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ABSTRAKT 

Tato práce se věnuje studiu jedné z oblastí kultury každodennosti - středověké módě a jejím 

vývojovým tendencím v období  vlády  Lucemburků Karla IV. a jeho syna Václava v českých 

zemích v letech 1330 - 1410. Nositelem těchto tendencí a proměn bylo především odívání 

šlechty, proto se téma soustředí pouze na prostředí aristokracie a panovnického dvora. Kromě 

písemných pramenů a archeologických nálezů slouží k poznání vývojových tendencí gotické 

módy též výtvarné umění, které autenticky zachycuje dobové proměny oděvního stylu v rámci 

času i prostoru v celé Evropě.  Tato práce proto analytickou metodou zkoumá, jak nástěnné, 

deskové a knižní malby české provenience reflektují vývojové tendence a změny módního 

vkusu dvorského prostředí v době tzv. lucemburské gotiky. Osobní studium těchto 

ikonografických pramenů v autentických prostorách historických objektů a galerií bylo 

podpořeno vytvořením rozsáhlého fotoarchivu. Z něho je v práci prezentován reprezentativní 

vzorek dokumentující zásadní proměny české oděvní kultury a vytváření specifického 

českého stylu gotické módy, jež v našem prostředí kulminuje na přelomu 14. a 15. století a 

obohacuje evropskou oděvní kulturu o nové oděvní prvky. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

gotika, móda, Lucemburkové, české země, ikonografie, deskové obrazy, nástěnná malba, 

iluminace, 14. století 

  



ABSTRACT 

This thesis presents a study of a field of everyday culture - medieval fashion and its 

development during the reign of Charles IV of Luxembourg and his son Wenceslas in the 

Czech lands in the years 1330 - 1410. As these fashion trends and changes were exhibited 

primarily through the clothing of nobility, this thesis focuses exclusively on the environs of 

the aristocracy and royal court. In addition to written sources and archaeological finds, the 

fine arts also serve to advance our knowledge of Gothic fashion trends, whose works 

authentically capture the contemporary clothing styles and changes in all of Europe. This 

thesis therefore examines, through a methodical analysis, how wall paintings, panel paintings 

and book illuminations of Czech provenance reflect changes in clothing fashions and tastes in 

courtly environs during the period of time known as Luxembourg Gothic. This study of 

primary iconographic sources in authentic historical buildings and galleries was further aided 

by the creation of an extensive photo archive. This thesis presents a representative sampling 

of the works from this archive which documents a basic transformation of Czech clothing 

culture and the creation of a Bohemian style of Gothic fashion, culminating at the turn of the 

14th and 15th century and enriching European culture with new clothing features. 

 

KEYWORDS 

Gothic, fashion, Luxembourg dynasty, The Czech lands, iconography, panel paintings, wall 

paintings, illuminations, 14th century 
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1 Změna je život a život je změna 

"Můžete s tím nesouhlasit, můžete se dokonce i rozčilovat, ale to je asi tak všechno, co s tím 

můžete dělat." Trefnými a zdánlivě rezignujícími slovy Járy Cimrmana se dá reagovat na řadu 

pravd, které nelze změnit. Stejně jako na fakt, že vývoj a změny okolo nás nezastavíme. Sama 

historie je dokladem a pokorným pozorovatelem všeho, co se od legendárního (a dnes tolik 

diskutovaného) vesmírného Velkého třesku odehrálo na planetě Zemi, k jakým změnám došlo 

a jaké měly a mají vlivy na naše současné žití. Ať už se jedná o změny vnitřní nebo vnější, 

neunikne jim nikdo a nic. Stejně jako se z prvních mikroorganismů během milionů let v rámci 

evoluce vyvinul Homo sapiens, stejně jako se z dítěte stává během dvou dekád dospělý člověk 

a stejně jako se lidstvo od prvních ohnišť dopracovalo k indukčním varným deskám, vyvinuly 

se během tisíce let1 středověké epochy v Evropě jednotlivé národy, jejich kultury, rituály, 

náboženství a tradice.  

A právě kultura je jednou z nejrozmanitějších a nejdiskutovanějších oblastí lidské činnosti, z 

níž se badatelé snaží vypozorovat změny charakteru a vkusu společnosti lidí v průběhu času i 

prostoru. Ze všech mnoha rozličných odvětví kultury, která lze studovat a v nichž je možno 

dnes svobodně bádat, je v posledních několika desetiletích předmětem zájmu renomovaných 

historiků i laické veřejnosti především kultura každodennosti. Pomáhá nám blíže pochopit 

podmínky a možnosti skutečného života našich předků v různých období dějin - co tito lidé 

jedli a pili, na čem spali a seděli, jak pečovali o osobní hygienu, čím a jak léčili své neduhy, 

nebo jak a proč se oblékali.  

