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Abstrakt 

 

Vývoj divadelních kostýmů nelze oddělit od vývoje civilního odívání. 

Nejvýznamnějším obdobím v historii divadelních kostýmů je antické Řecko. Všechny další 

etapy z něj vycházely nebo čerpaly inspiraci. 

Doba renesance se váţe zejména k fenoménu anglického divadla a italské komedie dell´arte. 

Oba tyto směry se vyznačují specifickým způsobem kostýmování, přičemţ komedie dell´arte 

vyniká svým maskováním a typizací postav. 

Aţ počátkem 20. století se kostýmy začaly prosazovat jako samostatná oblast dramatické 

tvorby, kterou je potřeba se podrobně zabývat a věnovat jí náleţitou pozornost. 

Toto jsou čtyři podstatné mezníky v dějinách divadelního kostýmu. Avšak ke změnám, ať se 

týkaly vnímání oděvů herců (diváky i jejich nositeli) nebo střihů a materiálů, docházelo ve 

všech historických etapách. 

 

Existuje souvislost mezi úspěšným zvládnutím divadelní role a kostýmem, který má herec při 

jejím ztvárňování na sobě. 

Kostýmy hrají důleţitou roli ve spojení s pohybem, a to ze dvou úhlů pohledu. Jednak se 

často stává, ţe kostým vyţaduje specifický způsob chůze, drţení těla apod., coţ dodává 

divadelní postavě určitý výraz. Hercům to pomáhá lépe s figurou souznít a vcítit se do ní. Na 

druhou stranu můţe oděv herce limitovat. To se stává v případech, kdy je zhotoven ze 

špatného materiálu, má špatný střih nebo obsahuje něco, co překáţí (přehnané zdobení, 

kostice, výztuţe atd.). 

 

Divadelní kostým je nedílnou součástí kaţdého představení. Někdy bývá poněkud opomíjen, 

jindy se na něj klade aţ moc velký důraz, ale vţdy určitým způsobem ovlivňuje diváky i 

osoby, které v něm vystupují. 
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Abstract 

 

The development of theatrical costumes isn´t possible to separate from the development of 

civil clothing. 

The most important period in history of theatrical costumes is ancienit Greece. All next 

periods based from it or derived inspiration from it. 

The period of Renaissance is mainly associate with a phenomenon of English theatre and 

Italian commedy dell´arte. Both this styles are characterized by specific way of theatrical 

clothing, where the commedy dell´arte excels their masks and typical characters. 

Only in early 20th century costumes began promote themselves as separate area of dramatical 

production, which is need to be concerned in a detail and is worthy of assignment proper 

attention. 

This is four important turning points in history of theatrical costume. But ganges happened in 

all historical periods and concern a perception of actors´ clothing (by spectators and thein 

users) or styles and materials. 

 

There is connection between successful interpretation of theatrical role and a costume, which 

has an actor on his body during playing on a stage. 

Costumes have important fiction in a connection with a movement. This is possilble observe 

from two angles of a view. For one thing it often happens that a costume needs specific way 

of a walk, holding body etc., which provide theatrical figure specific expression. This can 

help actors with better work on a figure and with thein feelings. On the other hand clothing 

can restrict actors. This happens in cases, when the costume is made from unsuitable material, 

it has bad style or it contains something, what hinders (extreme decorations, whalebones, 

reinforcement etc.). 

 

Theatrical costume is integral component of every performance. Sometime it is neglected, 

another time it is too highlighted, bud all the time, some way it influences spectators and 

persons which perform in it. 

http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=Renaissance
http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=assignment
http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=unsuitable
http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=reinforcement
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1.  Úvod 

 

Bakalářská práce se zabývá divadelními kostýmy, na které se snaţí nahlíţet z jiného neţ 

scénografického hlediska. Hlavním cílem je zjistit, jaký je vztah mezi kostýmem a hercem, do 

jaké míry kostým herce ovlivňuje, jaký má vliv na utváření divadelní postavy, jak moc se 

herci o své kostýmy zajímají. Jde o psychologický pohled na souţití herce s divadelním 

kostýmem. 

První část je věnována stručnému přehledu vývoje odívání a současně dějinám divadelního 

kostýmu. U kaţdé historické etapy je popsáno, co nosil lid a jaké oděvy se pouţívaly pro 

divadelní představení. 

Ve druhé části se práce soustředí jiţ přímo na funkci divadelního kostýmu v systému 

divadelní tvorby a na fakt, do jaké míry kostým determinuje hercovo utváření dramatické 

postavy. Snaţí se zachytit a vysvětlit těţko popsatelné vztahy, které mezi hercem a kostýmem 

vznikají. 

Třetí, empirická, část vychází ze šesti rozhovorů, které byly provedeny se třemi herci a třemi 

herečkami. Důvodem bylo ověření síly vlivu divadelního kostýmu, protoţe se kaţdodenní 

herecká praxe můţe lišit od pouček divadelních teoretiků. 



 

 

2.  Literatura a prameny 

 

Oděvní kultura je tématem klasickým. Vţdy se o něj zajímali odborníci různých oborů, např. 

umělci (výtvarníci, spisovatelé), představitelé církví, zákonodárci a samozřejmě i jejich 

nositelé. Můj výběr literatury pro kapitolu o vývoji kostýmu je ovlivněn tím, ţe se ve své 

práci zabývám divadelním kostýmem, a proto se civilním oblečením nezabývám příliš 

detailně. Zjistila jsem, ţe divadelní kostým je i u kunsthistoriků okrajovým tématem. Pro mě 

je však důleţité zachytit alespoň v hrubém náznaku základní vývojovou linii. Pro tuto potřebu 

mi postačí publikace spíše populárního charakteru. 

Jana Skarlantová (2001) sice ve své knize Od krinolíny k džínsům vychází z práce Šaty dělají 

člověka od Ţelmíry Ţivné (1976), jejich přístup se však v mnohém liší. Kaţdá z nich se na 

problematiku dívá z jiného úhlu. Skarlantová více zasazuje odívání určité epochy do 

historických souvislostí, naznačuje politickou situaci dané doby. Snaţí se čtenářům ukázat, 

jak byla daná společnost strukturována, jaký duch vládl té které etapě, čím se lidé bavili, co je 

zajímalo. Naproti tomu Ţivná je stručnější, popisnější. V některých kapitolách se věnuje 

vývoji určité části oděvu (obuv, spodní prádlo) od nejstarších období do současnosti. Ţelmíra 

Ţivná začíná Egyptem, kdeţto Jana Skarlantová aţ rokokem. Obě autorky se věnují zejména 

aristokratické a měšťanské vrstvě. O tom, jak se oblékali rolníci, řemeslníci, dělníci a ostatní 

nemajetné skupiny obyvatelstva, se dočteme maximálně pár řádků na konci kapitol. Důvodem 

je zřejmě fakt, ţe oděv chudých vrstev se po staletí měnil jen minimálně a nepodléhal 

módním vlnám. Ţivná i Skarlantová věnují určitý prostor popisu toho, jak se vyvíjel 

technický pokrok ve výrobě oděvů. 

Publikace Divadelní kostým (Uchalová, 1984) je spíše jakousi příručkou pro profese, které se 

divadelním kostýmem zabývají v praxi. Obsahuje stručný přehled vývoje odívání, avšak bez 

jakéhokoli zasazení do širších souvislostí. Přínosný je podrobný popis oděvů různých etap 

demonstrovaných na konkrétních historických postavách, včetně ukázky střihů. 

Práce Divadelní kostym Františka Marka (1948) se oproti třem předchozím knihám zabývá 

konkrétně vývojem divadelního kostýmu a jeho prvků od antiky po současnost (první 

polovina 20. století). Moderní, současný kostým v něm ale zachycen není. Zato se podrobně 

zabývá kostýmováním význačných divadelních období (např. shakespearovské divadlo 

alţbětinské doby, italská komedie dell´arte). V knize je obsaţen podrobný přehled 

významných historických událostí (od roku 4 500 př. n. l. po rok 1918 n. l.) a za pomoci 



 

 

letopočtů jsou vytyčena období, kdy se přibliţně měnily kroje (a to od starověku – Egypta po 

novověk – empír a biedermeier). Marek neopomíjí ani kostýmní doplňky. V závěru své knihy 

dokonce věnuje pozornost tomu, jaké dámské i pánské kostýmy pouţívat pro různé postavy a 

příleţitosti. Tato část je pro dnešního čtenáře spíše úsměvnou, neţ poučnou a inspirující. 

 

Pro doplnění informací z oblasti teorie divadla byla pouţita skripta JAMU v Brně od Zdeňka 

Hořínka (2008). Skládají se ze tří částí. První se zabývá vývojem a proměnou dramatických 

ţánrů. Druhá je zaměřena na morfologii dramatu. Třetí se pokouší postihnout vazby, které 

vedou od divadelního artefaktu k publiku. 

Definice z divadelní oblasti vychází z Divadelního slovníku P. Pavise (2003) – mezinárodně 

uznávané dílo, které vysvětluje základní pojmy estetiky a sémiologie dramatu a divadla na 

příkladech čerpaných z historie i současnosti – a Teatrologického slovníku (2004) – 

encyklopedie sestavená kolektivem 30 autorů definující základní pojmy z oblasti divadla. 

Vysvětlení pojmů blízkých oblasti odívání bylo čerpáno z Obrazové encyklopedie módy 

(1973), konkrétně z úvodu od Mileny Lamarkové, která na oděv pohlíţí jako na projev 

hmotné kultury lidstva. Zabývá se mj. rituálním a symbolickým významem oděvu a jeho 

strukturalistickým pojetím, společenským a sexuálním významem. 

 

Pro druhou část práce byla jako výchozí zvolena kniha Kostým a herecká tvorba od Petra 

Kolínského (1993). Vychází z poměrně velkého mnoţství literatury jiných autorů, přináší 

však ucelený pohled na vztah herců a hereček k divadelnímu kostýmu. Podstatné pro tuto 

práci je, ţe se Kolínský zabývá vztahem herce a jím ztvárňované figury a funkcí kostýmu 

v rámci divadelní inscenace. 

Také v článku R. Zacharţevské Problematika divadelního kostýmu v časopise Scénografie 

(1976) je moţné se dočíst o úloze kostýmu v rámci divadelního představení. Je však hodně 

konkrétní v uvádění příkladů na různých divadelních inscenacích, coţ je pro tuto práci 

nadbytečné. 

Definice a rozbor pojmů dramatická postava a dramatická osoba jsou z Estetiky dramatického 

umění od Otakara Zicha (1987). Ten se ve své knize zaobírá nejen těmito termíny, ale také 

dramatickým dílem, textem, dějem, hudbou, divadelní scénou, dramatickými slohy apod. 

 



 

 

Ikonografické příklady kostýmů z různých historických období pochází z Dějin divadla 

Oscara G. Brocketta (1999). Jedná se o rozsáhlou publikaci zabývající se vývojem různých 

odvětví divadelní tvorby od antiky po současnost. 



 

 

3.  Definice základních pojmů 

 

Dramatická osoba – „Čistě herecky, tj. s vyloučením obsahu řečí, je dramatická osoba pro 

obecenstvo dána jako úhrn všech zrakových a sluchových vjemů, vztahujících se 

k nejstálejšímu z nich, tj. k vjemu tělesného zjevu té osoby. K tomuto souboru vjemů 

zvnějška v nás vyvolaných přistupuje soubor našich vjemů vnitřně hmatových, způsobených 

našim vţíváním se do určité dramatické osoby, instinktivním vnitřním napodobením jejich 

postojů, pohybů i mluvy“ (Zich, 1987, s. 91). 

„Řekli jsme, ţe dramatická osoba je pro nás jakoţto obecenstvo dána jako určitý soubor 

vjemů. Tím je vyřčeno dvojí důleţité faktum. Především to, ţe dramatická osoba, jako kaţdý 

vjem vůbec, je nám dána zvnějška, něčím mimo nás. Lze snadno uhodnout, co toto vnější 

mimo nás je: je to herec hrající na scéně, našim názvoslovím řečeno: herecká postava. Jedině 

ta existuje objektivně na scéně, dramatická osoba na scéně není; ta existuje aţ v nás, v našem 

vědomí, tedy subjektivně“ (Zich, 1987, s. 92). 

 

Dramatická postava – „Látkou, z níţ herec tvoří své dílo, i nástrojem, jímţ je tvoří, je on 

sám, tj. jeho vlastní, ţivé a oduševnělé tělo. Odtud plynou dvě skutečnosti zásadního 

významu. Především ta, ţe herec jako tvůrčí umělec vnímá své dílo, tj. postavu jinak neţ 

obecenstvo: postava je pro něho dána primárně jako tělový vjem a teprve sekundárně jako 

vjem zrakový a sluchový. Za druhé, ţe postava není něco výlučně psychického, jak se 

domnívají teoretikové literární, ale také ne něco výlučně fyzického, jak by chtěli někteří 

teoretikové divadelní, nýbrţ obojí dohromady. 

Ze stanoviska technické představy (oproti obrazové) jsou sloţkami herecké postavy (proti 

obleku, tělesnému zjevu, chování a řeči dramatické osoby) kostým, maska, hra a mluva…“ 

(Zich, 1987, s. 106). 

 

Herecké metody a techniky – „Jsou způsoby a postupy hercovy tvorby, pouţívané na 

zkouškách i během představení. 

Metodou se většinou myslí záměrné vytváření podmínek k rozvinutí herecké kreativity. Na 

rozdíl od vědy nemůţe mít metoda objektivní platnost, různí se osobnostním přístupem herce, 

způsobem práce divadelního kolektivu, dnes zvláště herecko-reţijní spoluprací, ţánrem a 

druhem divadla, dobovým stylem nebo slohem. Metoda předpokládá ovládnutí pouţívání 



 

 

různých dovedností a jejím cílem je dosáhnout přirozeného a spontánního jednání herce 

v umělých okolnostech role nebo inscenace. 

