „národní duch“ či „duch národa“, na přelomu 

19. a 20. st. hojně používaným. Národní hnutí a s ním spojené hnutí za uchování lidové 

kultury, včetně kroje, resp. i snaha o vytvoření „národního kroje“ je vyjádřením a 

vyústěním pocitů, které se v české společnosti objevovaly v souvislosti s tehdejší 

politickou a geografickou příslušností k Rakouské monarchii.  

l. Opouštění tradice 
Tradice, zvyk, zvyklost, obyčej. Ať už to nazveme jakkoliv, je nepochybné, že 

tradice je i dnes důležitou součástí společenských struktur a mechanismů a v minulosti, 

ve které se nosil kroj, byla součástí ještě důležitější. 

 

Tradice byla v mnoha případech důvodem, proč se kroj nosil určitým způsobem, 

k určitým příležitostem apod. Způsoby, příležitosti, významy a vztahy, které byly 

určovány či podporovány tradicí, spojovaly a ohraničovaly sociální skupiny. Současně 

ale tlakem okolí nutily jednotlivce i skupiny obyvatel k jejich dodržování. Tradice byla 

vždy součástí samoregulačních mechanismů společnosti. 

 

Tradiční rituály udržující časové posloupnosti v životě venskovských lidí 

postupně ztrácely na významu. Byly většinou spojeny se zemědělským rokem či 

s nejdůležitějšími milníky v životě jednotlivců (křest, svatba, pohřeb). 
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7.3. Další důvody a vlivy - Národopisná výstava, Raabizace 

Pro odkládání krojů v konkrétních sídlech existovalo mnoho dalších vlivů 

nebo konkrétních důvodů, které působily pouze lokálně. 

Vlivná byla v tomto směru např. Národopisná výstava Českoslovanská, která 

v roce 1895 odrazila sebevědomí už plně emancipovaného národa a někde, např. na 

Horácku, vedla k obnovování krojů, někde naopak k urychlení jejich odkládání.3 

Národopisné výstavě předcházela instalace tzv. České chalupy na Zemské 

jubilejní výstavě v roce 1891, kde byly prezentovány kroje z Blat, Chodska, Litomyšlska 

a Plzeňska. 

Následná příprava Národopisné výstavy rozdělila odbornou veřejnost na dva 

proudy – jeden představoval Čeněk Zíbrt a časopis Český Lid a jejich přístup ke kroji byl 

ovlivněn nalezeným sebevědomím zformovaného národa – v kroji hledali historické 

kořeny, nepřetržitou linku vývoje od slovanských předků. Druhá skupina soustředěná 

kolem časopisů Naše doba a Čas byla sociologicky zaměřená, chtěla ukazovat vesnici 

takovou, jaká je, současný stav, nikoli sváteční, ale všední, včetně problémů, kterým 

vesnice v té době čelila (Štěpánová, 2005, str. 63). Jejími představiteli byli Niederle, 

Jakubec nebo Tille. Kroj považovali nejen za otisk lidové kultury, ale také za překonaný 

historický prvek, který musí ustoupit pokroku. 

 

  Zástupcem konkrétních důvodů, které působily pouze lokálně, je raabizace, 

která vedla v nově vzniklých vesnicích k abolici roboty o téměř 70. let dříve než obecně 

– a to přispělo v těchto oblastech i k dřívějšímu odložení kroje4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 doc. Irena Štěpánová – osobní rozhovor 2. 9. 2020. 

4 Raabizace byla pozemková a poddanská reforma, pojmenovaná po svém navrhovateli Frantuišku Antonínu 

Raabovi a proběhla v 70. a 80. letech 18. st., po třicetileté válce. V rámci této reformy vzniklo v Čechách 128 

nových vesnic. Reforma spočívala v rozdělení vrchnostenských zemědělských majetků na menší plochy, které 

velikostně stačily na uživení jedné rodiny. Každá nová část byla dědičně pronajata rodině (tzv. familianti), která 

na území hospodařila a vlastníku odváděla peněžité nájemné. Familianti tak neměli povinnost roboty. Reforma 

nebyla provedena v plánovaném rozsahu, nástupce Marie Terezie, Josef II., ji zastavil. 
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8. Doba a důvody odkládání krojů v jednotlivých krojových 

regionech a subregionech středních Čech 

  U všech subregionů byla pro stanovení doby odložení kroje rozhodná doba, 

kdy kroj odložila nastupující generace žen, a to z několika důvodů: 

- muži odložili kroj na celém území středních Čech nejméně o generaci dříve než 

ženy, 

- starší ženy „donášely kroj“ ještě dlouho poté, kdy jej dívky už nenosily a 

chodily do kostela nebo ke  společenským událostem (tancovačka) či rituálům 

(svatba) v městském oblečení. 

  Ve středních Čechách však není možné aspirovat na přesnost a dokonalou 

spolehlivost dobového určení. Pro to nemáme k dispozici dostatek informací nebo se 

informace z odlišných pramenů různí. 

Jak uvádím shora v úvodu této práce, určila jsem úseky v délce 25 let. 

Dekády se jeví jako příliš krátké a jednotlivá období by byla těžko oddělitelná:  

Období – 1775 – 1800 

Období – 1801 – 1825 

Období – 1826 – 1850 

Období – 1851 – 1875 

Období – 1876 – 1900 

Období – 1901 – 1925 

Období – 1926 – 1950 

   

  Některé subregiony doprovázím, se souhlasem MOLK, které disponuje 

licencí k autorským právům, ilustracemi místních krojů. Malby vytvořila pro 

MOLK Pavla Hampton.  

 

8.1. Středozápadní krojový region 

 

8.1.1. Krojový subregion Okolí Prahy – sídla pro orientaci – Smíchov, Ruzyně, 

Karlín 

  – období odložení 1801 – 1825 

  K Okolí Prahy uvádí Tyršová, že zde sedláci odložili kroj poté, co byli zbaveni 

roboty. A dodává: “bylo v tom uvědomělé cítění pro změnu sociálních poměrů i kus 

selského furiantsví.“ (Tyršová, 1918, str. 63). 

