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Přílohy 
 

Obr. 1 Obr. 2 

   

Pikenýr (Obr. 1) a mušketýr (Obr. 2) dle Johann Jacobi von WALLHAUSEN, Manuale 
militare oder Kriegβmanual,Franckfurt 1616, Figura 1. 

Obr. 1 Voják drží v pravé ruce píku, za pasem má upevněn meč. Jako zbroj užívá kyrys se 
šosy, přes který má navlečenu šerpu. Na hlavě nese přilbu typu morion, kterou zdobí péřový 
chochol. Z oblečení, které je z obrázku patrné, můžeme zmínit kabátek wams, na nějž 
navazuje výrazný límec u krku. Přes rukávy má voják nataženy rukavice. Na nohou má 
oblečeny kalhoty s širokými manžetami, punčochy, obuty má nízké boty. 

Obr. 2 Vojákovu výzbroj tvoří mušketa, kterou má na obrázku podepřenu furketou. 
V kohoutku zbraně je založen doutnák, který po stisknutí spouště zapálil pánvičku se střelným 
prachem. Zbraň na obrázku právě střílí. Mušketýr má za pasem připevněnu poboční zbraň, 
přes tělo má navlečen bandalír s apoštoly, na kterém vidíme i prachovnici, váček na kule 
a vzadu smotaný doutnák. Oblečen je do širokých kalhot a wamsu, na nohou má nízké boty 
a punčochy, na hlavě ozdobený klobouk. 
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Obr. 3 

 

Výřez obrazu Soldiers fighting over Booty in a Barn od Willema Duystera z období 1623–
1624, který je uložen v britské The National gallery. 

Příklad vojenského odívání. Dva muži v popředí po stranách výřezu jsou oblečeni do 
honosnějších oděvů. Mají na sobě kabátky z dražší látky, přes ramena jim splývají okruží 
připnutá kolem krku. Volné kalhoty jim končí nad koleny, punčochy mají pod koleny 
upevněny širokou stuhou. Stuhou stejné barvy mají zašněrovány nízké boty. Na hlavách mají 
nasazeny měkké klobouky s širokou střechou, které jsou ozdobeny peřím. 

Muž uprostřed výjevu je oděn méně honosně, přesto se jedná o oděv pro vojáka celkem 
bohatý. Voják má na sobě kabátek s propínacími rukávy, nad nímž vidíme malý límec košile. 
Nohavice kalhot má staženy pod koleny. Pod nimi vidíme bílé punčochy a nízké boty svázané 
stuhou. 

Všichni tři jsou ozbrojeni. Muž nalevo kordem, voják uprostřed kordem a levoruční dýkou, 
muž napravo pistolí. 
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Obr. 4 

 

Detail obrazu Petera Snayerse Asedio de Aire-sud-la-Lys z roku 1653, který je uložen ve 
španělském Museo nacional del Prado.  

Mušketýři v zimě; za sebou patrně mají dlouhé tažení. Jejich oděvy, pokrývky hlavy i boty 
jsou roztrhané a provizorně pospravované.  
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Obr. 5 

 

Detail obrazu z kostela Santa Maria della Vittoria v Římě znázorňující bitvu na Bílé Hoře. 
Dvě ženy na tažení, obě mají na zádech zavazadla, na hlavách klobouky mužského typu 
a opírají se cestou o hůl. Žena napravo má výrazně vykasanou sukni, pod kterou můžeme 
vidět spodní kalhoty. Za ruku se jí drží dítě. 

Obr. 6 

 

Detail stejného obrazu. V levé části výřezu jdou dvě ženy s vykasanými sukněmi, jedna má 
ranec na zádech, druhá nese v ruce košík. Za nimi vidíme muže se zbrojí zavěšenou na holi, 
který má oblečeny roztrhané kalhoty, nemá boty ani punčochy. Žena za ním vede na provázku 
kozu, na které má přivázané zavazadlo, druhé si nese na zádech sama. 
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Obr. 7 

 

Detail obrazu z kostela Santa Maria della Vittoria. Další ženy na vojenském tažení; v pravé 
polovině výřezu vidíme muže a ženu přebalující dítě. 

Obr. 8 Obr. 9 

     

Detaily z Johann Jacobi von WALLHAUSEN, Kriegs-Kunst zu Pferd, Franckfurt am Mayn, 
1670. 

Obr. 8 je výřezem z Figury 12. Žena na tažení nese na zádech zavazadlo, opírá se o hůl 
(snad furketu), na vodítku si vede psa. Za ní vidíme vůz trénu. 

Obr. 9 je výřezem z Figury 14. Rodina na tažení.  
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Obr. 10 

 

Ukázka jednoho typu kvartýrování v poli na příkladu pěšího regimentu podle J. J. von 
WALLHAUSEN, Kriegskunst zu Fuß, Figura 27. 

Muži jsou de facto seřazeni do bojové sestavy, takže mohou v případě poplachu tábor rychle 
opustit. Každý voják má pro svůj přístřešek k dispozici prostor široký i dlouhý zhruba 4 
kroky. Hlavní táborové ulice (dvě svislé a jedna vodorovná; na obrázku znázorněné slabšími 
čarami) mají být široké 16 kroků. 