Technikou se zpravidla rozumí dovednost nebo vědomé ovládnutí pravidel a postupů při 

jednání herce na jevišti. Techniku můţeme schematicky rozlišovat na vnější (ovládnutí 

jevištní řeči, pohybu, mimiky) a vnitřní (schopnost koncentrace, uvolnění apod.)“ (Základní 

pojmy divadla. Teatrologický slovník, 2004, s. 108-109). 

 

Herectví – „Je umělecká tvůrčí činnost. Podílí se rozhodujícím způsobem na vzniku a 

existenci kaţdého divadelního artefaktu (často téţ na vzniku děl fonografických a 

kinematografických). Pod slovem herectví lze rozumět i profesi, povolání. 

Produkt herectví, dílo tvořené optickými i akustickými hereckými materiály, hercovým tělem, 

hlasem nebo obojím, vymezujeme nejobecněji jako hereckou kreaci. Vizuálním materiálem 

herecké kreace je především hercovo tělo (celek i jeho detaily: mimika) a všechny předměty, 

které během výkonu přímo či nepřímo ovládá (maska, kostým, rekvizity, loutky, popř. i 

pohyblivé části scény). Akustickým materiálem jsou všechny hercem přímo i nepřímo 

generované zvuky (hlasové projevy, tleskání, dupání, hra na hudební nástroje atp.)“ (Základní 

pojmy divadla. Teatrologický slovník, 2004, s. 111-112). 

 

Charakter – „Pod pojmem charakter – ve smyslu (dnes mírně zastaralém) dramatické 

postavy – rozumíme soubor jejích fyzických, psychologických a morálních rysů. Charakter 

v širším slova smyslu označuje dramatickou postavu jako psychologickou a morální jednotu“ 

(Pavis, 2003, s. 187). 

 

Kostým – „V současné inscenaci má kostým stále významnější a různorodější úlohu, stává se 

doslova hercovou druhou kůží. Kostým, který byl vţdy součástí divadelního představení jako 

znak postavy a přestrojení, měl dlouho pouze funkci charakterizační, tj. odíval herce 

pravděpodobně vzhledem k jeho stavu či dané situaci. Dnešní divadelní kostým má mnohem 

větší ctiţádost, jeho funkce se znásobily, začlenil se do výstavby celkového scénického 

významu. Na jevišti se jakýkoli oděv stává divadelním kostýmem, podléhá zveličení, 

zjednodušení, abstrakci, je čitelný“ (Pavis, 2003, s. 239). 

„Zahrnuje i obuv, pokrývky hlavy, rukavice a další doplňky – zde neostrá hranice 

s rekvizitou. Vezmeme-li v úvahu kaţdou hmotu viditelně instalovanou na hercově těle, jde 



 

 

mimo líčení a masku především o kostým. Jakoţto výtvarný znakový prvek je kostým vţdy 

součástí scénografie“ (Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník, 2004, s. 158). 

 

Líčení – „V divadle je líčení zvláště důleţité: je to poslední fáze přípravy herce, týká se jeho 

tváře a obsahuje velké mnoţství informací. 

Líčení, ţivoucí kostým herce, mění ţivý obličej v neţivý; často se blíţí k masce, více či méně 

průhledné a pruţné, vyuţívající pohyblivost obličeje“ (Pavis, 2003, s. 244). 

 

Maska – „Současné západní divadlo se vrací k pouţívání masky. Návrat k masce, její 

znovuobjevení (vzpomeňme na antické divadlo či na italskou improvizovanou komedii, 

commedia dell´arte) souvisí s tendencí ke zviditelnění divadla a s rozvojem tělesného výrazu. 

Pouţívání masky v divadle má kromě motivace antropologické (nápodoba ţivlů, víra 

v přepodstatnění) mnoho dalších důvodů; je to zejména moţnost pozorovat druhé a sám zůstat 

skryt před jejich pohledy. 

Herec, který si zakrývá tvář, záměrně odmítá psychologický výraz, který většinou divákovi 

poskytuje velmi mnoho – a velmi přesných – informací; musí proto vyvinout značné fyzické 

úsilí, aby tuto ztrátu významu a identifikace nahradil. Jeho tělo vyjadřuje nitro postavy 

zveličenými, přehnanými gesty; tím je posílena i jeho divadelnost a pohyb v prostoru“ (Pavis, 

2003, s. 249). 

 

Móda – „Přijmeme-li definici, která praví, ţe móda je dočasný, obecně přijatý a obecně 

závazný názor na vnější kulturní formy, jehoţ dočasnosti implikuje potřebu změny a jehoţ 

kořeny netkví vţdy v racionálním přístupu, mohli bychom se zabývat stylem ţivota, 

stolováním, automobily, hudbou, malířstvím i literaturou. Ale nejvlastnějším vyjádřením 

pojmu móda je přece jenom oblast oděvu. Nejviditelnější a nejnápadnější, protoţe 

interpretována nejbezprostředněji a nejaktivněji v mnoţství a individualitě zároveň. A také 

interpretována i nejzávazněji, protoţe oděv patří k nejvýraznějším a nejcharakterističtějším 

znakovým systémům; je to prastará řeč, jejíţ struktura i výrazové prostředky se vyvíjely jako 

proces podvědomého a okamţitého zaznamenávání vztahů mezi hospodařením, kulturou a 

systémem společnosti. 

V přeneseném slova smyslu se oděv a móda stávají synonymy. Celá historie vývoje oblékání 

je nerozlučně spjata s módou. Je to slovo váţné i znevaţované, má přídech pošetilosti, ale i 

suverénní závaznosti. V kaţdém případě je móda v oblékání závaţným společenským a 



 

 

kulturním jevem, který v současnosti jako celé jedno průmyslové odvětví představuje i 

významný hospodářský faktor“ (Herbenová, Lamarková, Kybalová, 1973, s. 11). 

„Obal, který byl lidskému tělu dodán a splynul s ním, tvoří v určitém časovém údobí 

estetickou normu. (Je-li toto údobí delší, mluvíme o stylu, je-li kratší – o módě.)“ 

(Scénografie, 1976, s. 67). 

 

Oděv – „Uvaţujeme-li nad oděvem jako nad objektem estetického vnímání, měli bychom se 

vymanit z podléhání obecným měřítkům vkusu – a přece jej těţko můţeme posuzovat jako 

objekt sám o sobě. Oděv je natolik svázán s osobou, vlastně i s osobností svého nositele, ţe 

jeho zařazení do určité kategorie ve smyslu čistě estetického nazírání je velmi obtíţné“ 

(Herbenová, Lamarková, Kybalová, 1973, s. 12). 

„Oděv patří k nejindividuálnějším projevům vnějších forem hmotné kultury lidstva, a přece 

nalézáme v jeho nerozlučném stínu – módě – silné uplatňování pudu napodobování“ 

(Herbenová, Lamarková, Kybalová, 1973, s. 13). 

 

Role – „V antickém divadle persóna (řec. prosópon), původně maska roli odpovídající, 

posléze role, která je maskou představována. Role, téţ úloha či figura, můţe být hlavního, 

vedlejšího a epizodního významu. Vytvořit roli znamená v tzv. dramatickém díle (téţ 

kinematografickém nebo fonografickém dramatickém díle) vytvořit hereckou kreaci, znak 

postavy dramatu, proto v západoevropských jazycích slovo figure znamená znak i jeho 

designát (postavu)“ (Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník, 2004, s. 243). 



 

 

4. Vývoj divadelního kostýmu v odraze odívání v různých 

historických etapách 

 

„Vývoj divadelního kostýmu je úzce spjat s vývojem civilní módy, kterou však silně 

estetizuje a zveličuje“ (Pavis, 2003, s. 239). 

Na problematiku divadelního kostýmu v různých historických epochách tudíţ můţeme 

nahlíţet z několika úhlů. Zajímá nás, jak v té které době vypadal divadelní kostým? Jak lidé 

chodili běţně oblékáni a jak to ovlivňovalo hry ze současnosti i hry historické? Do jaké míry 

se autoři kostýmů nechají inspirovat skutečností a nakolik si dovolí dát prostor své fantazii? 

 

 

4.1  Egypt 

 

Toto období bylo a je pro dramatiky stále velice inspirativním. Oděvy Egypťanů se objevují 

na divadelních jevištích po celém světě. 

Základní součástí muţského oděvu byla bederní rouška, která se vázala v různých variantách 

v závislosti na společenském postavení jejího nositele. Dalším typem oděvu byla tunika 

(podobná dnešní košili) oblékaná se zástěrou a opaskem. Ţenská tunika byla delší neţ 

muţská. Obvykle sahala ke kotníkům a zástěra ke kolenům. Ţeny v Egyptě často nenosily 

zakrytá ňadra. Tato tradice by se na mnohých současných divadelních scénách rozhodně 

neuplatnila, protoţe evropská kultura zahaluje (a odhaluje) jiné části těla. 

„V době Nové říše nosili muţové i ţeny sukni nebo lehké šaty zvané kalasyris – tedy buď 

sukni, zakrývající spodní část těla od kyčlí dolů, upevněnou šlemi ke krku, nebo šaty ke krku“ 

(Ţivná, 1976, s. 12). 

Doba vlády faraonů se na divadle většinou neobejde bez nápadného líčení zejména očí a 

značného mnoţství šperků (kolem krku, na rukách a na nohách), neboť oděv byl znakem 

společenského postavení a měl vysoce symbolickou funkci. 

 

 



 

 

4.2  Řecko 

 

„Kolébkou evropského divadla je antické Řecko. Zde se poprvé formovaly základní 

dramatické ţánry: tragédie (v 6. stol. před Kr.) a vzápětí i komedie“ (Hořínek, 2008, s. 5). 

Aby bylo při sledování divadelního představení dosaţeno nevšedního a povznášejícího 

dojmu, herci oblékali jiné úbory, neţ byly šaty, které běţně nosili diváci. Stejný princip 

odlišení se od davu pouţívají například kněţí, králové nebo šamani. A právě oděv kněţí se 

stal vzorem pro divadelní kostýmy. V tom se skrývá základní rys maskování a kostýmování – 

upoutat pozornost publika a dát mu najevo, ţe herci na jevišti jsou něčím jiným, neţ je divák. 

Na rozdíl od kněţí a šamanů, kteří provádí skutečný rituál, však herci pouze hrají své role. 

Oni i diváci si uvědomují, ţe herec není postava. 

Pro tragické divadlo se pouţívaly různé typické součásti kostýmů, které charakterizovaly 

určitou roli. Pouţívaly se masky doplněné parukou. Pravidelných tělesných proporcí se 

dosahovalo vycpávkami umístěnými po celém těle, přes které se přetahoval jakýsi trikot. 

„Další nutností bylo ovšem téţ zvýšení celé postavy hercovy, k čemuţ slouţily kothurny, tj. 

obuv, která měla silné, i několikanásobné podešve, jeţ se postupem doby změnily aţ na úplné 

špalíky, mnohdy značně vysoké“ (Marek, 1948, s. 11). 

Komický kostým vypadal poněkud odlišně. Dalo by se říci, ţe byl jakousi karikaturou 

kostýmů tragických, popřípadě běţného oděvu. Z toho tedy vyplývá, ţe plnil jinou funkci. 

Opět se pouţívaly vycpávky, ale tentokrát k tomu účelu, aby se postavy staly směšnými nebo 

dokonce zrůdnými a groteskními – pomáhají charakterizovat postavu. „Zvláštní zajímavostí 

komického divadelního kostymu byl tzv. falos. Bylo to z kůţe plasticky provedené 

napodobení muţského pohlavního údu, které si antičtí komičtí herci přivěšovali k svému 

kostýmu“ (Marek, 1948, s. 13).  Falos byl symbolem plodnosti. 

V době antiky byly zaloţeny základy divadelního kostýmování, které se v různých obměnách 

udrţovaly aţ do devatenáctého století. 

 

Řekové se v civilu ovinovali pruhem látky, který se upevňoval na rameni špendlíkem nebo 

jehlicí. U ţen se mu říkalo peplos, u muţů chlaina. Pozdějším oděvem byl chitón – dva kusy 

plátna sešité do tuniky. V zimě si oblékali pláště (himation, chlamyda). Na nohách nosili 

sandály. 

 

 



 

 

4.3  Řím 

 

Římané přejímali řeckou filozofii, mytologii, vědu a napodobovali Řeky i v oblasti divadla. 

Tragédii a komedii od nich převzali jako hotový útvar. 

V době antického Říma se na divadelní kostýmy kladl poměrně velký důraz. Kaţdý typ 

římského divadla pouţíval jiných druhů kostýmů. 

Drama se inspirovalo dramatem řeckým jen s tím rozdílem, ţe Římané nepouţívali vycpávky. 

Hry historické se vyznačovaly nádherou a okázalostí kostýmů. Základem kostýmů byla 

purpurová tóga. Vedle ní se pouţívaly zlatem lemované a vyšívané pláště a krásná brnění. Ve 

výpravě her se dbalo na přepych a okázalost. 

Veselohra měla dvojí ztvárnění. První typ opět navazoval na veselohru řeckou, a proto se 

hrálo v kostýmech řeckých nebo jen mírně pozměněných. „Proto se jí říkalo fabula palliata. 

Vedle ní vznikla pak lokální komedie římská, jiţ se říkalo fabula togata“ (Marek, 1948, s. 

16). Herci se oblékali do všedního oděvu střední římské vrstvy obyvatelstva. Základním 

oblečením tedy byla tóga. Zde je vidět pronikání civilního oděvu mezi divadelní kostýmy, 

protoţe tógu (velký kus vlněné látky ve vyšších vrstvách nošený přes plátěnou tuniku – 

jakousi košili s krátkými rukávy) lze povaţovat za národní oblečení starého Říma. Pro úplnost 

je potřeba zmínit, ţe ţenským protějškem tógy byla palla a chudí lidé místo tógy nosili pouze 

kytlici a tuniku. 

Mimus byl pokleslým ţánrem, který se vyvinul z frašky. Znovu začal uţívat umělý falus. 