Území, které dnes chápeme jako subregion Okolí Prahy, tvoří většinou obce 

dávno pohlcené hlavním městem – např. Ruzyně, Smíchov, Karlín, Košíře, Jinonice, a 

některé vzdálenější, nicméně stále pražské části - Zbraslav, Roztoky, apod.  
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Ze shora uvedených důvodů odkládání krojů je 

zřejmé, že subregion Okolí Prahy si nemohl svůj kroj, 

vzhledem k bezprostřednímu sousedství velkoměsta, 

podržet nijak dlouho. Kroje venkovanů se zde udržely 

pouze do počátku 19. st.  

Langhammerová klade dobu odkládání krojů 

v okolí Prahy do 30. let 19. st., obecně ve středních 

Čechách kolem roku 1850 (Langhammerová, 2001, str. 

138).  

 

 

 

  

Karel Vladislav Zap popsal odkládání 

kroje v Praze v jednom z čísel Památek 

archaelogických a místopisných takto: 

„My Pražané mohli bychom mysliti, že lid 

český již nemá svého vlastního národního kroje, 

neboť jako snad jen v průmyslových okresích 

anglických, tak na deset mil okolo Prahy lid 

venkovský všechnu zvláštnost v kroji odložil, a 

více méně po městsku se šatí.…. 

Zevšedňelost kroji (u ženských ostatně 

ještě v menším stupni) působí, že v Praze vlastně 

ani lidu venkovského nevidíme, poněvadž se od 

lidu městského dle svého zevnitřku ani neliší, a 

v tlumech poutníkův o sv. Janě vyhledáváme 

původnější  národní kroj jako nějakou 

etnografickou vzácnost. V nějvětších městech 

evropských, např. ve Vídni, ve Varšavě, v Pešti, Mnichově, Berlině lid venkovský na první 

pohled se poznává a zem i obyvatelstvo její representuje. I u nás tak bylo ještě před 

třidceti lety, ale od těch dob vše zmizelo okolo Prahy jako nějaký sen….“ (Zap, 1855, str. 

22) 

Chotek Okolí Prahy považuje za oblast, která udávala tón českých krojů: „ráz 

českým krojovým skupinám dával ovšem kraj pražský – ačkoliv můžeme zaznamenati i 

Obrázek 3 - Rychtář z Ruzyně 

Obrázek 4 - Smíchovský ženský kroj 
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vlivy sousedních nečeských zemí – jednak svou centrální 

polohou, pak i zámožností, ale nejvíce proto, že sem přicházeli 

za nejrozmanitějšími cíli ze všech částí země.“ (Chotek, 1937, 

str. 47).  

Uvádí také, že Pražský kraj svůj kroj odložil velmi 

brzy, protože tu působila „časně probuzená stavovská hrdost i 

technický pokrok.“ (Chotek, 1937, str. 47). 

 

 

 

 

 

8.1.2. Krojový subregion Mělnicko (Podřipsko) – sídla pro orientaci: Mělník, 

Roudnice nad Labem  

- Období odložení – 1801 – 1825 

 

Mělnicko je, jako většina středočeských oblastí, 

specifické tím, že část nejblíže ku Praze byla progresivnější a 

vzdálenější, okrajové oblasti (Roudnice) konzervativnější. 

Mírnou zaostalost v krojovém vývoji lze pravděpodobně 

přisuzovat i vlivu německých sousedů (Štěpánová, 1987, str. 

89). 

Sousedství německé 

menšiny vedlo v dotčených 

oblastech k větší 

konzervativnosti v kroji, 

nositelé měli větší tendenci 

k uchování rozdílnosti od 

cizojazyčné menšiny 

(Štěpánová, 2005, str. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Ruzyňský ženský kroj 

Obrázek 6 - Podřipský mužský kroj 

Obrázek 7 - Roudnický ženský kroj 
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8.1.3. Krojový subregion Slánsko – sídla pro orientaci: Slaný, Kladno, Rakovník  

- Období odložení – 1801 – 1825 

  

Jde o oblast, kde byl kroj, právě díky 

blízkosti Prahy a rozvoji průmyslu, zejména na 

Kladensku, odložen z celého Středočeského kraje 

nejdříve (Štěpánová, 1987, str. 84).  Kroj zde byl 

opuštěn, podle Chotka, už v prvních desetiletích 

19. st. (Chotek, 1937, str. 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

8.1.4. Krojový subregion Berounsko (Podbrdsko) – sídla pro orientaci: Beroun, 

Hořovice, Mníšek  pod Brdy, Dobříš 

- Období odložení 1775 – 1800  

 

I zde se už ve 30. letech 19. st. nosil v podstatě 

městský šat s tím, že „v oblasti se nevytvořily 

příhodné podmínky pro rozvinutí lidové invence 

v tomto směru. Velmi brzy sem začaly pronikat 

kupované látky a přípravy. Střihová soustava šatu se 

postupně podřídila vlivům městské módy a podobně 

tomu bylo i s výzdobou, především výšivkami. Přesto 

však, ve srovnání s průmyslovějším sousedním 

Příbramskem nebo blízkým okolím Prahy je možno 

konstatovat, že určité znaky charakteristické pro 

lidový oděv, zejména v úpravě ženské hlavy a 

ženského svátečního oděvu vůbec, se zde udržely 

déle.“ (Štěpánová, 1984, str. 95) 

 

 

 

8.1.5. Krojový subregion Příbramsko - sídla pro orientaci: Příbram, Rožmitál pod 

Třemšínem, Březnice  

Obrázek 8 - Slánský ženský kroj 

Obrázek 9 - Dobříšský ženský kroj 
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- Období odložení – 1775 – 1800 
 

 „Už na přelomu 18. a 19. st. byl specifický charakter oblečení lidových vrstev 

velmi oslaben nebo, lépe řečeno, nedosáhl nikdy takových forem, aby ho bylo možno bez 

rozpaků označit za skutečně lidový“ (Štěpánová, 1987, str. 77).  