Jednotlivé kompanie táboří společně, odděleně mušketýři od pikenýrů. Mušketýři jsou 
ubytováni v sekcích 7 krát 20 mužů, méně početní pikenýři v sekcích 6 krát 20 mužů. 
Důstojníci každé kumpanie mají stany postaveny u kvartýru své kumpanie z vnitřní strany 
tábora, tam se nachází také prapor. 

Vysvětlivky: 

1, 2,… pořadí kompanie (v jednom regimentu jich je deset) 
M mušketýři 
P pikenýři 
D důstojníci a další úředníci  
O Oberst 
L Oberst Lieutenant 
W Wachtmeister a místo pro uložení munice 
K krámky markytánů 
V vězení, Profoss a jeho lidé 
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Obr. 11 

Ukázka detailu kvartýrování pěchoty dle J. J. von 
WALLHAUSEN, Kriegskunst zu Fuß, Figura 25. 

Do plánku je zakreslena jedna z možností, jak ubytovat 
v polním táboře mužstvo. Pikenýři a mušketýři mají 
oddělená ležení. Mezi jednotlivými muži jsou „zdvojené 
vzdálenosti“, tzn. 4 kroky. Uprostřed mají ležení pikenýři, 
na plánku nahoře a dole mušketýři. Ulice mezi sekcí 
mušketýrů a pikenýrů je široká 8 kroků, uprostřed celé 
formace (tedy mezi dvěma sekcemi pikenýrů) je hlavní ulice 
široká 12 kroků. Příčné uličky mezi sekcemi jsou široké 4 
kroky. 

Pikenýři jsou ubytováni v sekcích 4 krát 15 mužů. 
Mušketýři jsou v sekcích 3 krát 26 mužů, přičemž po 
stranách těchto sekcí (úzký pruh oddělený přerušovanou 
čarou) mají ležení poddůstojníci a vojenští úředníci. 

Kompanii lze rozdělit na tři části, tzv. Corporalschaffty. 
V čele každého z nich stojí Corporal, jemuž pomáhá tzv. 
Landpassat. Na obrázku vidíme možné rozdělení těchto 
poddůstojníků v čelech sekcí mušketýrů. 

Další poddůstojníci nebo vojenští úředníci jsou ubytováni 
v čele sekcí pikenýrů. 

Po čtyřech sekcích následuje širší příčná ulička. 

 

 

Vysvětlivky: 

M mušketýři 
P pikenýři 
F Feldwebel 
K1 Corporal prvního Corporalschafftu 
K2 Corporal druhého Corporalschafftu 
K3 Corporal třetího Corporalschafftu 
L1 Landpassat prvního Corporalschafftu 
L2 Landpassat druhého Corporalschafftu 
L3 Landpassat třetího Corporalschafftu 
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Obr. 12 
 Příklad kvartýrování 
pěchoty s jezdectvem dle J. J. 
von WALLHAUSEN, 
Manuale militare oder 
Kriegβmanual, Figura 4, 
Numero 4. 

Tento způsob táboření je 
vhodný tehdy, když společně 
kvartýruje regiment pěchoty 
a regiment jezdectva a jednu 
z hranic tábora tvoří řeka. Tato 
strana není opevněná, ostatní 
tři jsou obehnány náspy 
s předprsněmi, na které se staví 
děla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 

A Lermenplatz – prostor mezi obytnou částí tábora a jeho okrajem, kde se šikuje vojsko 
B kvartýry pěchoty 
C (tzn. malé prázdné obdélníky uvnitř tábora) ubytování nižších Proviantmeisterů 
D kvartýry těžkého jezdectva 
E kvartýry lehkého jezdectva 
F kvartýry arkebuzírů 
G prostor, kde se uchovává střelný prach 
H muniční vozy 
I ubytování hlavního Proviantmeistera 
K  umístění proviantních vozů 
L tržiště společné pro všechny složky armády 
M ubytování General Leutenanta 
N ubytování Obersta pěchoty 
O ubytování Obersta dělostřelectva 
P ubytování Obersta lehkého jezdectva 
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Obr. 13 

Příklad kvartýru pěchoty 
dle J. J. von WALLHAUSEN, 
Manuale militare oder 
Kriegβmanual, Figura 4, 
Numero 1. 

Ukázka táboření pěchoty 
v případě, že je možné využít 
řeky jakožto jedné z hranic 
tábora; v tomto případě je ale 
vystavěno částečné opevnění i 
na druhé straně řeky. 
Zbývající tři strany tábora 
jsou obehnány náspy 
a bráněny děly. Přes řeku je 
postaven pontonový most, na 
jehož konci je vystavěno 
opevnění, které brání přístup 
k mostu. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Vysvětlivky:  
 
B Lermenplatz mezi obytnou částí tábora a jeho hranicí 
C přístřešky vojáků 
D ubytování nižších Proviantmeisterů 
E osobní stráž generála 
F ubytování generála 
G prostor, kde se uchovává střelný prach a příslušenství k dělům 
H ubytování hlavního Proviantmeistera a proviantní vozy 
I most 
K  opevnění kolem přístupu na most 
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Obr. 14 

 
 
Příklad kvartýrování ve vesnici dle J. J. von WALLHAUSEN, Kriegskunst zu Fuβ, Figura 
30. 