Poměrně vzdáleným (časově i mentálně) a komplikovaným obdobím, jímž se lze v rámci 

studia kultury každodennosti zabývat, je středověk. V rámci tisíce let jeho trvání v Evropě 

došlo k naprosto radikálním proměnám nejen náboženským, sociálním, politickým a 

hospodářským, ale též k významným změnám v běžném lidském životě. Tento každodenní 

život byl ve středověku spjat s řadou pravidel, jimž dnešní moderní člověk rozumí jen stěží. 

Brání mu nejen rozdíl ve vzdělání, víře, geografickém či vědecko-technickém rozhledu, ale 

hlavně nečitelnost a náznakovost středověkého světa, který byl přísně řízen nejen 

náboženskými dogmaty a textem Písma, ale především striktní stratifikací a diferenciací 

společnosti. Ty se pak dnes a denně odrážely, dokonce musely být zjevně patrné, v kultuře 

odívání. Oděv měl na první pohled ukazovat, k jaké sociální vrstvě člověk náleží, jaké je jeho 

společenské postavení, práva či povinnosti. Ostatním měl dávat najevo, jak se k dotyčnému 
                                                           
1 Vycházím z obecné periodizace dějin, jak ji užívá též přední medievista Jacques Le Goff in Le Goff, J.: 

Kultura středověké Evropy, Praha 2005, str. 118  
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nebo k dotyčné mají chovat. Není proto divu, že právě oděv se stal jedním z prostředků 

demonstrace moci nejen panovníků, ale i aristokracie. Později též jablkem sváru mezi 

urozenými na straně jedné a zbohatlými měšťany na straně druhé. Tito majetní měšťané se 

snažili na základě své hospodářské prosperity "urozenost koupit" alespoň vizuálně, luxusním 

oděvem. Tato tendence pak nenechala chladnými církevní mravokárce a kritiky, kteří nešetřili 

svými stížnostmi na lecjaké zlořády, nestoudnost a lidskou marnivost v odívání a zanechali 

nám tak v kronikách i dalších písemných pramenech2 zkazky o módních výstřelcích a 

zhýralostech jednotlivých období.  

Němým, možná o to však výstižnějším pramenem k poznání vývojové tendence středověkého 

odívání je výtvarné umění. Na rozdíl od kronikářů, kteří často zaznamenávají jednotlivé 

události a postřehy s časovými prodlevami a jejich pohled tedy z hlediska proměn oděvních 

detailů v čase a prostoru nemůže být až natolik spolehlivý, umělec tvoří autentické dílo v 

autentickém prostředí a zachycuje v něm tedy to, co skutečně v té dané době vidí. Když 

pomineme snahu středověkých umělců o idealizaci panovnické podoby a jistou schematičnost 

v raném období středověkého umění, právě z výtvarných děl získáváme zásadní poznatky o 

módních změnách, tendencích a vlivech v celé Evropě.   

Tato práci se tedy zabývá právě studiem ikonografického materiálu, z něhož se snaží 

vypozorovat, jakým způsobem se vyvíjel středověký oděv našich předků. Vzhledem k 

časovému rozsahu středověké epochy a obrovskému rozpětí středověkého výtvarného umění 

je ale nutné vymezit nejen studované období, ale i konkrétní druhy výtvarných děl, jimž je zde  

věnována pozornost.  

Do začátku 14. století je datován "vynález střihu", který prakticky rozděluje šat na mužský a 

ženský a v oděvním prostředí zapříčiní doslova "módní revoluci". Je následován rychlým 

vývojem jednotlivých oděvních součástí, jejichž rozmanitost většinou odpovídá regionu a 

době svého vzniku. Časové zařazení této obrovské změny v kultuře odívání koresponduje se 

začátkem jednoho z nejvýznamnějších období českých dějin - s dobou vlády Lucemburské 

dynastie, především Karla IV. Pod vládou osobnosti Karla IV. české království nejen dohnalo 

umělecký vývoj západní Evropy, ale v druhé půli 14. století, kdy u nás dosahovalo svého 

vrcholu gotické umění, se samo stalo centrem evropské kultury a vytvořilo si svůj vlastní 

umělecký charakter. Podobný vývoj díky zahraničním vlivům zaznamenalo i odívání v našem 

prostředí. Ve 30. letech, kdy se Karel se svou první manželkou Blankou z Valois poprvé vrací 

do Čech, přivádí s celým jejím doprovodem ducha francouzské módy, která byla v našem 
                                                           