Štepánová také konstatuje, že v této oblasti, stejně jako na Berounsku, 

Rakovnicku, Kladensku a v nejbližším okolí Prahy, není v podstatě možné hovořit o 

zániku krojů. Ve všech těchto oblastech spíše postupně splynuly oděvy městké s oděvy 

venkovskými, které jim i tak nebyly nepodobné. Snad jen okrajové vsi, zejména na jižní 

hranici, vykazují některé krojové zvláštnosti a delší udržení kroje. (Štěpánová, 1984, str. 

98 – 99) 

 

8.2. Jihovýchodní krojový region 

 

8.3.1. Krojový subregion Benešovsko (někde Vlašimsko, Podblanicko, Sedlčansko) – 

sídla pro orientaci: Benešov, Vlašim, Sedlčany, Votice   

- Období odložení – 1826 – 1850 

Benešovsko představuje v rámci středních 

Čech oblast přechodnou mezi městem a průmyslem 

ovlivněným krajem blízko u Prahy a relativně 

konzervativními zemědělskými oblastmi na jejích 

okrajích. Jeho relativní chudoba  a  z ní vyplývající 

zaostalost způsobily, že vliv města zde působil 

pomaleji (Štěpánová, 1987, str. 104 – 105) 

Nejvíce specifických rysů se ještě koncem 

první třetiny 19. st. udrželo na konzervativnějším 

Vlašimsku. Odtud byla také v roce 1836 vypravena 

svatba pro korunovační průvod. Další, rovněž 

konzervativnější, oblast představuje 

severovýchodní část Benešovska, zejména obce 

v okolí Ostředku, Okrouhlice, Takonína a 

Tatouňovic.  Obrázek 10 - Benešovský ženský kroj 
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 I přes brzké odložení kroje se v této oblasti udrželo 

relativně dlouho používání podomácku vyrobených látek, 

vzhledem k chudobě kraje vyráběných tkalci ještě po 1. 

světové válce. (Štěpánová, 1984, str. 101) 

Obecně byly kroje na Benešovsku odloženy ve 40 

– 50 let 19. st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Východní krojový region (Polabí) 
 

8.4.1. Krojový subregion Hradecko – sídla pro orientaci: Hradec Králové, Pardubice, 

Hořice, Holice a Přelouč  

- Období odložení – 1826 – 1850 

Podle Stránské nebylo na tomto území „už v první 

polovici 19. věku zvlášť osobitých krojů. Podle svědectví 

krajského hejtmana z Králové Hradce, který r. 1836 

charakterisoval tento kout Čech, když podával návrh na účast 

při korunovačních slavnostech v Praze, v celém 

královéhradeckém kraji nebylo zvláštních rázovitých krojů a 

lid se oblékal v šaty, které se blížily městským střihům“ 

(Stránská, 1950, str. 213). 

Už v polovině 30. let 19. st. tu bylo oblečení 

poměštěno, oblast nebyla nikdy odborníky podrobně 

zkoumána (Štěpánová, 1984, str. 127). 

 

 

Obrázek 11 - Benešovský mužský kroj - 
rychtář 

Obrázek 12 - Královéhradecký ženský kroj 
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Na Hořicku dožívala déle barokní kultura. Nivelizace postupovala, například ve 

formě bílých čepců s karmazínovou výšivkou, vzory nicméně zůstávaly barokní  

(Svobodová, bez ročení, str. 213). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.2. Krojový subregion Kolínsko – sídla pro orientaci: Kolín, Čáslav  

- Období odložení – 1826 – 1850 

Na bohatém Kolínsku vymizel kroj velmi záhy. I proto, že zde byla ve 40. letech 

19. st. vystavěna železnice spojující Kolín s Prahou. Už v první třetině 19. st. byl zdejší 

kroj natolik poměštěný, že v dopise ke korunovaci Ferdinanda V. v roce 1836 kouřimský 

krajský úřad konstatuje, že kroj zde již v podstatě neexistuje (Štěpánová, 1987, str. 98). 

Podle Tyršové se zde již v druhém desetiletí 19. st. nosily kroje hodně poměštěné 

a úplně byly odloženy kolem r. 1850 (Tyršová, 1918, str. 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 - Pardubický ženský kroj Obrázek 13 - Pardubický mužský kroj 
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8.4.3. Krojový subregion Nymbursko, Poděbradsko – sídla pro orientaci: 

Nymburk, Poděbrady  

- Období odložení – 1801 – 1825 

 

Kroje v této bohaté oblasti byly odloženy už 

v první třetině 19. st., vliv města byl velmi silný. Pro 

místní kroje působilo jako vzor Mladoboleslavsko a oděv 

obou oblastí je velmi podobný, ale zdejší lidé jej odložili 

dříve. Jde o bohatou, úrodnou, polabskou oblast, kde byly 

kroje ve vrcholné podobě velmi honosné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. Severní krojový region 

  
8.5.1. Mladoboleslavsko – sídla pro orientaci: Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, 

Bakov nad Jizerou, Mnichovo Hradiště  

- Období odložení – 1826 – 1850 

 

 

Kroje oblasti Mladobleslavska byly velmi dobře 

popsány díky práci místní sběratelky a odbornice na kroje 

Barbory Hoblové. Místní kroj popsala v několika 

publikacích a shromáždila velkou sbírku.  

Mladoboleslavsko jako krojová oblast zasahuje až 

do středního Polabí, na Poděbradsko a Nymbursko a na 

západ téměř až k Praze (Štěpánová, 1987, str. 92).  

Kroj se zde nosil déle než v jiných středočeských 

oblastech, zdejší lidé byli konzervativnější a současně 

bohatí. Pro svůj kroj tedy používali drahé, průmyslově 

vyráběné látky, a to už od 1. třetiny 19. st. Následně ovšem 

kroj zcela vymizel.  