Pokud je to možné, vojsko obvykle raději kvartýruje v obci. Na tomto příkladě můžeme 
pozorovat ideální rozmístění jednotlivých důstojníků, úředníků, hlídek a všech náležitostí 
vojska. 

Červeně zvýrazněna jsou shromaždiště vojska, tzv. Lermenplatz. 

Modře zvýrazněny jsou muniční vozy, žlutě vozy markytánů. 

V centrální části tábora má ubytování Oberst, jeho Leutenant a další vyšší důstojníci, v ulicích 
se pohybuje hlavní hlídka kvartýru a stojí v nich další vozy. Vojáci jsou ubytováni v různých 
staveních uvnitř vesnice. 

Kolem vesnice se pohybují v pravidelných rozestupech hlídky (označeny písmenem M), po 
obvodu celé plochy stojí vnější Schildwachten. 
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Obr. 15 

 

Detail obrázku 14. Vidíme 
uložení vozů v ulicích 
a hlídky u okraje vesnice. 
Důstojníci a poddůstojníci 
jsou ubytováni v lepších 
domech (zde např. dům 
v levém horním roku).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 

 

Obrázek ze série Jacques CALLOT, Les Misères et les Malheurs de la Guerre, Paris 1633. 

Pro nás je zajímavé zobrazení Lermenplatzu. Za ním si lze prohlédnout některé typy 
táborových stanů. 
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Obr. 17 Obr. 18  

      

Ukázky táborových přístřešků.  

Obr. 17 (obrázek z archivu Petra Klučiny) zobrazuje stany prostých vojáků, na pravo od nich 
je postaven větší stan velitele. Vidíme zde také obranný val s příkopem kolem tábora 
a rozestavené hlídky, uvnitř tábora sešikované vojáky a v pozadí pontonový most přes řeku. 

Obr. 18 (obrázek z archivu Petra Klučiny) ukazuje provizorní přístřešky vojáků, které se 
stavěly většinou ze dřeva a slámy. Jako materiál se užívalo často to, co vojáci vzali 
v nejbližších stavení – tedy např. trámy a pokryvy střech. 

 

Obr. 19  

 

Detail vyobrazení vojenského tábora. (Obrázek z archivu Petra Klučiny.) Na tomto obrázku 
je znázorněna obytná část kvartýru, v níž vyznačuji červenou barvou tržiště. Můžeme zde 
vidět krámky markytánů, v pravé části tržiště potom například i vůz s proviantem. 
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Obr. 20  

Detail tábora, (obrázek z archivu 
Petra Klučiny) na němž vidíme 
prostor, kde jsou postaveny krámky 
markytánů, hospody, polní kuchyně, 
proviantní vozy a jateční zvířata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Obr. 22  

     

Obr. 21 (obrázek z archivu Petra Klučiny) je detail části tábora zobrazující polní kuchyni, 
táborové přístřešky a odstavené proviantní vozy. 

Obr. 22 (obrázek z archivu Petra Klučiny) představuje detail jatek, která bývala 
z hygienických důvodů na okraji táborového prostoru vymezeného markytánům. 
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Obr. 23 

 

Detail z Figury 14 v J. J. von WALLHAUSEN, Kriegs-Kunst zu Pferd.  

Trén na tažení. V zadní části výřezu vidíme proviantní vozy, v přední části vlevo ženy na 
koních, vedle nich pasáky ovcí a v pravé části muže pohánějící další jateční zvířata. 

 

Obr. 24 

 

Výřez z obrazu od Pietera Snayerse, Ataque español a una villa flamenca.  

Obraz ukazuje chování vojáků vůči civilnímu obyvatelstvu. V přední pravé části voják 
probodává píkou vesničana. Za nimi leží na zemi mrtvola svlečená z šatů. Nalevo stojí koně 
a vozy již naložené kořistí. Na pozadí vidíme stavení v plamenech. 
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Obr. 25 a Obr. 26  

 

 

Častou tematikou vojenských žánrových maleb je bavící se společnost – zde společnost 
hrající karetní hry. 

Obr. 25 (obrázek z archivu Petra Klučiny) Tento výjev může sloužit jako zajímavý pramen 
pro zkoumání dobové módy. Vojáci na obraze mají oblečeny upravené a zdobené šaty; 
vysoké boty s ostruhami dávají tušit, že se jedná o jezdce. Hrají karty, na stole a lavici vidíme 
džbány a sklenky na víno. 

Obr. 26 Obraz Willema Cornelisze Duystera z období 1625–1630, který je uložen ve 
Staatsgalerie ve Schleissheimu. Dva vojáci ve stodole hrají karty na bubnu. Mnohé další 
výjevy zobrazují bubny jako hrací plochu pro hry v kostky.  

 