2 Více v kapitole Písemné prameny a jejich kritika oděvních inovací, str. 25n. této práce 
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království nejen vřele přijímána a přizpůsobována české tradici, ale zároveň dodala české 

módě nový impuls k dalšímu rozvoji. Svérázný vývoj oděvní kultury během let Karlovy vlády 

vrcholí pak na dvoře Václava IV. na samém přelomu století. Dvůr tohoto rozporuplného 

Lucemburka bývá někdy zván poslední baštou dvorské kurtoazie v Evropě a jeho oděv je toho 

pravým důkazem. Šaty „českého stylu" se stávají už v 90. letech mezi evropskou aristokracií 

pojmem a v první dekádě 15. století, pod vlivem krásného slohu, docházejí do svých 

nejrozmanitějších forem a podob. Na počátku 15. století už ale česká móda začíná postupně 

přejímat další prvky zahraničních pozdně gotických, či časně renesančních oděvů a ztrácí svůj 

čistě gotický ráz. Proto se v této práci budeme věnovat pouze období vlád dvou "českých 

Lucemburků"3 v letech 1330 - 1410. 

Vzhledem k tomu, že právě toto období je zmiňováno jako „zlatá doba českého malířství", je 

pozornost této práce soustředěn především na díla malby nástěnné, deskové a knižní, z níž je 

pro analýzu vybrán ucelený, reprezentativní vzorek, ve kterém je možné oděvní změny v 

odívání vůbec vypozorovat. Z obrovského množství uměleckých děl nejlepších mistrů často 

nemohly být vybrány práce, které svými náměty zobrazují figury v záměrně archaizujících 

oděvech, jako je nebývale bohatá řada krásných madon, liturgických obrazů, zobrazujících 

světce apod. Bylo nutno vybrat takový soubor uměleckých děl, který by v dostatečné míře 

vyobrazoval postavy světského původu a charakteru, na jejichž odění se módní vývojové 

tendence projevovaly nejvýrazněji. 

Takovými postavami jsou ideálně příslušníci vyšších společenských vrstev, jelikož právě 

šlechta a dvořané jsou považováni za nositele oděvních a módních vlivů a změn4. Potíž 

nastává překvapivě při snaze analyzovat odění královského páru, jelikož panovníci jsou 

obvykle zobrazováni v majestátu, tedy v ceremoniálním rouchu, které módním změnám po 

celý středověk prakticky nepodléhalo. Také oděv duchovních se většinou řídí konkrétními 

pravidly a církevní hierarchií. A k příslušníkům nižších společenských vrstev se módní změny 

často dostávají až s časovým zpožděním (pokud vůbec), tudíž jejich oděv nelze považovat za 

demonstrativní, co se vývoje odívání týče. Proto je předmětem studia této práce pouze odění a 

móda aristokracie a dvora. 

                                                           
3 Karla IV. a Václava IV. označuje jako "české Lucemburky" Jiří Spěváček in Spěváček, J., Václav IV. 1361-

1419, Praha 1986, str. 469 
4 dle Modráková, R.: Čas odložil svůj šat, Praha 2008, str. 20 
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Popisu dvorské módy v daném období jsem se již teoreticky věnovala ve své bakalářské 

práci5, kde jsem se snažila zmapovat oděvní kulturu českých zemí za vlády Lucemburků. Část 

teoretických poznatků z této práce využívám i zde, nicméně zcela nová je v tomto případě 

metoda zpracování tohoto textu. Zatímco v případě bakalářské práce se jednalo o text 

kompilačního charakteru, tedy plošný popis dvorské módy a částí oděvu s dokumentujícími 

ukázkami, zde je primární pozornost věnována praktickému autentickému studiu konkrétního 

ikonografického materiálu. Ten je výrazně rozšířen a striktně zaměřen na díla české 

provenience. Dostupná díla byla prostudována (a fotograficky zdokumentována) osobně v 

památkových objektech a galeriích, další obrazový materiál bylo nutno doplnit z digitálně 

přístupných archivů, případně ze sekundární literatury. Na základě analýzy vybraných 

reprezentativních uměleckých děl a její konfrontace se zmínkami v písemných pramenech, se 

tato práce pokusí zjistit, jak daná díla  české provenience odrážejí místní dobovou módu a její 

změny. Tato práce bezpochyby přinese též nové poznatky a informace o výskytu některých 

oděvních prvků, které se sice běžně v evropském prostředí rozšířily, u nás však obvykle 

nošeny nebyly, a naopak.  