 

Obrázek 15 - Nymburský ženský kroj 

Obrázek 16 - Mladoboleslavský ženský kroj 
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Štěpánová klade Mladoboleslavsko 

v rámci středních Čech jako protipól Benešovska, 

kde se dlouho udržela domácí výroba látek, ze 

kterých se ale šilo oblečení „s tendencí se co 

nejvíce přiblížit městu“ (Štěpánová, 1987, str. 96). 

Ještě do 20. let 19. st. se zde, a nikde jinde 

v Čechách, nosily vínky a dodržoval se rozdíl 

mezi pokrývkou hlavy svobodných a vdaných žen. 

Ženy odložily kroj ve 40 – 50 létech 19. st.,  muži 

dříve (Štěpánová, 1984, str. 105). 

    

Obrázek 17 - Mladoboleslavský mužský kroj 
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9. Odkládání kroje ve vybraných dalších oblastech Čech 

Pro srovnání a ilustraci uvádím i příklady z jiných oblastí Čech, kde se kroje 

díky bohatosti kraje, jeho odlehlosti od Prahy, sousedství s cizojazyčnou menšinou 

či blízkosti hranic země udržely déle.  

9.1. Blata  

- Období odložení – 1876 – 1900 

Blata se rozkládají na jihu Čech, mezi Táborskem na 

severu, Plzeňskem na východě, Jindřichohradeckem 

(německý jazykový ostrov) na západě a Třeboňskem na jihu, 

i když zde jsou hranice vemi nejasné. Šlo o bohatou oblast 

s velmi rozvinutou lidovou kulturou nejen v oděvu, ale i 

v dalších projevech lidové kultury, např. v architektuře 

(Štěpánová, 1984, str. 161). 

Podle Štěpánové zde ženy pomalu začaly kroj 

opouštět v 60. – 70. letech 19. st., kdy se mladší generace 

začala přizpůsobovat městské módě (Štěpánová, 1984, str. 

165).   

 

Muži opustili kroj o 

generaci dříve. Nicméně 

ještě na Národopisné výstavě v roce 1895 bylo lze potkat 

ženy v blatském kroji (Štěpánová, 1984, str. 161). 

Blata byla ve srovnání s ostatními českými 

krojovými oblastmi specifická v tom, že místní kroj 

dosáhl svého vrcholu až ve 2. polovině 19. st., těsně před 

svým zánikem.   

I Stránská popisuje Blatsko jako úrodnou, 

bohatou oblast, současně ale odlehlou a konzervativní.  

Tyto aspekty vytvořily prostředí ideální pro vývoj 

a zachování kulturnělidových tradic, včetně kroje. Při 

korunovaci v roce 1836 „byla tato zvláštní osobitost 

blatských vesnic zvlášť zdůrazněna a pochválena od 

táborského krajského hejtmana a obyvatelům se dostalo nejlepšího vysvědčení.“ 

(Stránská, 1950, str. 174). 

 

Obrázek 18 - Blatský ženský kroj 

Obrázek 19 - Blatský mužský kroj 
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9.2. Doudlebsko  

- Období odložení – 1901 – 1925 

 

Doudlebsko se rozkládá na jih od Českých 

Budějovic, jde o kopcovitý výběžek českého území. Šlo 

tedy o oblast odlehlou, spíše chudou a pravděpodobně 

proto se zde uchoval kroj o něco déle než 

v blahobytnějších oblastech. Jde o prostor velmi ovlivněný 

sousedy – Chodskem, oděvem německého obyvatelstva a 

Třeboňskem, které samo bylo silně ovlivňováno Blaty. 

(Štěpánová, 1984, str. 167) 

Stránská označuje Doudlebsko za oblast patřící 

„vlastně mezi nejarchaičtější v Čechách“. Uvádí, že se zde 

kroje nosily až do přelomu 19. a 20. st. a „nejstarší ženy 

v nich chodí dosud“ (Stránská, 1950, str. 166).  

 

  

I zde se až do přelomu 18. a 19. st. zachoval 

jeden z archaických prvků, totiž ženské obřadní 

pláště pro nevěsty. Muži opět odložili kroj dříve než 

ženy, nicméně některé jeho prvky si podrželi ještě do  

začátku 20. st., např. „kvítkové vesty“. Štěpánová 

uvádí, že obecně se typický místní typ kroje na 

Doudlebsku nosil ještě počátkem druhé poloviny 19. 

st. (Štěpánová, 1984, str. 169 – 170). 

Na odkládání krojů v krojových regionech 

Blata a Doudlebsko jsem měla příležitost se zeptat 

odborníka na kroje těchto oblastí, pana Davida    

Blažka, se kterým spolupracuje i MOLK.  

K odložení krojů v obou oblastech mi p. 

Blažek sdělil: 

p.Blažek: Na Blatech se kroj odkládá daleko dříve, než na Doudlebsku. Na Blatech 

to byla léta 1890 až 1900, kdy se kroj odložil úplně. Samozřejmě, že mezi touhletou dobou 

už docházelo k ovlivňování součástí městskými, takže kolikrát už tam bylo z kroje pomálu. 

Ale zase na sousedním Doudlebsku se vlastní kroj udržel až do začátku druhé světové 

války a byli to starší obyvatelé a ženy, které ten kroj donášely. 

Obrázek 20 - Doudlebský mužský kroj 

Obrázek 21 - Doudlebský ženský kroj 
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Co se týká Doudlebska, tak tam i z dobových pramenů je vidět, že třeba i v  70. 

letech ještě staré ženy na Křemežsku, tam ke Krumlovu, nosily opravdu šerky a ty staré 

kabátky, kacabajky. 

TMM: v 70. letech 20. st. ? 

p. Blažek: Ano. Ještě ve 20. st. Ono se uvádí do druhý sv. války, ale ty starší ženský 

to ještě běžně nosily. 