V mimu se poprvé objevil šašek s kostýmem sešitým z mnoha pestrých kousků látek. To by 

tedy znamenalo, ţe tento typ komické postavy přetrval s mírnými obměnami do dnešních dní 

a po celou dobu se těšil značnému úspěchu. Velkou událostí pro vývoj divadla bezesporu je, 

ţe díky mimu se na jevišti poprvé objevily ţeny. Herečky si oblékaly dlouhé roucho sahající 

aţ k patám. Zhotoveno bylo z jemných a průsvitných látek. Přes něj si braly talár zřasený do 

mnoha záhybů. 

 

4.4  Byzanc 

 

„Byzantská říše se stala důleţitou spojnicí mezi oděvem antickým a středověkým; nadto 

v podobě, v níţ zde byl antický oděv přijat, vstoupil pak také do liturgického oděvu církve 

západní i východní“ (Kybalová, 2001, s. 10). 



 

 

Byzantský oblek byl zpočátku ovlivněn odíváním starověkého Říma, ale postupně začal 

přejímat prvky z nedaleké Asie. Z arabských zemí a Persie přicházely nové látky a barvy. 

Oblékání je determinováno společenským postavením ještě výrazněji neţ v Římě. „Dvorní 

hodnostáři začínají nosit úzkou blůzu, oděv se postupně prodluţuje, rukávy jdou aţ k zápěstí. 

Oblek je z těţkého materiálu, protkává se zlatem, pošívá perlami a drahými kameny. 

Nejvznešenější oděv nosil samozřejmě císař – bílou hedvábnou štólu vyšívanou zlatem, 

purpurový plášť upevněný na rameni drahokamem a rovněţ prošitý zlatem. Hedvábné 

střevíce poseté perlami, v ruce zlaté ţezlo a na hlavě perlová čelenka“ (Ţivná, 1976, s. 23). 

Ţenský oděv se vyznačoval vrstvením rouch na sebe. Tuniky jsou doplněny rukávy a obléká 

se přes ně tuhý plášť. 

 

 

4.5  Středověk (gotika) 

 

V odívání raného středověku se ještě objevují antické prvky, jako je například tunika. Muţi 

pod ní nosili košili, na nohy oblékali kalhoty a jako svrchní oděv plášť. Tunika byla základem 

i ţenského kroje. Podvlékaly ji košilovým šatem. Svrchním oblečením byl opět plášť. Vlasy si 

kryly textilní rouškou. 

Postupně se začal oděv proměňovat do přiléhavější podoby. Nosí se „krátký kabátek, 

obepínající tělo, vpředu zapínaný na knoflíky s vatovanými vloţkami, vytvářejícími 

mohutnou hruď. Pod kabátcem se nosí wama – střihově podobný spodní oděv. Plášť má 

polokruhovitý, střih je na prsou spínaný sponou. Častou pokrývkou hlavy je kukla 

s prodlouţenou špicí“ (Divadelní kostým, 1948, s. 8). Téţ linie ţenského šatu je přiléhavá, se 

sukní prodlouţenou do vlečky, coţ má za následek esovitou siluetu postavy. Rukávy byly 

zakončeny dlouhými cípy. Přes šaty se nosily různé pláště, na hlavách roušky, čepce, 

kuţelovitý čepec se závojem (hennin). Úprava hlavy přísně rozlišuje ţenu vdanou a 

svobodnou. Gotický oděv pečlivě ctí symboliku barev. Ve středověku byly velmi netradiční 

boty s dlouhými špicemi, na jejichţ konci se často nacházely figurky orlů, lvů či jiné ozdoby. 

Aby špičky drţely tvar, musely se přivazovat řetízkem nebo stuhou ke kolenům. 

V pozdní gotice se móda nijak zásadně nemění, ale oděvy jsou mnohem zdobnější a 

luxusnější. 

 



 

 

Středověk je obdobím, kdy Evropu plně ovládlo křesťanství. Proto je počátek středověku spjat 

s divadlem liturgickým a náboţenským, jehoţ východiskem byl křesťanský kult. Tento termín 

zahrnuje hry předváděné u příleţitosti různých církevních svátků (hry velikonoční a vánoční). 

Postupné přibývání námětů vyvrcholilo ve 14. a 15. století vznikem cyklických mystérií. 

„Divadelní představení byla bezvýhradně povaţována za součást bohosluţby, a proto bylo 

kostymování usnadněno různým pouţitím a kombinací rouch bohosluţebných. Kristus, 

vynikající svatí a vůbec hlavní osoby kusu vystupovaly pravidelně v ornátech
1
, kdyţ šlo o 

osobnost zvláště duchovně vysoko postavenou, v pluviálech
2
. Jindy vystupoval Kristus 

v rouchu biskupském, s mitrou
3
 na hlavě. Také ostatní figury hry byly oblékány do 

bohosluţebných rouch. Andělé byli v albách
4
 nebo v rochetách

5
, někdy téţ v dalmatikách

6
. 

Později jim inscenátoři přivěšovali na ramena křídla bílá nebo dokonce zlatá. Tři Marie např. 

měly také alby nebo rochety a hlavy si přikrývaly humerálem
7
. Apoštolové, svatí, králové a 

vůbec všechny ostatní figury hry vystupovaly v ornátech. Pastýřové ve hrách vánočních, 

úředníci jdoucí do Emaus apod. byli v rouchu řeholním, které bylo tmavé, mělo kapuci a 

zřejmě se odlišovalo od velebného roucha ostatních osob“ (Marek, 1948, s. 19). 

Vedle náboţenských her postupem času začaly vznikat hry komické. Co se kostýmní výpravy 

týká, byly velmi prosté. Osoby mající vztah k náboţenství se oblékaly do bohosluţebných 

rouch. Osoby světské se nejspíše oblékaly v jakousi obměnu běţně uţívaného místního kroje. 

Velkému zájmu se na divadle těšili ďáblové. Protoţe museli na první pohled budit hrůzu, 

upravovaly se pro tento účel různé masky zvířecí. Ďábel jako svůdce a pokušitel mohl 

vystupovat i v kostýmu obyčejném, lidském. 

V době úpadku mysterií se začaly uplatňovat morality. Moralita je „náboţenská hra 

alegorického charakteru s mravoučnou tendencí, v níţ vystupovaly ztělesněné pojmy, ctnosti 

a neřesti, a řešily se různé teologické i etické spory“ (Hořínek, 2008, s. 11). 

Při kostýmní práci symbolických figur se stále ještě dodrţovala zásada nádhery a přepychu. 

Na výrobu kostýmů se pouţívaly nákladné látky (brokát, hedvábí), které byly bohatě vyšívány 

a protkávány zlatem. Charaktery se vyjadřovaly barvami: „Ctnosti, vlastnosti ušlechtilé, vědy 

váţné a prospěšné byly oblékány do roucha barev světlých, do úboru vyšívaného s podkladem 
                                                           
1
 Svrchní liturgický oděv při mši. 

2
 Liturgický plášť. 

3
 Orientální nebo liturgická pokrývka hlavy – látková, bohatě zdobená, vybíhající do dvou hrotitých oblouků. 

4
 Dlouhá bílá košile, součást liturgického úboru. 

5
 Krátké bílé obřadní roucho katolických kněží a ministrantů. 

6
 Roucho pro jáhny (duchovní, kteří přijali nižší svěcení). 

7
 Bílá látka používaná kolem krku. 



 

 

bílým a podobně. Naproti tomu vášně, náruţivosti, nectnosti, hříchy, zvrácené zájmy lidského 

srdce i myšlení byly charakterizovány barvami tmavšími, nápadnými, zejména rudou a 

černou. Také barva ţlutá ve své křiklavosti neznamenala nic dobrého“ (Marek, 1948, s. 28). 

Oblečením ušlechtilých a ctnostných abstrakt byla roucha, která vytvářela jakýsi kompromis 

mezi tehdejší módou a bohosluţebným úborem. 

Inscenátoři moralit si dávali nejvíce záleţet na pokrývkách a ozdobách hlavy. Měly opět 

rozlišovací funkci – byly to diadémy zdobené symboly konkrétních rolí, různé klobouky, 

čepice, koruny. 

Aby se diváci dobře orientovali v tom, jakou postavu herec právě ztvárňuje, připojovaly se na 

různé části kostýmů nápisy. Mohly být malovány nebo vetkávány na plášť, na prsa kabátce, 

na stehně nebo po straně kalhot, na podvazku, který se nosil kolem levé nohy. Ne zřídka se 

stávalo, ţe se za klobouky zastrkávaly papírové nebo pergamenové prouţky. 

Vedle moralit v této době vznikaly i historie – dramatické zpracování hrdinských románů a 

pověstí, které bylo plné dramatických scén. 

Přestoţe nahota byla na středověkém jevišti hrubě potírána, někdy se jí nešlo vyhnout. Byla 

však různě maskována. Pouţívaly se přiléhavé koţené oděvy nebo se tělo důkladně natíralo 

silnou vrstvou bílé barvy, přičemţ kolem beder byla pečlivě uvázána jakási zástěrka. 

Vedle váţného náboţenského divadla se v době středověku rozvíjelo i komediální divadlo 

světské. „Středověké světské divadlo se provozovalo (a zřejmě i vzniklo) v prostředí různých 

lidových slavností, zábav a svátků (mezi nimiţ čelné místo patří masopustu) a jeho 

provozovateli byli lidoví komedianti, herci, šprýmaři. V jejich repertoáru byla různá hudební, 

zpěvní, akrobatická, pantomimická, deklamační a konečně i dramatická vystoupení“ 

(Hořínek, 2008, s. 35). Avšak za nejvýznamnější typ středověké komedie je moţné povaţovat 

frašku. 

 

4.6  Renesance 

 

Počátek novověku s sebou přinesl mnoho převratných změn v divadelním umění. V 15. století 

začalo mysteriózní divadlo pozvolna upadat. Během 16. století se divadelní představení stále 

více stávala zábavními podniky. Ty však jen pramálo zvyšovaly kulturní úroveň svého 

publika. 



 

 

Příchod humanismu s sebou přinesl rozsáhlé změny, které se odrazily i ve sféře divadelní. 

Návrat k antice zapříčinil to, ţe divadlo začalo být hráno v kostýmech současných. 

Po celou dobu středověku bylo divadlo záleţitostí ochotnickou. Teprve v momentě, kdy se 

představení začala hrát na trţištích a panských dvorech za odměnu, můţeme hovořit o návratu 

k profesionálnímu herectví. Divadlo začalo být věcí světskou a veřejnou. 

„Divadelní kostymy se vţdy pořizovaly nové ke kaţdé jednotlivé příleţitosti. Bývaly 

z hedvábí, lehkého taftu, jemného plátna nebo jiných vzácných tkanin. Zhotovovaly se 

v různé úpravě, buď jako obleky řeckých otroků, nebo sluhů, pánů, obchodníků, ţen atd. jak 

právě bylo zapotřebí. Jest známo, ţe návrhy na divadelní kostymy zhotovoval i Leonardo da 

Vinci, z čehoţ jest zřejmo, s jakou elegancí a uměleckou odpovědností byly kostymní 

výpravy přes svoji aţ bombasticky úmyslnou nádheru pořizovány“ (Marek, 1948, s. 31). 

Co všechno nám odkázala italská renesance, pochopíme zejména, kdyţ vedle činoherního 

herectví vezmeme v úvahu výpravu opery a baletu. 

 

Myšlenka humanismu se odrazila i v renesančním stylu oblékání a to nejprve v Itálii. Vrací se 

přirozené proporce těla a zdůrazňují se jeho půvaby. Novinkou byl samostatně zpracovaný 

přiléhavý ţivůtek a sukně s tuhými záhyby, přestoţe byly v závěru sešité do šatů. Přes ně ţeny 

oblékaly plášť se širokými rukávy. Mladí muţi nosili krátký kabátec, pod ním košili a na 

nohou přiléhavé nohavice. Starší muţi se oblékali do plášťů se všitými rukávy a širokým 

límcem. Muţské i ţenské oděvy byly (zejména v oblasti rukávů) prostříhávány. Ţeny si 

obarvovaly vlasy na světlo. Aby dosáhly dojmu vysokého čela, vlasy si nad ním vytrhávaly. 

Ve střední Evropě se móda v 16. století začala vyvíjet poněkud odlišně. Vrchním oděvem byl 

krátký plášť (šuba), pod ním se nosil stále wams a nabíraná košile. Na nohy se natahovaly 

široké krátké vycpané kalhoty, členěné rozparky. Ţenské šaty se příliš neodlišovaly od 

italského vzoru. Na hlavách ţeny nosily barety, čepce nebo roušky. 

Zcela jinak se utvářela móda španělská. Protoţe Španělsko bylo silně náboţensky (katolicky) 

zaloţené, nemohlo v této zemi dojít k renesančnímu uvolnění ve stylu oblékání. Přirozené 

linie těla byly zakrývány a potlačovány. Čím více se ukrývaly tělesné půvaby, tím lépe se na 

španělském dvoře uplatňovaly drahé materiály, vyšívané zlatem, perlami, drahokamy. 

Typickou součástí ţenského šatníku byla vyztuţená sukně, podepřená kovovými obručemi. 

Ţivůtek byl přísně upnutý a vpředu měl ostrou špici vybíhající do sukně. Muţi oblékali wams, 

formované korzety s vycpávkami a krátké kalhoty balonového tvaru. Spodní část nohou kryly 

punčochy. 



 

 

4.7  Anglické divadlo 

 

„Anglické divadlo Alţbětinské doby, za něţ můţeme jako pars pro toto dosadit jméno 

William Shakespeare (1564 – 1616), představuje nejen vyvrcholení renesanční divadelní 

kultury, ale z dnešní perspektivy se jeví jako pupek evropského divadelního světa, odkud 

vedou markantní cesty k nejţivějším a nejplodnějším tendencím moderního divadla a 

dramatu. Alţbětinské divadlo je ovšem jev vnitřně neobyčejně sloţitý, rozporuplný a 

vývojově proměnlivý. Dílo Shakespearovo je můţe reprezentovat nikoli jako summa, toliko 

jako umělecký i myšlenkový vrchol“ (Hořínek, 2008, s. 13). 