TMM: ony to donášely 

p. Blažek: Donosily, přesně. Takže kroj na Doudlebsku, se dá říci, s ovlivňováním 

městskými styly a nějakými doplňky vydržel nejdýl. Co se týče jižních Čech. Doudlebsko, 

díky tomu, že bylo odlehlejší, konzervativnější, tak to tam prostě donosili. Byli šetrnější,  

obyvatelé a žili v jiných poměrech než na Blatech, kde, samozřejmě, bohatý Blata okolo 

Veselska byly hodně úrodný. Celkově terén tam prostě byl jinej  a dovolil kroj odložit dřív 

a nahradit za ňákej jinej. 

Pro úplnost je třeba zmínit, že v literatuře (Štěpánová, 1984, str. 170) nalezneme 

i odlišný názor - že doudlebské kroje byly odloženy dříve než kroje blatské. Z rozhovoru 

nicméně vyplývá, že na Doudlebsku se naopak kroje udržely déle. Za pravdu p. Blažkovi 

dává i Stránská, jak uvedeno shora. 
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9.3. Chodsko  

- Období odložení – 1926 – 1950 

Jediná oblast Čech, kde se kroje donášely ještě do konce 

20. st., kdy zemřely poslední stařenky, nosící tzv. 

flámišky (viz níže).  

Odkládání kroje se šířilo z Prahy, postupně 

ovlivňujíc další a další oblasti – nejprve střední Čechy, 

potom oblasti sousedící – Kozácko atd., až nakonec 

dorazilo i do oblastí nejvzdálenějších a příhraničních, jako 

jsou např. Blata, Doudlebsko. Takovou oblastí je 

nepochybně i Chodsko, které si jako jediné v Čechách 

uchovalo zbytky krojové tradice až do dnešní doby.  

 

 

 

 

Je ovšem velmi pravděpodobné, že ani na 

Chodsku by se krojová tradice neudržela, nebýt 

legend o Chodech střežících hranice království, 

příběhu o Lomikarovi a zejména umělců a literátů, 

kteří legendy a příběhy oživili ve svých dílech 

(zejména Alois Jirásek v Psohlavcích). Jejich 

znovuoživení vedlo k vzedmutí chodské hrdosti, 

místní se začali nadšeně hlásit ke starým tradicím a 

k těm náležel i kroj. (Tyršová, 1918, str. 73) 

Chodský kroj je pro nás specifický i tím, že 

je dobře zdokumentována jeho starší forma z 18. st., 

velmi starobylá, vycházející z renesance. Nosila se 

cca do 20. let 19. st.  

 

Na korunovační průvod v roce 1836 byla 

výprava z Domažlic vypravena v ještě starším kroji. 

Ve 40. letech, kdy do Domažlic přišla Božena 

Němcová, už starý kroj zmizel, pouze stařeny 

„donášely“ některé jeho součásti, např. kožichy (Stránská, 1950, str. 115 – 119). 

Dlouho se zde udržela zvláštní forma kroje u žen, tzv.  flámiška, sukně spojená se 

živůtkem a kabátek, vše ze stejné látky (oblékala se v neděli po obědě, odtud i další název 

Obrázek 22 - Ženský kroj Dolního Chodska 

Obrázek 23 - Mužský kroj Dolního Chodska 
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- „půvědkový“ oděv). Postupně byl generačně vytlačen městskými šaty. Flámiška zůstala 

oděvem pouze nejstarší generace žen.  

 „Zůstává otázkou, proč právě v této oblasti se lidový oděv udržel tak dlouho. 

Příčin bylo jistě více. Odlehlost kraje, konzervatismus, vědomí určité výlučnosti, 

podporované i dialektem a v neposlední řadě ovšem i 

druhotnými vlivy, totiž zájmem významných osobností 

naší kultury, spisovatelů, výtvarníků, hudebníků i 

samotných etnografů. To všechno přirozeným 

způsobem pomáhalo a pomáhá podporovat tradici 

lidové kultury, která se nejvýrazněji projevuje právě 

v oděvu a která by bez tohoto vnějšího okázalého 

zájmu  veřejnosti, který je bezesporu i jistou módní 

záležitostí, sama postupně zanikla. Zatím však, díky 

situaci, která se kolem lidového oděvu na Chodsku 

vytvořila, představuje tato oblast jediný region 

v Čechách, kde dosud existují zbytky lidového kroje.“ 

(Štěpánová, 1984, str. 227 – 228). 

  

 

V odborné literatuře je v souvislosti 

s chodským krojem často citována Božena 

Němcová, která chodskému kraji a místní lidové 

kultuře, včetně kroje, věnovala několik statí a 

popsala je svým typickým citlivým způsobem. 

Následující text popisuje, formou rozhovoru se 

starým chodským mužem, přerod kroje ze 

starého (18. st) na nový (19. st.): 

„Povězte mi, pročpak jste svůj kroj 

změnili?“ — „Byl tuze nepohodlný a studený; 

dříve byli lidé silni, ale teď jsou slabí. Někteří 

mají ještě bulky a pasy, ale je jich už málo.“ 

Já a starý bulák, který vstal od nízkého 

hrobu a naposled rukávem uplakané oči utřel, 

byli jsme poslední odcházející ze hřbitova.  

„Půjdete do hospody, táto, anebo 

půjdem kousek cesty pospolu?“ ptám se ho. „A což bych v hospodě řídil, žízeň nemám a 

chuť k tanci dávno přešla. Nebudete-li se za mne stydět, půjdeme spolu.“ „Vy jste tomu 

dal; kdybych se za vás styděla, nebyla bych se nabídla.“ Šli jsme tedy spolu. „Dnes se 

mně vaše děvčata zvlášť dobře líbily, ty vínky jim rozkošně sluší,“ povídám na cestě. „To 

Obrázek 24 - Ženský kroj Horního Chodska 

Obrázek 25 - Mužský kroj Horního Chodska 
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je má řeč, ale ony mi to nevěří; nevím věru, co se s těmi šatkami ztřeštily. Panně šátek 

nepřísluší, ten je pro ženu. Kdybyste viděla, jak pěkně vyhlížely děvčata za mých mladých 

let, pro podívanou aby byly. Do pasu se pěkně stáhla, hlavu samý vrkoč, fábory a na čele 

čistý vínek. Potom neměly krky tak zadělané; ten byl holý, kolem okruží a napřed drcek s 

granátem, přes prsa nápěnku, věřte mi, každou mohl vymalovat, jak hezky vyhlížely. Ale 

teď, ani se na ně dívat nemohu, jako i na chlapce s krátkými vlasy a dlouhými kabáty. Ta 

chasa mi nerozumí, a kdyby jim člověk co řekl, odpovědí, že jim dají vlasy mnoho pletení 

a bulka že je studená. Chlapcům se šerka špiní a v zimě nehřeje. Na mou věru, ten svět se 

zvrátil; jaké to bývávaly zimy, a přece by nebylo vzalo děvče plenu nebo šátek na hlavu 

pro celý svět. Já sám jsem již přes osmdesát let stár, ale ani plášť ani šátek jsem posud 

na těle neměl. Nebožka Hanče, Pánbůh jí dej lehký spánek, chodila pořád s holým krkem 

v bulce, a jen když byla tuhá zima, vzala dlouhý kožich. Já chodíval na volání a třebas 

hodinu jsem stával u okénka v lehké kazajce; na střeše praštěly zimou hřeby, a mně bylo 

teplo jako po muzice. Já nevím, má-li ta chasa nyní rybí krev, anebo se za starý kroj 

stydí.“ „To jste trefil; ohně oni mají dost, ale ta šlakovitá paráda. Vy zde o té čertici málo 

víte a nesmíte si na mládež přespříliš stěžovat, ale přijďte do kraje, tam uvidíte selky samé 

zlato a hedvábí, samou krajku a drahý šátek. Jich krásný kroj se jim zošklivil.“ 
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10. Mapa 
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Závěr 

Odkládání lidových krojů je proces, který odráží celý fenomén tohoto oděvu. Můžeme 

na něm sledovat, jak je oděv člověka citlivý v té které době a skupině na různé sociální změny, 

jak reaguje na změny hospodářské a dokonce politické. 

Na vybraných příkladech jsme ukázali, že při studiu vývoje lidového kroje můžeme 

sledovat platnost různých odborných teorií oděvu a módy. Je nepochybné, že lidový kroj 

zrcadlil dualitu člověka, jeho rozpolcenost odrážející se v oděvním paradoxu, že vyjadřoval 

sociální identitu jedince, že byl komunikátorem společenského postavení a významu, který 

jedinec přikládal sám sobě a tomu, za koho se považoval, tj. osobní identity.  

Tradiční lidový oděv - kroj představoval uniformní typ oděvu, který však těm, co jej 

nosili, dovoloval alespoň částečné vyjádření jejich individuality při zachování celku. 

Homogenita a „oděvní poslušnost“ členů venkovské komunity byla společností hlídána, 

jinakost nebyla tolerována a vedla k restrikcím. Alternativně, pokud šlo o persistentní odlišnost, 

vedla naopak ke společností přijatým změnám. 

S odložením tradičního oděvu své sociální skupiny s celou jeho škálou symbolických, 

sociálních, kulturních a regionálních významů opustili členové venkovských společenství také 

„danost“ jeho nošení, jednoduchost volby. V nové, moderní společnosti vybavené jiným (ale 

stejně tak samoregulujícím) módním diskurzem se museli přizpůsobit novým pravidlům. Tato 

pravidla už většinou neměla žádný rituální základ, byla vytvářena s ohledem na sezónu, 

ekonomickou situaci a morálku. 

V současné době je lidový kroj v naší společnosti vnímán jako památka, relikt starých 

časů, eventuálně jako prostředek k vyjádření identitární příslušnosti, ať už národní nebo místní 

a pokud se obléká, tak při různých slavnostních příležitostech, více méně coby kostým. Je 

ovšem třeba si vždy uvědomovat, že to, co dnes často považujeme za lidový kroj, je jeho 

slavnostní, sváteční či rituální, tedy nejhonosnější forma. A je třeba mít na mysli, že ve své 

době byl kroj ve všech svých formách pro vesnická společenství živým, „normálním“ oděvem. 

Oblast středních Čech je v  krojovém prostředí České republiky výjimečná z několika 

důvodů. Všechny souvisí s blízkostí Prahy. Praha na své okolí působila a kroje se jí velmi záhy 

přizpůsobovaly. Dříve byl kroj v Čechách odložen jen ve vyloženě průmyslových oblastech na 

severu (Krušnohoří, Liberecko). V rámci středních Čech byly kroje odloženy nejdříve ve 

Středozápadním krojovém regionu (subregion Příbramsko). Praha měla zásadní význam i při 

šíření změn v kroji do vzdálenějších oblastí. Stejně tak se z Prahy šířilo i postupné odkládání 

kroje.  

Tento dlouhodobě působící vliv Prahy, který můžeme ve středních Čechách označit za 

hlavní důvod odložení kroje, byl následován důvody jednorázovými (zrušení poddanství v roce 

1848), či působícími kratší dobu (nové materiály, průmyslová výroba, pokles cen látek a dalších 

materiálů, národní hnutí). Svět se v 19. st. rychle měnil, stával se moderním a ani vesničtí lidé 

nechtěli zůstat pozadu. Vliv náboženství a tradice postupně slábl, staré rituály se přestávaly 
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používat. Kroj byl také většinou nepříliš praktický ani pohodlný (pokud tedy mluvíme o 

sváteční či obřadní formě kroje) a zhotovovat, udržovat či oblékat jej bylo náročné.  

Ani ekonomická situace už nenutila vesničany, aby šetřili a zachovávali staré kusy 

oděvu. Ve všech oblastech lze konstatovat, že kroj donášely staré ženy, které k němu měly 

bližší vztah. S jejich smrtí ale používání kroje většinou vymizelo. 