V tomto období se divadelníci příliš nezabývali vnější úpravou hry, ale v oblasti kostýmů se 

na okázalost a přepych dbalo. Herecké společnosti si mohly dovolit odkupovat celé šatnice po 

zemřelých šlechticích. To ovšem znamená, ţe se hrálo v současném ošacení. Zasazení hry do 

příslušné doby pomocí kostýmů se kladl velmi malý význam. To poněkud kontrastovalo 

s výpravou scény, která naopak bývala dobově výstiţná. 

„Pozoruhodným kusem shakespearovské divadelní garderoby byl průsvitný plášť, zvaný robe 

for to go invisibell. Herec, který jím byl oděn, měl býti úplně neviditelný nebo patrný jen 

někomu ve velkém shromáţdění“ (Marek, 1948, s. 32). 

 

 

4.8  Baroko 

 

V první polovině 17. století se v odívání uplatňuje střídmost a účelnost. Pouţívají se měkké 

materiály jako je vlna a hedvábí. Muţi chodili v kabátcích se šůsky, krajkovými límci a 

manţetami. Kalhoty v délce pod kolena se zasouvaly do vysokých holínek s ostruhami. Na 

hlavách nosili měkký klobouk. Ţeny oblékaly šaty se sukní podloţenou na bocích 

vycpávkami. Tento prvek se v polovině 17. století začal postupně vytrácet a sukně splývala 

k zemi. 

Druhá polovina 17. a začátek 18. století podléhá, nejen co se oblékání týká, vlivu 

francouzského dvora a Ludvíka XIV. Muţská móda přinesla novinku ve formě brokátového 

nebo sametového kabátu ke kolenům, který byl bohatě zdobený výšivkami a stuhami. Pod něj 

se nosila ke kolenům prodlouţená vesta a úzké kalhoty.  Součástí oděvu je paruka, rukavice a 

kord. V ţenském odívání konce 17. století opět dochází ke ztrátě uvolněnosti. Začíná se 



 

 

prosazovat nová stylizace. Ţivůtek je vyztuţen kosticemi a sešněrován. Pod sukni se opět 

podvléká ţelezná obruč. Uprostřed předního dílu je rozstřiţená tak, aby se v širokém rozparku 

mohla odkrývat sukně spodní. Boty byly na podpatku a mívaly různé barvy. Vlasy se 

upravovaly do vysokých, náročných účesů a doplňovaly se stuhami a krajkami. 

 

Divadelní představení v období baroka byla velice rozsáhlá, hry byly svou výpravou doslova 

monstrózní a snaţily se na diváky zapůsobit svou nádherou a přepychem, ve kterém se však 

ukazovalo spíše bohatství pořadatele, neţ jeho vkus. 

Baroko je doba, ve které vystupuje do popředí Francie, zejména Paříţ. S nadsázkou by se dalo 

říci, ţe v tomto prostředí všechny slavnostní příleţitosti měly dramatický a divadelní ráz, 

neobešly se bez značné okázalosti a teatrálnosti. Výsledkem těchto tendencí je, ţe „tragédie, 

nejskvělejší plod demokratických Athén, se v rukou klasicistických napodobitelů přeměňuje 

v ţánr dvorský, v němţ se hraje o urozených pro urozené“ (Hořínek, 2008, s. 18). Přestoţe se 

často zpracovávaly nesoučasné náměty, díla byla protknuta ideologií doby. 

Teprve v době, kdy Ludvík XIV. dosáhl pokročilého věku, přenechal své vlastní produkce 

hercům z povolání. V důsledku toho začalo postupně docházet k obratu u všech šlechtických 

dvorů. Ochotnické dvorní divadlo ustupovalo a místo něj nastoupilo profesionální 

divadelnictví. To však z počátku přebíralo formy vytvořené jeho předchůdci i s jejich nešvary. 

Na druhou stranu se však v této fázi opět začíná v divadelních produkcích uplatňovat 

umělecká stránka. 

Poněkud jiný druh dvorního divadla se rozvíjel v 17. století v Itálii. V návaznosti na dřívější 

romantické rytířské slavnosti se začaly pořádat turnajové hry spojené s balety na koních. 

Oděvy jezdců se zdobily zlatem, drahokamy i pštrosími pery. 

Podobné slavnosti časem přejaly i jiné dvory, jako např. anglický a vídeňský. V Anglii se ale 

rozvinuly méně okázalé typy divadelních produkcí – scénované taneční maškarády. 

„Barokní období divadelního vývoje jest charakterizováno především dokonáním přechodu 

od amfiteatrálního hlediště k divadlu lóţovému a dokonalým vţitím přeludu kulisového 

jeviště“ (Marek, 1948, s. 36). 

Podobně jako dekorace a scéna se v baroku proměnil i oděv herců na jevišti. „Základem jeho 

byl kostym současný, ale zase barokně přizpůsobený a zdobený. Kdyţ se konečně herci 

z povolání dostali definitivně na jeviště a zcela ovládli divadelní produkci, převzali od svého 

ochotnického panstva jiţ hotovou divadelní garderobu, která se udrţela více neţ 100 let. 

Výboj tohoto divadelního kostymu jest nejen zajímavý, ale i velmi důleţitý, neboť nám 



 

 

poskytuje ostře ohraničený protějšek proti standardnímu kostymu komedie dell´arte. Jak se 

vţilo přesvědčení, ţe divadlo musí poskytovati jen mimořádně krásnou zdánlivě vznešenou 

podívanou, přesvědčuje nás houţevnatý boj, který musili divadelní reformátoři vésti na 

rozhraní osmnáctého a devatenáctého století o kostymní naturalismus. Trvalo přes dvacet let, 

neţ se podařilo vyměniti divadelní garderobu vytvořenou barokem za jinou, logicky 

přiléhající k představovanému ději“ (Marek, 1948, s. 36). 

 

 

4.9  Komedie dell´arte 

 

Jedná se o velmi specifický druh divadelního představení, které je zaloţeno na improvizaci 

svých aktérů. Pochází z Itálie a zde také zaţívala v 16. a 17. století největší popularitu. Hrála 

se na všech moţných myslitelných prostranstvích, která umoţňovala shlukování většího počtu 

lidí. Herci nepotřebovali jeviště. Vystačili si s figurou a kostýmem. 

„Postavy jsou tu pevné, stálé nebo alespoň ustálené, proto i jejich kostýmy jsou v zásadě co 

do střihu i designu málo obměňované, uvaţujeme-li zhruba dvě staletí, co se komedie 

dell´arte hrála. Kostým je nejnákladnější hmotnou sloţkou na jevišti komedie dell´arte, 

podobně jako je tomu v alţbětinském divadle. Byl barevně harmonicky sladěn. Černá 

s červenou, černá s bílou nebo bílá se zelenou nebo červenou aţ k mozaice harlekýnově. 

Spolu s obličejovou maskou vytvářel kostým optický efekt, který herce při jeho výkonu 

nerozlučně provázel. Leckterá součást jeho oděvu byla během hry důleţitou rekvizitou, 

srostlou s hereckou náplní masky, jeden ze základů hercovy práce. Leccos bylo prověřeno uţ 

starou lidovou tradicí. Poněvadţ herec komedie dell´arte hrál svůj part po léta, sţil se se svým 

kostýmem do posledního detailu, coţ také přispívalo k dokonalosti hry“ (Kratochvíl, 1987, s. 

393-394). 

Obličejová maska byla v té době běţnou součástí různých karnevalů. Odtud ji také komedie 

dell´arte převzala. „Obličejová maska dostává výraz s postojem, s gesty a dokresluje v naší 

fantazii celého herce. Je strnulá, pevně typizovaná a typizující, smazává individuální. 

Odděluje svět reality od fikce“ (Kratochvíl, 1987, s. 395). 

František Marek (1948) rozdělil postavy komedie dell´arte následujícím způsobem: 

Pantalone – nejdůleţitější figura. Hlavní částí kostýmu byly úzké přiléhavé kalhoty jasných a 

pestrých barev. Později byl oděv doplněn o svrchní oblečení černé barvy. 



 

 

Dottore – karikatura učence. Charakterizoval ho dlouhý plášť a vysoký neforemný klobouk. 

Capitano – nově upravený antický chvástavý vojín. Jeho kostým se často měnil, podle toho o 

jakou dobu a jaké vojsko se konkrétně jednalo. Společným znakem byl pouze ohromný meč. 

Zanne – hloupý venkovský mladík, který vše pletl, byl terčem vtipů, nadávek a výprasků. 

Jeho kostým byl z tohoto důvodu co nejkomičtější. Blůza i kalhoty byly velikých rozměrů, 

neforemné a plandavé. Na hlavu si nasazoval špičatý klobouk. 

Pulcinello – měl velké břicho, hrb a deformovaný obličej. Jeho charakter znázorňoval vysoký 

špičatý klobouk. 

Harlekýn – v pestrém rouchu řídce pošitém záplatami různých barev. Teprve v polovině 17. 

století dostal jeho oděv podobu dnes dobře známého úboru sešitého z mnoţství pestrých 

kosočtverců. 

Milovnice (Kolombina) – měla funkci ozdobovat hru. 

Milovník (Leandro, Flavio, Lelio, Orazio, Ottavio, Mario) – hrál v elegantním současném 

úboru. 

 

 

4.10  Rokoko 

 

Ve vývoji divadla bylo 18. století revolučním. „V podstatě jsou tu tři směry, v nichţ se 

divadelní revoluce jevila a uplatňovala. Jest to především vyvrácení extemporovaného divadla 

a podřízení divadelního umění textu dramatického básníka, dále reforma produkce herecké, 

která od povrchního způsobu recitačního přechází k pravdivosti líčení charakterů a prostředí, 

a posléze převratná reforma kostymní odvratem od standardních kostymů stilisovaných 

k pokusům o kostym naturalisticky
8
 věrný“ (Marek, 1948, s. 41). 

Nastolení nových produkčních směrů mělo za následek poţadavek jiného herce a změnu jeho 

vzhledu. To s sebou samozřejmě přineslo úplnou změnu v kostýmování. Divadelní tvůrci si 

začínali uvědomovat přímou souvislost mezi kostýmem, charakteristikou role a hereckým 

projevem. V tom spočíval zásadní význam divadelní reformy v období rokoka. 

V divadelních kostýmech počátku 18. století se odráţel styl oblékání u francouzského 

dvorního divadla, kde se uplatňovaly tři druhy kostýmů: antický, turecký a občanský. Tato 

                                                           
8
 Protože se jedná o citaci, ponechala jsem v textu pojem naturalisticky. Podle mého názoru by však bylo 

vhodné použití spojení realisticky věrný kostým. 



 

 

pojmenování jsou však poněkud zavádějící, protoţe neměla nic společného s lidovým nebo 

slavnostním odíváním ve starověku nebo v orientálních částech světa. Antický kostým byl 

nádherně zdobený, doplněný parukou a třírohým kloboukem. Byl určen antickým hrdinům, 

bohům a alegorickým figurám. Turecký (perský) kostým se pouţíval při hrách z exotických 

zemí nebo lokalit, u nichţ si inscenátoři nebyli jistí, kde přesně se nachází. Tento oděv byl 

hodně pestrý a řasený. Současný kostým byl vyuţíván pro komedie ze současného ţivota. 

 

Odívání v období rokoka bylo ovlivňováno zejména poţadavky a potřebami vládnoucí 

aristokratické vrstvy. Na zhotovování oděvů se pouţívaly atlasové a saténové látky, brokát, 

krajky, stuţky a květiny. 

Rokokové šaty se nijak zásadně nelišily od předchozí etapy. Nejvýraznějším prvkem 

dámského rokokového šatníku byla krinolína, která dosahovala úctyhodných rozměrů. 

Pánskému šatníku dominuje kabátec, který měl spodní okraj vyztuţený tak, aby napodoboval 

krinolínu. Kalhoty byly úzké, v délce ke kolenům, doplněné punčochami. Oblečení se 

vyšívalo, zdobilo krajkami, muţi nosili ozdobné manţety u košile, fiţí na krku. 

U muţů byly oblíbené paruky, které se pudrovaly na bílo. Klobouky se nosily třírohé. Ţeny si 

zakládaly na náročných, vysoko vyčesaných a bohatě zdobených účesech. Dámy měly ve 

vlasech zabudované celé koše s ovocem, lahve s vodou, v nichţ plavaly ţivé květy nebo 

dokonce krajinu s pastýřskými výjevy. 

 

 

4.11  Klasicismus 

 

Koncem 18. století dochází v oblasti módy k velkému zvratu. Prosazují se anglické ideály, 

myšlenky osvícenství a návratu k přírodě. 

„Nová móda přichází z Anglie, kde se její tendence uplatňují v rámci anglického klasicismu 

jiţ dříve. V 80. letech 18. století odkládá ţena obruče, sukně volně splývá k zemi. Korzet se 

mírně uvolňuje, ţivůtek má velký výstřih, krytý jemným šátečkem, v pase se nosí šerpa. 

Vlasy se uţ nepudrují, jsou upraveny do dlouhých loken pod čepci a širokými klobouky. 

Oblíbeným svrchním oděvem se stává caraco, krátký kabátek prostého přiléhavého střihu. 

V muţské módě v této době stoupá obliba fraku, který se vyvinul z just-au-corpsu. Šije se 

z tmavých látek a nosí se k němu světlejší kalhoty pod kolena. Z Anglie přichází řada nových 



 

 

typů oděvů – objevuje se garric – plášť s několika límci, spenser – krátký kabátek, vesta šitá 

z bílého piké a kravata. Vedle třírohého klobouku se nosí kulatý černý klobouk“ (Divadelní 

kostým, 1984, s. 11). 

 

 

4.12  Direktorium 

 

Francouzská revoluce dala oblékání nový rozměr. Oblečení se stává doslova záleţitostí 

politickou. Oblíbenými se staly součásti oděvu, které nosili francouzští revolucionáři. Byly to 

například dlouhé námořnické kalhoty se šlemi, jakobínská kazajka a různé kokardy. Dále 

muţi oblékali frak tlumenějších barev doplněný vestou, košilí se škrobenými cípy límce a 

bílou vázankou. Z hlav muţů zmizely paruky – symbol royalismu. Začaly se nosit krátce 

střiţené vlasy. 

„Základním dámským oděvem byla chemise, coţ přeloţeno z francouzštiny znamená košili. 

Šaty, inspirované řeckým chitonem a římskou tunikou, připomínaly košili nejen svým 

jednoduchým střihem, ale i oblíbenou bílou barvou a jemným nadýchaným materiálem. Dámy 

napodobovaly antické vzory i v obuvi. Zpočátku nosily sandály jako starověké Řekyně a 

Římanky. Později móda sandálů pominula. Vystřídaly je lehké střevíčky bez podpatků. 

K noze je přivazovala pentle půvabně uvázaná kolem kotníku“ (Skarlantová, 1979, s. 44-46). 

Materiálům dámských šatů vládl mušelín, batist a tyl. 

 

 

4.13  Empír 

 

Inspirací pro styl oblékání v empíru bylo období antiky. Ţeny se oblékaly do šatů košilového 

střihu, které se vyráběly z velmi lehkých a průsvitných materiálů. Měly velký výstřih, byly 

přepásané pod prsy a od nich splývala v záhybech volně dolů sukně, často prodlouţená do 

vlečky. Šaty se doplňovaly kašmírovým šálem, který zastupoval svou funkcí plášť. Na 

hlavách se nosily helmovité klobouky, barety a turbany. Časem pozbyl empírový šat svou 

lehkost, výstřih se začal zmenšovat a doplňovat okruţím. Zato délka sukní se zkrátila aţ po 

kotníky. 



 

 

Pánskému oblékání dominoval frak s vysokým límcem a vázankou. Kalhoty se prodlouţily do 

dnešní délky. Vrchním oděvem byl černý kabát a na hlavě se nosil černý cylindr. 

 

 

4.14  Restaurace 

 

S pádem vlády Napoleona zmizel vliv antiky, který se tak silně prosazoval v době direktoria a 

císařství. To mělo dopad i na inovace v odvětví odívání. 

„Uţ dámská empírová móda se vrátila k teplejším materiálům a vzala na milost dlouhé 

rukávy. Zpočátku jsou zdobeny v ramenní části nabráním. Vypadají, jako by k dosud 

módnímu krátkému rukávu dobový vkus přišil rukáv dlouhý. Později jsou dlouhé rukávy celé 

hladké, úzké. Zdobí je volánek, prýmky či koţešinový lem kolem zápěstí. Dříve 

tak pobuřující hluboké dekolty se objevují pouze u večerních toalet. Vycházkové šaty se 

uzavřely. Kanýry a límečky zakrývají hrdlo. 

Šaty si stále podrţují vysoko zvednutý pas, ale sukně vlivem silnějších látek ztratila 

nadýchané záhyby původní chemise. Dostala novou kuţelovitou siluetu. Zdobí jí řada 

prýmků, lemují ji stuhy, plisované pruhy látek, koţešina. Tytéţ ozdoby osvěţují i uzavřený 

ţivůtek“ (Skarlantová, 1979, s. 64). 

V pánském stylu oblékání se utváří typ muţe oblečeného dokonale, i kdyţ nenápadně, ale při 

tom draze – dandyho. Vyskytovali se na konci 18. a v prvních desetiletích 19. století. 

Vyznačovali se zdvořilou drzostí, chladným sarkasmem, ironií a elegancí. „Jejich králem byl 

George Bryan Brummel (1778-1840), kterému se říkalo Krásný Brummel“ (Ţivná, 1976, s. 

61). Neobešli se bez fraku, dlouhých kalhot, modrého redingotu a cylindru. 

 

Francouzská revoluce způsobila velké změny v mnoha oblastech a nevyhnula se ani 

divadelnímu prostředí. „Odklon od recitování k naturalismu, podstatný obrat v tvorbě i 

v produkci a změna kostýmního systému, to vše bylo všeobecně více neţ pouhou demonstrací 

proti barokní tradici, bylo to volání po novém myšlenkovém i citovém ţivotě“ (Marek, 1948, 

s. 51). 

Velikým přínosem pro realizaci divadelních představení byl vznik nové funkce – reţiséra. Na 

divadlo byly kladeny daleko větší poţadavky, plně se profesionalizovalo, začínalo se stávat 



 

 

plnohodnotnou součástí uměleckého světa, proto bylo logické, ţe se objevila potřeba nové 

pozice, která by nesla zodpovědnost za všechny divadelní sloţky. 

 

 

4.15  Romantismus a biedermeier – první polovina 19. století 

 

Na první pohled je patrné, jak výrazně se oproti empírovému šatu změnila celková silueta. 

Návrat pasu do přirozené polohy, kuţelovitý tvar sukně s mnoţstvím spodniček a upnutý 

ţivůtek s dekoltem odhalujícím i část ramen zdůrazňovaly ţenské proporce. Pás byl opět 

sešněrován do korzetu a jeho útlost opticky zdůrazňovaly široké a bohatě řasené rukávy. 

V polovině 19. století se součástí dámského šatníku opět stala krinolína. Šaty měly většinou 

květinový nebo kostkovaný vzor a široké límce lemující dekolty. Přes lehké letní šaty se 

oblékaly šály a šátky. V zimním období nahrazovaly kabát plášťové šaty z vlněných látek, 

přes které se nosily široké pláštěnky bez rukávů. 

Materiály se pouţívaly různé: hedvábí, atlas, látky z česané příze, tyl, mušelín, taft, brokát, 

moaré. 

Střevíčky se zhotovovaly z kůţe nebo hedvábí. K noze se připevňovaly zkříţenými stuţkami. 

Účesy byly sloţité, s lokýnkami po stranách obličeje. Ty se vytvářely pomocí falešných 

příčesků, zdobily se květinami a stuhami. Na nich ţeny nosily kukaňovitý klobouk uvázaný 

pod bradou pentlí. „Romantická móda třicátých let doplnila vycházkové šaty půvabnými 

širokými klobouky – florentinské klobouky i klobouky panama s měkce tvarovaným 

okrajem“ (Skarlantová, 1979, s. 102). 

Typickými ţenskými doplňky jsou látkový či krajkový slunečník a rukávník. Muţi se na 

procházkách neobešli bez lehké hůlky. 

Stěţejní součástí muţského oblečení zůstává frak a dlouhé úzké kalhoty. Novým prvkem je 

však rozmanitá barevnost pánského oděvu. Vesty byly květinové nebo kostkované, košile 

bílé, doplněné kravatou. V chladném počasí muţi oblékali kabát redingot nebo dlouhý plášť 

s několika límci. 

Stále byly oblíbené cylindry, u nichţ se v době romantismu prosazovaly pastelové barvy. 

Módní novinkou byl měkký plstěný klobouk. 

 



 

 

Romantické divadlo nalezlo svůj vzor v díle Shakespearově. Došlo k destrukci pevných a 

stylově čistých ţánrů a začaly se formovat nové, svobodné modifikace. 

V našich podmínkách měl v první polovině 19. století na vývoj kostýmu značný vliv 

obrozenecký program a jeho zájem o hru z českého prostředí. Začaly se objevovat první 

poţadavky autenticity kostýmu. Velké oblibě se v této době těšily dramatické báchorky a 

rytířské hry. Na jevištích tedy herci oblékali historické a fantastické kostýmy, které se však po 

celé 19. století vázaly na dobovou módu. 

 

 

4.16  Druhá polovina 19. století 

 

„Zatímco biedermeier se inspiruje módou 17. století, navazuje sloh třetí čtvrtiny 19. století 

v duchu historismu na rokoko. Charakteristickým rysem ţenské módy je krinolína z lehkých 

ocelových obručí, na kterých se sukně, vzadu prodlouţená do vlečky, lehce vznáší. Ţivůtek je 

přiléhavý, s rukávy výrazně se rozšiřujícími k dolnímu okrají, do nich se vsazují druhé – 

krajkové či vyšívané rukávy, které jsou kompletovány stejným límcem, případně vestičkou. 

V průběhu sedmdesátých let se tvar sukně mění – vzadu se podkasává do tvaru, zv. polonéza, 

rukávy se zuţují. V 80. letech je sukně vzadu tvarována do honzíku, vpředu přiléhá těsně 

k tělu stejně jako ţivůtek, který je prodlouţen hluboko pod pas“ (Divadelní kostým, 1984, s. 

12-13). 

Na zhotovování oděvů se pouţívaly zejména tyto druhy látek: atlas, aksamit, zefír, fulár, 

grenadýn, batist, grogrén. 

Velmi oblíbeným doplňkem na šatech byly květiny – karafiáty, kamélie, růţe. 

Nepostradatelné pro pány i dámy byly rukavice. Na plesech nesměl chybět ţádné ţeně vějíř. 

V muţském oděvu docházelo k dalším tendencím ke zjednodušení. Zůstal frak, nově se 

objevil smoking a sako dnešní podoby. Přichází první oblek tvořený kalhotami a sakem ze 

stejné látky. Ke košili muţi připínali náprsenku a tuhý límeček. Módní doplňky tvořily 

cylindry, klobouky z plsti, motýlky, kravaty a lehké hůlky. 

Jako vycházkový plášť stále slouţil redingot. Muţi na nohách nosili nízké šněrovací střevíce. 

Ţeny z dělnické vrstvy nosily plátěnou blůzu, dlouhou sukni a šátek přes ramena. Muţi se 

oblékali podobně – kalhoty, košile, halena. 

 



 

 

Ve druhé polovině 19. století se v divadle stále intenzivněji začaly prosazovat poţadavky na 

historickou věrnost.  Od 70. let 19. století se kostýmy soustavněji zabývají herci a reţiséři. 

Návrhy kostýmů z českých dějin a mytologie vytvářely takové osobnosti jako je Mikoláš Aleš 

nebo Václav Broţík. 

 

 

4.17  Secese – přelom 19. a 20. století 

 

Na konci 19. století byly dámské šaty tvořeny přiléhavým ţivůtkem, zvonovou sukní a 

rukávy, které byly nahoře bohatě řaseny a nabírány a od lokte dolů těsně obepínaly paţi. 

Důsledkem pouţívání korzetu byla postava ţeny z profilu esovitě prohnutá. Šaty se šily 

z materiálů jako je atlas, samet, tyl, mušelín, taft, batist, hedvábí, voál, moaré. Nejoblíbenější 

byly látky v jemně pastelových tónech. 

Kontrastem k jednoduchému a splývavému secesnímu oděvu byly klobouky posazené na 

vlasech vyčesaných do uzlu. Na klobouky se aranţovaly kokardy stuh, krajky, umělé květiny, 

peří. K okraji byl připevněn závoj. 

Pánský oblek se téměř nelišil od minulého období. Byl střízlivý a účelný. 

S paříţským stylem této doby je neodmyslitelně spjato jméno českého umělce Alfonse 

Muchy, který vytvořil četné ilustrace, kresby, plakáty, obrazy, umělecké návrhy šperků i 

divadelních kostýmů. 

 

Na konci 19. století se inscenovaly zejména realistické hry z venkovského prostředí. To 

s sebou přineslo poţadavek po dobové a místní autentičnosti. Herci si proto kostýmy 

pořizovali buď přímo v daném prostředí, nebo si nechávaly zhotovovat věrné kopie. 

„Na počátku 20. století uţ Josef Wenig pouţil pro historizující kostýmy prvky secesního 

ornamentu, a tak upřednostnil výtvarnou stylizaci před snahou o historickou věrnost. 

Typový historický kostým se postupně stává anachronismem a striktně realistický kostým se 

nadále uplatňuje jen v konvenčně pojatém repertoáru. Kostýmní výtvarnictví začíná být 

pojímáno jako samostatná disciplína schopná splňovat poţadavky ţánru, dobovosti a 

lokalizace, a především se podílet na formální i obsahové vrstvě inscenace. Zároveň si však 

herečky do salonních kusů nechávají šít kostýmy u věhlasných módních firem“ (Základní 

pojmy divadla. Teatrologický slovník, 2004, s. 158). 



 

 

 

4.18  Mezi dvěma světovými válkami 

 

Způsob odívání ţen ve dvacátých letech dvacátého století se inspiroval válečnou uniformou a 

skromným oblečením pracujících ţen. Vznikl tak prostý oděv, stylizovaný do tvaru válce, 

v pase přepásaný, s jednoduchým výstřihem, s rukávy i bez nich. Tento šat měl symbolizovat 

nové hodnoty, kterými byla touha po rovnosti, volnosti a demokracii. 

Začal se vyvíjet nový ideál mladé ţeny. Vyznačoval se chlapeckou postavou a vzhledem, 

který ještě zdůrazňoval nový účes s krátkým střihem vlasů. 

Mladí muţi si oblíbili konfekční oblečení, u něhoţ se dala kombinovat saka a kalhoty podle 

vlastního vkusu. Muţi staršího a středního věku byli konzervativnější. Nosili černé ţakety 

s vestou, pruhovanými kalhotami a škrobenými košilemi. Obuv byla na knoflíčky nebo se 

přes ni navlékaly tzv. psí dečky. Do chladného počasí a do deště muţi nosili trenčkot. Frak 

začal pozvolna nahrazovat smoking. 

S touto etapou je spojen začátek působení Gabriely (Coco) Chanel v módním prostředí. 

Přinesla světu sportovní dámský kostým a malé černé odpolední šaty. Začala pouţívat 

biţuterii a ţerzej. Dalšími oblíbenými materiály byly popelín, voál, krepdešín, ţorţet, flanel, 

trikotin. 

Z počátku se prosazovala jednotná základní barevnost oděvu jako celku. Jednotlivé součásti 

oblečení byly různě odstínovány, případně odstupňovány v několika tónech. Na konci 

dvacátých let se objevily geometrické, kubistické a surrealistické vzory a výraznější 

barevnost. 

Do ţenské módy začínají pronikat kalhoty. Jejich slavnou propagátorkou byla herečka 

Marlene Dietrich ve svých kalhotových kostýmech a bílých flanelových kalhotách. 