 

Jižní Čechy nebyly se vzdálenou Prahou v takovém kontaktu, a to ani geograficky, ani 

ekonomicky. Kroje se zde vyvíjely po delší dobu regionální cestou. Na Doudlebsku navíc 

působilo sousedství s německy mluvícími Čechy, kteří byli konzervativnější a déle lpěli na 

svých krojích. Přesto, že se zde nosil už „nový“, silně poměštělý, ale místní specifika vykazující 

kroj, vydržel velmi dlouho. Sousední Blata jsou zase výjimečná tím, že zdejší kroj svého 

vrcholu dosáhl (i když také už v nové, pozměněné formě) až ve druhé polovině 19. st. Na 

Chodsku byly kroje zcela odloženy nejpozději, a to až na přelomu 20. a 21 st.  

Rozdělení středních Čech, potažmo celého území ČR, na krojové rodiny, regiony, 

subregiony a mikroregiony (ve středních Čechách pro neexistenci mikroregionů pouze sídla 

k orientaci) je živým tématem, kde stále probíhá odborná diskuze. Pro tuto práci se uvedené 

rozdělení jevilo jako odpovídající. Za velmi prospěšné považuji zejména zavedení termínu 

„krojová rodina“, který pokrývá kategorii dosud v odborné literatuře nepojmenovanou. 

Časové rozdělení odkládání krojů na pětadvacetileté úseky se ukázalo velmi 

praktickým, i když i zde jsme se museli potýkat s obtížemi spojenými s obecným nedostatkem 

informací a pramenů týkajících se odkládání krojů ve středních Čechách. 

Mapa, která je jedním z výsledků této práce snad poslouží v procesu postupné unifikace 

označování krojových oblastí a období odkládání krojů. 

 

 

 

 



 

 
 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 - Národopisné oblasti v Čechách ............................................................................ 27 

Obrázek 2 - Administrativní členění Středočeského kraje ....................................................... 29 

Obrázek 3 - Rychtář z Ruzyně ................................................................................................. 42 

Obrázek 4 - Smíchovský ženský kroj ....................................................................................... 42 

Obrázek 5 - Ruzyňský ženský kroj .......................................................................................... 43 

Obrázek 6 - Podřipský mužský kroj ......................................................................................... 43 

Obrázek 7 - Roudnický ženský kroj ......................................................................................... 43 

Obrázek 8 - Slánský ženský kroj .............................................................................................. 44 

Obrázek 9 - Dobříšský ženský kroj .......................................................................................... 44 

Obrázek 10 - Benešovský ženský kroj ..................................................................................... 45 

Obrázek 11 - Benešovský mužský kroj - rychtář ..................................................................... 46 

Obrázek 12 - Královéhradecký ženský kroj ............................................................................. 46 

Obrázek 13 - Pardubický mužský kroj ..................................................................................... 47 

Obrázek 14 - Pardubický ženský kroj ...................................................................................... 47 

Obrázek 15 - Nymburský ženský kroj ...................................................................................... 48 

Obrázek 16 - Mladoboleslavský ženský kroj ........................................................................... 48 

Obrázek 17 - Mladoboleslavský mužský kroj .......................................................................... 49 

Obrázek 18 - Blatský ženský kroj ............................................................................................ 50 

Obrázek 19 - Blatský mužský kroj ........................................................................................... 50 

Obrázek 20 - Doudlebský mužský kroj .................................................................................... 51 

Obrázek 21 - Doudlebský ženský kroj ..................................................................................... 51 

Obrázek 22 - Ženský kroj Dolního Chodska ............................................................................ 53 

Obrázek 23 - Mužský kroj Dolního Chodska ........................................................................... 53 

Obrázek 24 - Ženský kroj Horního Chodska ........................................................................... 54 

Obrázek 25 - Mužský kroj Horního Chodska .......................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301250
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301251
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301252
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301253
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301254
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301255
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301256
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301257
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301258
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301259
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301260
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301261
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301262
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301263
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301264
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301265
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301266
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301267
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301268
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301269
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301270
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301271
file:///C:/Users/matyskamicankovt/Desktop/škola/bakalářka/bakalářská%20práce%20Matyska%20Mičánková.docx%23_Toc69301272


 

 
 

 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 – Rozdělení Středočeského kraje do krojových oblastí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bibliografie: 

BAHENSKÝ, František et. al. Velké dějiny zemí Koruny české. Lidová kultura. Praha: 

Paseka, 2014. ISBN 978-80-7432-442-0. 

BARTHES, Roland. The fashion system. Penguin Random House, 2010. 

ISBN0099528339, 9780099528333 

BLUMBERG, Paul. The Decline and Fall of the Status Symbol: Some Thoughts on Status 

in a Post-Industrial Society, Social Problems, Volume 21, Issue 4, 1 April 1974, Pages 

480–498, https://doi.org/10.2307/799987 

BLUMER, Herbert. Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection, The 

Sociological Quarterly, 1969,10:3, 275-291, DOI: 10.1111/j.1533-8525.1969.tb01292.x 

BOURDIEU, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge 

(MA): Harvard University Press, 1984. 

BOGATYREV, Petr Grigor'jevič. Funkcie kroja na Moravskom Slovensku. V 

Turčianskom Sv. Martine: Matica slovenská, 1937. Spisy (Matica slovenská. 

Národopisný odbor). 

BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK, ed. Lidová kultura: národopisná 

encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České 

republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 

v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. ISBN 978-80-204-1450-2. 

BUKÁČEK, František. Kroj rychmburského panství. V Poličce: Musejní spolek Palacký, 

1940. Tisky musejního spolku Palacký v Poličce. 

ČERNÝ, Václav. Pozemková reforma v 18. stol.. Praha: Českomor. podniky tiskařské, 

1928. S. 194. 

 

DAVIS, Fred. Fashion, Culture, and Identity. University of Chicago Press, 1994. ISBN 

0226138097, 9780226138091 

 

DĚDOVSKÝ, Daniel. Utváření oborové terminologie pro lidový oděv.  Praha, 2015. 

Disertační práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie.  

 

Dějiny hmotné kultury I (1): Vymezení kulturních dějin. Kultura každodenního života od 

pravěku do 15. století. Praha: Stát. pedagog. nakladatelství, 1985. 