Pracující ţeny oblékaly sukně a halenky, které doplňovaly pletenými svrchními oděvy. Mezi 

ţenami v domácnosti byly velice preferované zástěry, které se později přeměnily v šatové 

zástěry nošené i jako svrchní oděv. Přes ně si ţeny přehazovaly pletené šály nebo velké šátky 

z ţinylky. 

„Od poloviny třicátých let se vybraná elegance počala měnit a dostávat hrubší výraz. 

Sportovní rysy ţenského i muţského oblečení se projevily v poněkud hranaté siluetě 

s rovnými rameny, vyznačeným pasem a poměrně útlými boky. Tato hranatá, v ramenou 

neţenská silueta byla ještě zdůrazněna ramenními vloţkami (vycpávkami). Postupně si i na 



 

 

dámském šatníku uplatnily detaily vypůjčené z vojenských uniforem, jako např. nárameníky, 

výloţky, šňůry apod., takţe lze hovořit téţ o militarizaci elegance. Sportovní charakter 

oblečení měl i některé pozitivní rysy: sportovní kostým se stal nezbytnou součástí městského 

šatníku a muţská garderoba byla obohacena o některé nové typy lehkých sportovních kabátků 

(i bez podšívky), jimţ se u nás říkalo bombajky, sportovních košil a větrovek“ (Skarlantová, 

1979, s. 187). 

 

Ve 20. létech 20. století jsou jiţ divadelní kostýmy plně chápány jako prostředek k dotvoření 

hercovy postavy. V tomto období se na jevišti uplatňuje obrazová stylizace a kontaminace 

historických a soudobých prvků. Nejde však o poplatnost módě, ale o vědomou významovou 

aktualizaci. 

Kostýmy avantgardních scén, které se hlásily k dadaismu, poetismu, konstruktivismu, se 

vyznačovaly tvarovou abstrakcí a razantním imaginativním přístupem. 

Třicátá léta výraznost kostýmu poněkud utlumila. Prioritní se stává scéna. Inspiraci však opět 

přináší varietní a lidové divadlo spolu s komedií dell´arte. 

 

 

4.19  Druhá světová válka 

 

Příchod druhé světové války se nepříznivě odrazil v mnoha sférách ţivota lidí a její špatný 

dopad se nevyhnul ani oblasti módy a způsobu odívání. V důsledku ušetření materiálu se 

sukně zkrátily těsně ke kolenům. Aby se alespoň trochu prodlouţily, vkládaly se do nich 

široká sedla a lemy. I nadále se nosily vycpávkami rozšířená ramena, takţe dámské kostýmy 

působily dojmem uniformy. Ţenskému půvabu nepřidaly ani dřeváky, které se staly 

náhraţkovou obuví místo elegantních lodiček. Vlasy si ţeny vyčesávaly z týlu nad čelo. Na 

hlavu si uvazovaly šátky nebo nandávaly rozmanitě tvarované klobouky. Tento trend se 

udrţel ještě několik let po válce. Nedostatek látek zapříčinil, ţe se oblečení přešívalo a 

sešívalo ze starých a obnošených oděvů.  

Šatník ţeny střední třídy tvořila sukně a svetr. V zimě přicházel na řadu ještě kabátek od 

kostýmu, nepromokavý plášť nebo pelerína. 

 



 

 

Druhou světovou válkou bych vývoj odívání ukončila. Podrobně rozebírat styly v oblékání 

v těchto obdobích by pro mou bakalářskou práci bylo zbytečně zatěţující. Inscenace spadající 

do období po 50. letech 20. století se ve většině případů hrají buď jako současné s dobou 

realizace nebo v univerzálních kostýmech, které přesně nelze zařadit do určité historické 

etapy. 

 

 

4.20  Divadelní kostým ve druhé polovině 20. století na našem území 

 

Divadelním kostýmům je však ve druhé polovině 20. století věnována stále větší pozornost. 

Vzniká samostatná profese kostýmního výtvarníka a ke kostýmu je přistupováno jako 

k nepostradatelnému výrazovému prostředku. 

V období tzv. socialistického realismu se kostýmy staly součástí propagandy divadlem. 

Koncem 50. let se ale opět začínají objevovat výtvarné stylizace. 

„Do poloviny 60. let 20. století je kostým, ač uţ nerezignuje na významotvornou a estetickou 

funkci, opět v rámci celku inscenace v podřízeném postavení. 

Akční scénografie konce 60. let nově prosazuje kostým jako výtvarný a významový akcent. 

Na pozadí tvárně proměnné, ale neutrálně působící scény je funkce i význam scénického 

objektu – a kostým se často mění v objekt a naopak – vytvářena hereckou akcí“ (Základní 

pojmy divadla. Teatrologický slovník, 2004, s. 159). 

„V 90. letech 20. století nabírá stylová uvolněnost rozptyl. Postmoderní polystylovost 

podporuje vizualizaci scénického projevu ve všech jeho sloţkách: kostýmy i scéna hýří 

významy, formálními efekty i konkrétními odkazy, někdy záměrně na pomezí kýče. Citace 

kostýmů čerpají nejen z dávné, ale i z nedávné minulosti, z jakési umělé stylovosti kostýmů 

předchozí praxe. Široký proud zahrnuje subtilnější, výtvarně lyrizující pojetí i křiklavě 

manýristický rukopis. Prohlubuje se vazba výtvarnic na práci reţisérských osobností. Přes 

škálu inspiračních zdrojů vede týmová práce ke kompaktnímu výtvarnému projevu uvnitř 

dané inscenace“ (Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník, 2004, s. 160). 

 

Na závěr této kapitoly je potřeba uvést, ţe kaţdá etapa v dějinách divadla tvarovala 

v souvislosti s vývojem a způsobem myšlení dramatickou postavu. Dělo se tak v intencích 

dramatického díla jako uzavřeného a samostatně fungujícího systému. Divadelní kostým byl 



 

 

ve všech epochách jakousi modifikací běţně nošeného civilního ošacení. Zároveň však byl 

veden tendencemi a myšlenkovým směřováním dramatického díla, stejně tak jako 

zavedenými divadelními estetickými a etickými konvencemi své doby. 



 

 

5.   Divadelní kostým jako součást dramatické tvorby 

 

Základem divadelní tvorby je dramatický text. Ale herci na diváky působí také opticky svým 

pohybem. Divadelní představení je vnímáno sluchově stejně tak jako zrakově (a v neposlední 

řadě i emočně). 

Nabízí se otázka, zda je oděv něčím zcela konvenčním a do jaké míry můţe být ovlivněn 

charakterem, sociálním zařazením a dobovým určením toho, kdo ho obléká. Oblečení není 

nositelem jednoho jediného kodexu, nepodřizuje se zcela pravidlům módy. Kdyby tomu tak 

bylo, stalo by se z divadelního kostýmu pouhé stylové ošacení, které naprosto postrádá 

drobné nuance, způsobené kulturními, dobovými, esteticko-historickými nebo dokonce 

politickými vlivy. Mohlo by to dojít tak daleko, ţe by se na divadelních jevištích objevovalo 

pouze historicky a stylově věrné oblečení, ale nebyl by brán ohled na hledisko dramatické. 

Oblékání herců do kostýmu by se přiblíţilo kaţdodennímu odívání do civilních šatů. 

 

 

5.1  Funkce kostýmu 

 

Základní funkce kostýmu je znaková. Divadelní kostým je chápán jako relativně stálá součást 

struktury hereckého vystupování. Pomáhá usnadnit vizuální proměnu zevnějšku herce, 

determinuje stylizaci jeho pohybu, podtrhuje obraznost hereckého projevu. Oděv na hercově 

těle je součástí výtvarné stránky představení. V některých situacích můţe kostým plnit funkci 

rekvizity, loutky nebo dokonce kulisy. 

Další funkcí divadelního kostýmu je zakrytí nahoty. Ta v dnešní době nezpůsobuje ţádné 

zásadní etické nebo estetické pohoršení, přesto však nebývá na divadelním jevišti příliš 

obvyklá. 

Kostým má i roli signalizační. Prozrazuje pohlaví, věk, často také příslušnost k sociální 

skupině nebo dokonce povolání svého nositele. 

„Uvnitř inscenace se kostým definuje na základě podobností nebo kontrastem (co do tvaru, 

materiálu, střihu i barvy) s kostýmy ostatními. Důleţitý je vývoj jednotlivých kostýmů 

v průběhu inscenace, kontrasty mezi nimi, způsob, jakým se vzájemně doplňují tvary a barvy. 

Tyto vztahy by měly vytvářet koherentní systém, z něhoţ by divák mohl vyčíst fabuli. Stejně 



 

 

důleţitý však je i vztah kostýmu k vnější realitě, má-li se nás inscenace dotýkat a umoţňovat 

srovnání s historickým kontextem. Výběr kostýmů vychází vţdycky z kompromisu a z napětí 

mezi vnitřní logikou a vnějšími odkazy: proto je variabilita kostýmní tvorby nekonečná. 

Divák musí odhalit všecko, co je z jednání či charakteru dramatické postavy, ze situace i 

z atmosféry vloţeno do kostýmu jako nositele znaku, do něhoţ se promítají ostatní systémy. 

V tomto směru je tedy kostým (vizitka herce i postavy) součástí vývoje inscenační praxe“ 

(Pavis, 2003, s. 240). 

 

 

5.2  Herec, postava a divadelní kostým 

 

Divadelní inscenaci utváří velká část na sebe navazujících sloţek. A právě herec je jedním ze 

základních předpokladů uskutečnění dramatického díla. Jeho pozice je dokonce v samém 

centru procesu vzniku a realizace dramatické inscenace. Herec se stává na jevišti svým 

vlastním pracovním nástrojem. Přináší si s sebou pouze pár pomůcek (masku, kostým, 

rekvizity), které mu dodávají tvar a barvu a zásadním způsobem určují jeho pohyb, stylizaci, 

vnitřní procesy, postoje a charakteristiku. 

Figura, kterou herec na jevišti ztvárňuje je dynamickou jednotou celého souboru znaků. Jejich 

nositelem se můţe stát hercův hlas, pohyby, ale také různá specifika a předměty s hercovým 

tělem více či méně svázané (od líčení aţ po dekoraci). 

Pro pochopení vztahu mezi hercem a jím vytvářenou divadelní postavou je nutné si uvědomit, 

ţe herec je typ umělce představujícího dramatickou postavu sebou samým. V tom je rozdíl 

mezi herci a například tanečníky, kteří na scéně nepředstavují jinou osobu, ale tanečníka, jímţ 

ve skutečnosti doopravdy jsou. Herecká postava není fyzickou personou herce. Není ani 

postavou, která je napsaná ve hře. Je to něco, co herec vytváří – jeho dílo. V tom se projevuje 

rozdíl mezi dramatickou osobou a dramatickou postavou, který je zaloţen na odlišném 

způsobu percepce. Postava je to, jak sám sebe vnímá a proţívá herec. Osoba je ten samý fakt 

viděný z pozice diváka v hledišti. 

Herec nebere kostým jen jako nutný oděv. Utváří si k němu vztah, je pro něj součástí 

dramatické postavy, kterou zformoval kostýmní výtvarník v souladu se smyslem a podstatou 

dramatického díla. Herec vytváří dramatickou postavu textem, slovem, zabarvením hlasu, 

pohybem, gesty a mimikou a výtvarník ji pomáhá vykreslit výtvarnými prostředky. 



 

 

Přeměna herce v dramatickou postavu neprobíhá pouze na psychické a fyzické (mimické a 

gestikulační) úrovni. Měla by být navenek patrná na první pohled, ještě dříve, neţ se herec 

začne na jevišti projevovat. K tomu by měl pomoci především divadelní kostým. „Přetváření 

lidského těla a jeho proměnu v podstatě umoţňuje pouze jediné: převlek. Kostým a maska 

podporují nebo mění podobu, vyjadřují podstatu, charakteristiku, nebo o ní dávají záměrně 

klamnou výpověď, maskují pravý původ. Zesilují organickou nebo mechanickou zákonitost 

lidského těla, nebo se jí snaţí popřít či úplně odstranit. Divadelní kostým, který má tuto 

schopnost a který na sebe za tímto účelem herec obléká, je však něčím zcela odlišným neţ 

oděv v podobě obleku, jak je známý z empirického mimodivadelního světa“ (Kolínský, 1993, 

s. 20). Jeho funkcí není zakrýt tělo a chránit jej před nepřízní počasí. Nemá ani funkci 

prvoplánově estetickou. Jeho cílem je vypovídat o divadelní postavě a pomáhat herci při jeho 

práci na divadelní roli. 

 

Tato práce se zaměřuje na herce a jejich vztah k divadelním kostýmům, tudíţ je jejím cílem 

zabývat se dramatickou postavou. Nebylo by však správné zcela opomenout dramatickou 

osobu. 

„Dramatická osoba se jeví jako produkt tří charakterotvorných syntéz: první dvě jsou 

názorové, tedy viditelné, a je moţné je pojmenovat jako statické a dynamické charakteristiky. 

Stálý vjemový komplex v sobě zahrnuje tělesný zjev a kostým dramatické osoby, kdeţto 

proměnlivý vjemový komplex zahrnuje chování, způsob mluvy, mimiku, gestikulaci atd. Třetí 

charakteristika, skrytá v textu, moţno říci sémantická, významová, se projevuje v obsahu řeči 

samotné. Funkční jednota všech těchto tří charakteristik je pak čistě estetická, proto relativní. 

Herecká postava, jak uţ bylo řečeno, je dramatická osoba vnímaná z vnitřku subjektu. 

Technicky řečeno, je to fyzický a psychický útvar, kde psychické je zveřejněno fyzickým a 

zároveň fyzické musí být zvnitřněno psychickým. Jinými slovy, je to schopnost tělesného 

výrazu psychických dějů, zejména citů a vůle, sjednoceného dramatickou osobou (nikoli 

sebou samým – jak je tomu u mima nebo tanečníka), kterou herec představuje. Právě na tomto 

zveřejnění psychického fyzickým má nemalý podíl maska, kostým, ale i rekvizita, scénický 

prvek i scéna celá“ (Kolínský, 1993, s. 19-20). 

 



 

 

 

 

5.3  Divadelní kostým v rámci inscenace 

 

Divadelní kostým vznikal a vyvíjel se odlišně od oděvu pro běţné nošení. Kostým postrádá 

náboţenské, praktické, společenské prameny a je určen pro jiné účely. To však nezabrání 

tomu, aby kostým a oděv nebývaly zaměňovány. Zejména současný civilní kostým v sobě 

obsahuje menší nároky na tvarování dramatické postavy. Klade se důraz na to, co je právě 

módní, slušivé a lichotící oku diváka. Stává se, ţe je kritériem pro výběr oděvu vkus 

výtvarníka a ne účelnost a sluţba dramatickému záměru. Někdy tento nešvar proniká i do 

pořizování kostýmů historických. Opouští se od dramatické tvorby a záměrného formování 

herecké postavy. Dochází k pouhému vybírání šatů z divadelního fundusu, případně k šití 

nových kostýmů podle dochovaných historických materiálů, bez širšího výtvarného záměru. 

V podstatě jde o pouhé stylistické a dobové sjednocení oděvů a jejich oblečení na herce. „Jak 

v případě dobového tak i civilního kostýmu je největším problémem právě ona proměna 

civilního oděvu (neboť dobový kostým je vţdy svým způsobem proměnný civilní oděv té 

které doby) jako dramaticky nestrukturovaného faktu v umělý dramatický jev. Zároveň je 

však nutné vyvarovat se všech nebezpečí takového úkolu – karikování, dekorativnosti, 

vulgární typizace“ (Kolínský, 1993, s. 20-21). 

V reálném ţivotě často oděv prozrazuje mnoho informací o člověku, který jej nosí (vkus, 

sociální postavení a příslušnost k různým skupinám, náboţenství atp.). Svého nositele často 

odhaluje nebo naopak plní funkci jakési masky. V divadle je maskovací funkce kostýmu 

vyuţívána poněkud paradoxně.  Herec se za kostým nesnaţí schovat, ale vyjadřuje jím určité 

hodnoty a poselství, které mají být rozpoznány. 

Maska (tentokrát ne ve smyslu škrabošky na obličej, ale v rozšířeném významu na oděv, 

pokrývku hlavy, obuv, líčení atd., tedy na vše, co napomáhá konstruovat dramatickou 

postavu) pomáhá herci dosáhnout určitého stupně odcizení a odpoutání se od své vlastní 

osobnosti. V tomto případě není podstatné, zda je pouţita fragmentárně, náznakově nebo 

komplexně. 

Odcizení s sebou vţdy přináší omezení a ohraničení hercova výkonu. Ne zřídka však dochází 

k tomu, ţe se v důsledku omezení hercových moţností soustředí jeho tvůrčí potenciál na 



 

 

konkrétní cíl mnohem silněji a přesněji si tak uvědomuje směr svého hledání. V důsledku 

toho můţe jeho tvorba prvotní ohraničenost v mnohém přesáhnout. 

Divadelní kostým by měl vycházet z pohybu a gest herce, zdůrazňovat je a podtrhávat. Neměl 

by hercovo tělesné vyjadřování nijak limitovat nebo mu dokonce zamezovat. Dále je potřeba, 

aby kostým souzněl s inscenací, nevyčníval nebo naopak nezapadal mezi ostatními 

komponenty. Mohlo by se stát, ţe by kostým zbytečně upoutával divákovu pozornost a 

odváděl jej od dramatického děje. Na scéně musí být vše v rovnováze a sounáleţitosti 

s představením. 

Mělo by docházet k situaci, kdy kostým do určité míry splyne s hercovým tělem, přestoţe 

není jeho součástí. Pokud se tohoto stavu docílí, je u jednotlivých hercových úkonů obtíţné 

určit, z jaké části je pohyb na jevišti důsledkem jeho fyzických moţností a z jaké části do něj 

zasahuje oděv. Některé kostýmy totiţ určitý způsob pohybování přímo vyţadují. Například 

suknice podepřené obručemi nutí k zvláštnímu pokládání rukou, stejně tak jako velké 

mnoţství spodniček zapříčiňuje specifický styl chůze. V muţském oděvu je to frak, v němţ se 

nedá posadit bez nadhození krovek nebo brnění, které specifickým způsobem limituje nejen 

veškerý případný pohyb, ale i pouhé stání na jevišti. 

 

Do konce 19. století byly všechny druhy divadelních kostýmů ovlivňovány dobou, ve které 

byly vyrobeny. Z toho vyplývá, ţe kostýmy historické, současné i fantastické v sobě nesly 

prvky soudobého odívání. 

Výsledkem toho je jakási časová dvojakost divadelního kostýmu, která funguje i v dnešní 

době. Výtvarník se nemůţe ubránit tomu, aby neviděl historický vývoj očima člověka ţijícího 

ve dvacátém prvním století, a nedokáţe zabránit pronikání současných prvků do své tvorby. 

 

Při práci s divadelním kostýmem hraje podstatnou roli fakt, zda se jedná o kostým historický 

nebo civilní. 

Práce s historickým kostýmem můţe být zrádná. Dobový oděv dokáţe výrazněji vykreslit 

dramatickou postavu, ale můţe výtvarníka svádět ke zjednodušení problematiky. Ten se pak 

spokojí s pouhým pasivním vlivem kostýmu na hereckou postavu, bez toho, aby se snaţil 

oblečení dodat výrazové prvky, které by figuru dotvořily v kompaktní celek. 

„To, co kdysi slouţilo jako zdobný či funkční prvek nebo detail odívání můţe nyní 

metaforicky charakterizovat vnitřní svět lidí. Funkční detaily, nevyhnutelné pro dnešní 

divadlo (tedy i pro kostým), musejí být chápány pouze dramaticko-esteticky. Tím divadlo 



 

 

získává moţnosti nových obrazových paralel, moţnosti kontrastu a neočekávaných spojení. 

Kontrast s naším současným způsobem existence je tedy základem jak uţití a tvarování, tak 

prožívání historického kostýmu“ (Kolínský, 1993, s. 49-50). 

Se současným, civilním kostýmem jsou spjaty problémy jiného druhu. Styčným bodem je 

opět snaha o vyjádření vnitřního světa divadelní postavy prostřednictvím obleku herce. Někdy 

je potřeba nechat působit zobecňující tendence, jindy naopak striktně zdůraznit určitou 

charakteristiku. 

Herec svoji postavu vytváří záměrně a uvědoměle. Neexistuje způsob, jak metodicky popsat 

postup herecké práce. Samozřejmě se na toto téma najde mnoho odborné literatury, avšak 

není moţné teoreticky zachytit něco tak individuálního a intimního jako je hercova přeměna 

v dramatickou postavu. Pro tvarování divadelní postavy je potřeba neustále vnímat a 

pozorovat realitu okolního světa. Nejde o pouhé zaznamenávání toho, co je nápadné, 

dráţdivé, zaráţející, směšné, odpuzující, nezajímavé aţ nudné, ale o umění tyto postřehy 

vyhrotit na nejvyšší moţnou úroveň kontrastu. Je potřeba hledat a zkoušet, jak budou 

fungovat různá spojení a vazby zachycených reálií, objevovat dosud nepoznané hranice a 

případně je ještě posouvat. Dalším způsobem je odkrývání paralel a synonym, nahrazování 

vlastního jevu zcela jiným (pokud moţno daleko účinnějším a mnohoznačnějším). 

Zacharţevská k tomuto tématu říká: „Historický kostým tedy byl vţdy stylizovaný – a to 

mimo jiné tím, ţe musel do určité míry odpovídat soudobé módě; naproti tomu kostýmování 

her, jejichţ doba děje byla totoţná s dobou inscenace představení…, odpovídalo civilní módě 

oné doby a bylo vţdy ukázkou nevyššího mistrovství; bylo zároveň reklamou pro krejčího i 

uměleckým dílem i oporou dekoračního bohatství inscenace“ (Scénografie, 1976, s. 68-69). 

 

Aby se divadelní kostým nestal jen slušivým, historicky odpovídajícím oblečením 

s výtvarným potenciálem, je potřeba vést v patrnosti aktuální tendence současného divadla, 

poţadavky dramatického textu, problematiku divadelního kostýmu doby, ve které text vznikal 

a v neposlední řadě sociální, historické a geografické podmínky odívání doby, do které je 

divadelní inscenace zasazena autorem nebo přenesena realizačním týmem. 

Zásadní podíl na tom, jak budou divadelní kostýmy vypadat má kostýmní výtvarník. Ten do 

svých návrhů vnáší svůj osobitý pohled na inscenaci, ale měl by dodrţovat estetické normy 

své doby. 

Divadelní kostým musí pomoci herci k tomu, aby mohl ţít na jevišti. Z toho vyplývá, ţe 

kostým nestačí pouze vhodně zvolit, dobře ušít a správně obléknout. Herec potřebuje 



 

 

v kostýmu fungovat poţadovaným způsobem. Kostým by měl na herci doslova oţívat. Aţ 

v momentě, kdy herec dokáţe hrát se svým kostýmem, jsou naplno rozvinuty reţijní úkoly a 

záměry. Z toho je patrné, ţe kostým je potřeba přinést do procesu zkoušení co nejdříve – a to 

ne pouhý jeho návrh, ale jiţ finální realizaci. Teprve pak je totiţ moţné dramatickou postavu 

začít dotvářet v celé její komplexnosti. 

Pro vývoj herecké tvorby je zapotřebí plně vyuţívat potenciálu a moţností divadelního 

kostýmu. Přinést kostýmy aţ na oblékanou zkoušku (většinou bývá čtrnáct dní před 

premiérou) je pozdě. V tuto dobu by měl být herec s kostýmem sţitý natolik, aby se mohl 

v klidu a nerušeně věnovat dotváření posledních drobných detailů na dramatické postavě.  

V divadelní praxi se problém pozdního nástupu kostýmových zkoušek často řeší tím, ţe se 

hercům pořizují náznakové kostýmy. Téměř nutností je to v případě, kdy kostým ovlivňuje 

způsob pohybování nebo má v sobě prvek, bez kterého nelze komplexně vykreslit divadelní 

figuru. Divadelní kostým by se měl stát součástí charakteru divadelní postavy, měl by s ní být 

neodmyslitelně spjatý a slouţit jí k tomu, aby se mohla na jevišti stát plastickou, coţ znamená 

uvěřitelnou a ţivoucí v očích diváků. 



 

 

6.  Empirická část 

 

Pro ověření hypotéz byla zvolena metoda polostandardizovaného rozhovoru. Většina otázek 

byla standardizovaných (uzavřených) s výběrem ze tří moţností odpovědí. Některé dotazy 

byly pro upřesnění doplněny otázkami otevřenými. 

 

Byly vytvořeny dva druhy rozhovorů
9
. První byl předloţen třem herečkám a dvěma hercům 

Švandova divadla na Smíchově. Druhý, rozšířený, rozhovor byl určen pro herce, který 

vystupuje v představení Vše o muţích. Důvodem je fakt, ţe tato inscenace je postavena na 

účinkování tří herců, kdy kaţdý z nich ztvárňuje pět různých postav v pěti příbězích. 

Jednotlivé role jsou od sebe rozlišovány mimo jiné kostýmy. 

 

Díky znalosti divadelních zkušeností dotazovaných a spolupráci na několika projektech, 

mohly být při rozhovorech pouţívány konkrétní případy divadelních inscenací. Otázky často 

směřovaly na divadelní role, ve kterých dotazovaní hráli nebo dosud hrají. To mohlo hercům 

a herečkám pomoci přiblíţit zjišťované situace. 

 

Při zpracování rozhovorů byly otázky, které jsou společné prvnímu i druhému typu, 

zaznamenávány dohromady. Dotazy, které se vyskytují pouze v druhém typu rozhovoru, jsou 

uvedeny zvlášť na konci vyhodnocení. 

 

6.1  Hypotézy 

 

Hypotéza č. 1: Divadelní kostým ovlivňuje hereckou práci na divadelní roli. 

 

Hypotéza č. 2: Pro herce existuje paralela mezi určitou rolí a kostýmem s ní spojeným. 

 

Hypotéza č. 3: Divadelní kostým má herec neoddělitelně spjatý s konkrétní divadelní 

postavou a je tudíţ nepřenositelný do běţného ţivota. 

                                                           
9
 Viz. přílohy. 



 

 

6.2  Vyhodnocení rozhovorů 

 

Informace o respondentech: 

 

Pohlaví: 

 

Ženy 3 

Muži 3 

 

 

Věk: 

 

 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51 a více 

Herečky 2  1  

Herci  2 1  

 

 

Vzdělání: 

 

 Základní Střední Střední 

odborné s 

maturitou 

Střední s 

maturitou 

Vyšší 

odborné 

Vysoko- 

školské 

Herečky     2 1 

Herci     1 2 

 

 

Průměrná délka divadelní praxe: 

 

Herečky 13 

Herci 20 

Celkově 16,5 



 

 

1. Má fáze kostýmových zkoušek nějaký vliv na Vaši práci? 

 

 Ano Ne Nevím 

Herečky 3   

Herci 3   

 

 

2. Můžete upřesnit jaký? 

 

Herečka 1 Dotváří postavu. Konečně se schovám do kostýmu. Nejsem to já, ale postava. 

Mohu si dovolit více věcí. 

Herečka 2 S kostýmem získám konkrétní obraz postavy. Kostým však vidím na předávací 

zkoušce a zkouším jiţ před kostýmovou zkouškou, takţe mám představu, jak 

bude vypadat a tomu přizpůsobuji oblečení během celých zkoušek – zkouším 

v kostýmovém náznaku. Nejdůleţitější jsou pro mě boty. 

Herečka 3 Společně s kostýmem mi často dojde podstata role nebo alespoň důleţitý detail, 

pohyb atp. 

Herec 1 Kostým by měl pomáhat vytvořit roli. Odvíjí se to od kostýmních výtvarníků, 

kteří roli mohou zkomplikovat. Důleţité jsou boty. 

Herec 2 Kostým dotváří figuru. Na kostýmové zkoušky se vţdy nejvíce těším. Ale 

v průběhu celého zkoušení preferuji náznaky kostýmů včetně bot. 