HOBLOVÁ, Barbora. O bývalé hmotné kultuře, zejména o kroji obyvatel Boleslavska. 

Čechy, díl 12. Severní Čechy, Praha, J.Otto.  

HORÁK, Jiří, Karel CHOTEK a Jindřich MATIEGKA, ed. Československá vlastivěda. 

Praha: Sfinx, Bohumil Janda, 1936 [v tiráži 1937]. 

https://doi.org/10.2307/799987
https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1969.tb01292.x


 

 
 

CHOTEK, Karel. Lidová kultura a kroje v Československu. [Vydáno u příležitosti 

Celostátního manifestačního sjezdu republikánského dorostu československého venkova 

v květnu 1937]. Praha: Novina, 1937. 

JAROŠOVÁ, Helena. Oděv, móda, tvorba. Ilustrovala Magdalena KŘESŤANOVÁ. V 

Praze: UMPRUM, 2020. ISBN 978-80-87989-53-1. 

JEŘÁBEK, Richard. Českým výtvarným folklorismem slovem i obrazem. In: Lidové 

umění a dnešek. Brno: Blok, 1977, s. 87-91.  

JEŘÁBEK, Richard, KŘÍŽOVÁ, Alena, ed. Biografický slovník evropské etnologie. 

Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6624-3. 

JIRÁSEK, Alois. Sebrané spisy. Díl XXII. Rozmanitá prosa, I. 5. vyd. Praha: 

Nakladatelství J. Otto společnost s r.o. v Praze, 1920. 

KOULA, Jan. O změnách vzorů  na jihočeských rouchách. Český lid - sborník, Praha, 

1896. 

KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání: Renesance (15. a 16. století). Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 1996. ISBN 80-7106-143-3. 

LÁBKOVÁ, Marie. Plzeňský kroj. 2. dopl. vyd. Plzeň: Společnost pro národopis a 

ochranu památek, 1919. 

LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové kroje z České republiky. Praha: Nakladatelství 

Lidové noviny, 2001. Dějiny odívání. ISBN 80-7106-293-6. 

LAVER, James. The concise history of costume and fashion. New York: H. N. Abrams, 

1969. 

MELICHERČÍK, Andrej. Teória národopisu. V Liptovskom Sv. Mikuláši: Tranoscius, 

1945. Národopisné spisy Tranoscia. 

NĚMCOVÁ, Božena. Obrazy z okolí domažlického. Praha: Kvasnička a Hampl, 1929. 

NĚMEC, Bohumil, ed. Ottův slovník naučný nové doby: dodatky k velikému Ottovu 

slovníku naučnému. Praha: Paseka, 2003. ISBN 80-7185-057-8. 

PODLAHOVÁ, Irena. Lidový oděv na Litomyšlsku. Praha, 1971. Diplomová práce. 

Univerzita karlova, Filosofická fakulta, Katedra etnografie a folkloristiky.  

Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. V Praze: J. Otto, 

1909. 

ROCAMORA, Agnes a SMELIK Anneke, (ed.). Thinking through fashion: A guide to 

key theorists. London: I. B. Tauris, 2016. ISBN 978 – 1780 – 767 – 338 HB. 

 



 

 
 

SIMMEL, Georg. Fashion. American Journal of Sociology, Vol. 62, No. 6 (May, 1957), 

str. 541 – 558, published by The University of Chicago Press, stable URL: 

http:ww.jstor.org/stabel/2773129 

SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Vyd. 2. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2006. Klas (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-59-8. 

SPROLES George B. Analyzing Fashion Life Cycles: Principles and Perspectives. Journal of 

Marketing, 45(4), 1981. 116-124. doi:10.2307/1251479 

STRÁNSKÁ, Drahomíra. Lidové kroje v Československu. Praha: J. Otto, 1950. 

SVOBODOVÁ, Jiřina. Ženský lidový kroj z Jičínska v 18. století a ve vrcholném období 

v 19. století. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filosofická fakulta. Bez ročení. 

ŠTĚPÁNOVÁ, Irena a Věra MÄRZOVÁ. Lidový oděv v Čechách 19. století. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 

ŠTĚPÁNOVÁ, Irena. Lidový oděv na Benešovsku. Praha: Univerzita Karlova, 1987. Acta 

Universitatis Carolinae. Číslo monografie CII/1984. 

ŠTĚPÁNOVÁ, Irena, MALINA, Jaroslav, ed. Panoráma biologické a sociokulturní 

antropologie: modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. V 

Brně: Nadace Universitas Masarykiana, 2005. Scientia (Nadace Universitatis 

Masarykiana). ISBN 80-7204-310-2. 

TAUBEROVÁ, Monika. Lidové kroje 1. díl, Čechy. Praha: Národní muzeum, 2020. 

ISBN 978-80-7036-652-3 

TYRŠOVÁ, Renáta. Lidový kroj v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 2. vydání. Praha: F. 

Topič, 1918. Duch a svět.  

Universum: všeobecná encyklopedie. Praha: Odeon, 2001. ISBN 80-207-1060-4. 

VÁCLAVÍK, Antonín. Luhačovské Zálesí: příspěvky k národopisné hranici Valašska, 

Slovenska a Hané. Luhačovice: Musejní společnost, 1930. 

 

VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 

klas (sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-71-0. 

 

VYDRA, Josef. Nauka o kroji. Praha:  Státní nakladatelství, 1931. 

 

ZAP, Karel Vladislav (red.). Památky archaeologické a místopisné, vydané od 

archaeologického sboru Musea království Českého nákladem Matice české. Díl I. Praha: 

Jaroslav Pospíšil, 1855, s. 22. 

 

ZÍBRT, Čeněk. Dějiny kroje v zemích českých. Praha: F. Šimáček, 1892. 

 



 

 
 

ZÍTEK, Odolen. Lidé a móda. Praha: Orbis, 1962. Malá moderní encyklopedie (Orbis). 