Herec 3 Je to pointování zkoušení postavy. Konečná fáze procesu zkoušení. 

 

 

3. Pociťujete rozdíl mezi zkoušením v civilu nebo zkoušecím oblečením oproti 

divadelnímu kostýmu, ve kterém potom hrajete představení? 

 

 Ano Ne Nevím 

Herečky 3   

Herci 3   

 

Doplnění 1: Rozdíl je hlavně pocitový. Nemělo by se zkoušet v civilu. Civil je na nošení, 

omezuje v tom, ţe se bojím věci zničit. Preferuji zkušební oblečení. 



 

 

 

 

4. Zabýváte se tím, jestli divadelní kostým, který Vám navrhne výtvarnice, opravdu 

odpovídá stylu odívání v historické etapě, ve které se ta která hra odehrává? 

 

 Ano Ne Nevím 

Herečky 1 2  

Herci 2 1  

 

Doplnění 2: Jak kdy. Záleţí na spolupráci týmu reţisér-herec-kostymér. Výtvarník by měl 

vědět, co dělá. 

 

 

5. Stalo se Vám, že jste v průběhu zkoušení protestoval/a proti kostýmu, protože podle 

Vás neodpovídal charakteru nebo typu postavy? (Nemyslím nepohodlnost, limitování 

v pohybu apod., ale to, že hrubě nevystihoval povahu role.) 

 

 Ano Ne Nevzpomínám si 

Herečky 2 1  

Herci 1 2  

 

 

6. Pomáhá Vám historický kostým při práci na divadelní roli? 

 

 Ano Ne Nevím 

Herečky 3   

Herci 3   

 

 



 

 

7. Můžete to popsat? 

 

Herečka 1 Dává styl chování. Jinak se chovám v krinolíně a jinak v obyčejné sukni. 

Přirovnala bych to k rozdílnému chování v minisukni a v kalhotách. 

Herečka 2 Pohyb je jiný. Musím změnit výraz a drţení těla. 

Herečka 3 U historického kostýmu se změna týká hlavně pohybu. Protoţe tento kostým 

většinou klade překáţky, které ale vytvoří přesný pohyb. 

Herec 1 Historický rokokový kostým způsobuje jiný pohyb. Jinak funguji fyzicky neţ 

v riflích a koţené bundě. 

Herec 2 Najednou se musím chovat jinak, přizpůsobit jednání figury. Musím se chovat 

v souladu s kostýmem. 

Herec 3 Historické kostýmy většinou opravdu vyţadují jiné drţení těla. 

 

 

8. Stává se Vám, že se lépe ztotožníte s divadelní postavou, poté, co si oblečete její 

kostým? 

 

 Ano Ne Nevím 

Herečky 3   

Herci 3   

 

Doplnění 3: Výrazně jsem to pocítil ve hře Jako naprostí šílenci, kde mi kostým pomohl 

vplout do role teenagera a „skejťáka“. 

 

 



 

 

 

9. Pokud hrajete v představení, kde vystupujete ve více rolích, které se od sebe liší mimo 

jiné i kostýmem, je pro Vás jejich střídání díky převlekům snazší? (Nebo v jedné roli, 

ale kostým odděluje několik časových, příp. dějových linií?) 

 

 Ano Ne Nevím 

Herečky 3   

Herci 3   

 

Doplnění 4: Časté převleky mohou narušovat koncentraci. 

 

 

10. Jsou pro vyjádření charakteru Vámi ztvárňované postavy důležité barvy kostýmu? 

 

 Ano Ne Nevím 

Herečky 2 1  

Herci 2 1  

 

Doplnění 5: Ano, ale ne tak moc. Dotváří to postavu, pomáhá vizualizaci. Pokud jsou barvy 

moc výrazné, diváci si mne přestanou všímat, ruší to. 

Doplnění 6: Ano, ale není to rozhodující. 

 

 

11. Byla byste schopná/byl byste schopen obléct si například večerní šaty/frak, ve 

kterém hrajete na civilní akci (např. na ples)? 

 

 Ano Ne Nevím 

Herečky 3   

Herci 1 2  

 

Doplnění 7: Ano, ale mám divný pocit. A také záleţí na tom, jaký kostým by to byl. 

 

 



 

 

12. Stalo se Vám někdy, že by kostým, který Vám nepadnul, neslušel, špatně se Vám 

v něm pohybovalo, bylo v něm horko…, zapříčinil averzi k nějaké roli? 

 

 Ano Ne Nevzpomínám si 

Herečky 1 2  

Herci 1 2  

 

 

 

13. Co Vám konkrétně vadilo? 

 

Herečka 1 Kostým nefungoval v logice příběhu, neseděl k postavě, neslouţil, co se 

pohybu týče, byl neprodyšný. Divný materiál, střih – zakrýval jakoukoli 

ţenskost. 

Herec 1 Doslova averzi k roli jsem kvůli kostýmu neměl, ale ve Večeru tříkrálovém 

mám dlouhý plášť na malém jevišti, coţ znamená, ţe mi hodně vadí v pohybu. 

Ale reţisér s výtvarnicí mě přemluvili, ţe to k představení patří. 

Herec 2 Averze je silné slovo, ale špatný kostým i materiál můţe znepříjemnit existenci 

na jevišti. 

Herec 3 Ligur v Mandragoře – měl jsem kalhoty na tkaničku, připadal jsem si v nich 

divně. Jednalo se o narychlo sehnaný kostým a boty, které se mohly kdykoli 

rozpadnout. 

 

 

Otázky z druhého typu rozhovoru: 

 

10./2 Konkrétně například přechod mezi důchodcem a mladíkem v posilovně (nebo 

obráceně mezi homosexuálem a důchodcem) – má kostým nějaký vliv na rychlé 

přeskakování z role do role? 

 

Ano Ne Nevím 

Hry o několika figurách mě baví a s tím i spojené převleky   

 



 

 

 

11./2 Kdybyste celé představení Vše o mužích hrál například v černých kalhotách a bílé 

košili, bylo by pro Vás střídání rolí obtížnější? 

 

Ano Ne Nevím 

Kostým nepomáhá jen herci, ale i divákovi orientovat se ve hře.   

 

 

 

6.3  Výsledky empirického výzkumu 

 

Hypotéza č. 1: Divadelní kostým ovlivňuje hereckou práci na divadelní roli. 

 

První hypotéza byla ověřována několika různými otázkami, přičemţ všechny potvrdily, ţe 

divadelní kostým pomáhá lepšímu ztotoţnění herce s divadelní postavou.  

Příchod kostýmových zkoušek do procesu vytváření nové divadelní inscenace je důleţitou 

fází, která s sebou přináší finální dotvoření divadelní figury. A to nejen po stránce vizuální, 

která je přínosná zejména pro diváky, ale také jako pomoc herci při hledání způsobu, jímţ se 

bude pohybovat a cítit v souladu se svou postavou. 

Nejefektivnějším pro rychlejší a jednodušší souţití s rolí je kostým historický. Má svá 

specifika, která jsou spjata s jeho oblékáním a nošením, a tím v podstatě sám od sebe 

navozuje určitou atmosféru. Uţ jen svou pouhou existencí na hercově těle ovlivňuje jeho 

chování a pohyb. 

O historickou příslušnost kostýmu k době, ve které se hra odehrává, se zajímají více muţi neţ 

ţeny. Z globálního pohledu tomuto faktu velkou důleţitost nepřipisují. Je to způsobeno tím, 

ţe v současné době se časové určení divadelních inscenací různě posouvá a nekoresponduje 

s časovou datací původního autora. Často se stává, ţe text zůstane původní, ale scéna, 

rekvizity a kostýmy jsou přesunuty do současné doby. Pokud se jedná o případ čistě 

historické hry, která vychází z předlohy i po stránce výpravy, většina dotázaných potvrdila, ţe 

si všímá toho, aby kostým hrubě nevybočoval z dějinné etapy. 

Větší část respondentů vnímá barevnost kostýmů a souhlasí s tím, ţe barva můţe pomoci 

vyjádřit charakter postavy. Není pro něj však rozhodující. Někdy naopak funguje, kdyţ se 



 

 

čistě negativní postava obleče celá do bílého a nechá se projevit kontrast vnější nevinnosti a 

skryté zvrácenosti povahy. 

Pro herce je důleţité, aby mohli co nejdříve začít zkoušet alespoň v náznaku kostýmu, 

zejména pokud se jedná o kostým dobový nebo nějakým způsobem ovlivňující gesta a pohyb. 

Herci upřednostňují provizorní oblečení, které supluje budoucí kostýmy před neurčitým 

oděvem (např. tepláky a triko). Problémové je civilní oblečení (to, ve kterém přijdou do práce 

a zase v něm odejdou), protoţe to podle názoru většiny dotázaných na jeviště nepatří. Zásadní 

roli hrají boty, které mají vliv na způsob chůze a drţení těla. 

Protestovat proti tomu, ţe zvolený kostým neodpovídá typu nebo charakteru postavy, jsou 

odhodlané spíše ţeny neţ muţi. Důvod však zřejmě není ten, ţe by se ţeny o vypovídací 

funkci kostýmu zajímaly více, ale jsou v tomto směru průbojnější a otevřenější k diskusi 

s kostýmní výtvarnicí. 

Herci jsou ve většině případů ochotni přijmout divadelní kostým i s jeho nedostatky, které 

mohou jejich působení na jevišti komplikovat nebo znepříjemňovat, aniţ by to nějak výrazně 

ovlivnilo jejich vztah k roli. Podstatné pro ně je, aby jim reţisér nebo výtvarnice vysvětlili, 

proč je část kostýmu nebo jeho prvek pro inscenaci jako celek nepostradatelný. Divadelní 

praxe přináší kostýmy, které herci ve všech směrech vyhovují, vychází mu vstříc a podporují 

ho v jeho činnostech, ale i takové, které moţná jsou atraktivní podívanou pro publikum a hrají 

na efekt, avšak herci se s nimi musí kaţdý večer potýkat. 

Divadelní kostým pomáhá nasadit masku, za kterou se herec můţe schovat, ukrýt svou vlastní 

osobnost a vystupovat před zraky diváků ve vypůjčené totoţnosti své divadelní role. 

 

Hypotéza č. 2: Pro herce existuje paralela mezi určitou rolí a kostýmem s ní spojeným. 

 

Jiţ z odpovědí na otázky týkající vlivu divadelního kostýmu na osvojování si role hercem lze 

vyčíst, ţe existuje propojení mezi divadelní figurou a jejím kostýmem. Herci vnímají vztah 

mezi postavou a oděvem, který mají na sobě ve chvílích, kdy svou vlastní identitu vyměňují 

za osobnost někoho jiného. 

Hypotéza č. 2 se však potvrdila pouze částečně. Propojení mezi rolí a s ní spojeným 

oblečením neprobíhá tak, ţe by po nasazení kostýmu do herce vstoupil duch postavy. 

Někomu kostým navozuje figuru více, jinému méně. Je to zcela individuální záleţitost závislá 

na osobnosti a způsobu divadelní práce kaţdého herce. 



 

 

Domněnku, ţe divadelní kostým je podstatným pomocným prvkem při střídání více rolí 

v rámci jednoho představení, potvrdili všichni dotázaní. V tomto případě převleky podporují 

herce v přecházení mezi různými postavami, zejména pokud se od sebe oděvy liší výrazným 

způsobem. V tomto případě je kostým dělícím prvkem, který působí nejen na hercovu 

psychiku, ale i na diváky. Pomáhá publiku sledovat různé dějové linie, aniţ by se v nich 

přestával orientovat. 

 

Hypotéza č. 3: Divadelní kostým má herec neoddělitelně spjatý s konkrétní divadelní 

postavou a je tudíţ nepřenositelný do běţného ţivota. 

 

Poslední hypotéza se nepotvrdila. Divadelní kostým nemá pro herce punc nedotknutelnosti. 

Jeho smysl nevnímají pouze jako oděv, který je určen výhradně pro existenci na jevišti. Jsou 

schopni si jej obléci i při jiné příleţitosti, která nemá s divadlem nic společného. Z toho 

vyplývá, ţe nelze postavit rovnítko mezi kostým a divadelní postavu. Mezi těmito sloţkami 

existuje úzký vztah, ovlivňují se a podporují, ale nejsou neoddělitelně propojeny. Mohou 

fungovat jedna bez druhé. 

 



 

 

7.  Závěr 

 

V průběhu divadelní historie se kostýmu přikládal různý význam. Někdy byl pro vytváření 

dramatické figury podstatný, jindy ustupoval spíše do pozadí. Vţdy však byl součástí 

divadelního představení a spolupodílel se na jeho vzniku i následné prezentaci před publikem. 

Přestoţe kostým není součástí hercova těla, má k němu tak blízko, ţe nutně musí působit na 

jeho fyzickou i psychickou stránku. Fyzický vliv znamená, ţe kostým svým zpracováním a 

tvarem doslova nutí herce k nějakému způsobu pohybu. V psychické rovině se kostým 

projevuje atakováním na hercovy pocity. Můţe dodávat určitou náladu například svou barvou 

nebo, jedná-li se o honosný historický oděv, evokovat vznešenost. 

Při interpretaci postavy, dokáţe divadelní kostým dodat některé drobné detaily, které figuru 

spoluvytváří. Herci často ve svém oblečení vyhledávají prvky nebo jen drobné detaily, které 

jim mohou pomoci při oţivování jejich postavy. 

Herci divadelní roli převezmou z dramatické předlohy a snaţí se z ní učinit reálnou, 

plastickou osobu. Propůjčí své tělo a hlas, protknou do ní své ţivotní zkušenosti a emoce, ale 

nechávají jí existovat v jejím vlastním světě. Divadelní kostým je součástí tohoto fiktivního 

světa. 

Propojenost mezi dramatickou postavou a divadelním kostýmem dokazuje jedna věc. Mezi 

divadelníky se většinou neříká, ţe v šatně visí kostým nějakého herce, ale ţe v šatně visí 

Hamlet. 
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