Jako vedlejší, doplňkový zdroj informací pro dokreslení představy o používaných módních 

materiálech a případném vývoji jejich importu bude využito i studium textilních fondů 

Pražského hradu, kde se nacházejí archeologické nálezy především z královské hrobky pod 

svatovítskou katedrálou a z dalších nově zkoumaných lokalit hradního areálu. 

Je zřejmé, že pro ucelenost zmapování celistvého vývoje oděvních prvků a detailů se nestačí 

soustředit pouze na obrazový materiál výtvarných děl. Naopak je nutné podrobit 

komplexnímu studiu všechny dochované prameny poskytující zásadní i dílčí informace o 

daném tématu; tedy nejen nástěnné, deskové a knižní malby, ale též plastiky a náhrobky, 

zmínky v krásné literatuře, písemné záznamy v archivních dokumentech či archeologické 

nálezy atd. Takovou ambici tato práce rozhodně nemá. Její snahou bude postihnout 

analytickou metodou, jak nástěnné, deskové a knižní malby české provenience reflektují 

vývojové tendence a změny módního vkusu dvorského prostředí v době tzv. 

lucemburské gotiky, tedy v letech 1330-1410. 

                                                           
5 Kuběnová, V.: Móda a odívání v českých zemích za vlády Lucemburků, bakalářská práce, PedF UK, Praha 

2010 
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1.1 Prameny a literatura 

Samostatnému tématu historie oděvní kultury se v minulosti nevěnovalo mnoho autorů české 

provenience. Z těchto nemnoha monografií, doplněných dílčími studiemi a články, které vyšly 

od konce 19. do začátku 21. stol., čerpá informace též tato práce. Jedním z nejstarších 

badatelů, věnujících se  v rámci své specializace též studiu historie módy, byl prof. Čeněk 

Zíbrt. Své celoživotní dílo věnoval především tématům každodennosti6, v jejichž rámci 

vznikla též publikace Dějiny kroje v zemích českých od dob nejstarších až po války husitské7, 

díl I. vydaná v r. 1892, na kterou odkazují prakticky všichni autoři zabývající se danou 

tématikou a která se stala velmi cenným zdrojem informací i pro tuto práci. Zíbrtova 

publikace poměrně stručně zpracovává oděvní kulturu především románského a gotického 

období v českých zemích, přičemž se soustředí zvláště na popis mužského oděvu, který 

považuje za hlavního nositele módních změn. Na základě velmi pečlivého a detailního studia 

narativních i diplomatických pramenů a etnografického materiálu Zíbrt vypracoval barvitý 

popis tehdejších světských oděvů nejen mužských a ženských, ale několik kapitol věnoval i 

oděvům duchovních hodnostářů a součástem vojenské zbroje. Nejcennější přínos této 

publikace spatřuji v bohatém poznámkovém aparátu, odkazujícím na nespočet pramenných 

zdrojů, které Zíbrt ke studiu využíval a které jsou v současnosti běžnému smrtelníkovi 

dostupné jen velmi komplikovaně. Z hlediska obsahového je ale nutné říci, že některé 

Zíbrtovy  (dnes více než sto let staré) závěry byly již následným badatelským úsilím 

archeologů a dalších historiků vyvráceny, nebo alespoň zpochybněny. V estetické rovině 

bohužel kniha postrádá barevnou obrazovou dokumentaci, jež by dokládala též vliv a význam 

středověké symboliky barev na kulturu odívání dvorské společnosti. Dalším z autorů 19. stol., 

zabývajících se studiem každodennosti, byl Zíbrtův současník Zikmund Winter, jenž se ve 

svém bádání zaměřil především na období novověku8 v českých zemích. Jeho monografie 

                                                           
6 Z mnohých např. v nejnovějších vydáních publikace Zíbrt, Č.: Staročeské umění kuchařské, Praha 2012, 

Tentýž: Veselé chvíle v životě lidu českého, Praha 2006, a dále starší práce Zíbrt, Č.: Jak se kdy v Čechách 

tancovalo, Praha 1895, Tentýž: Listy z českých dějin kulturních, Praha 1891; Tentýž: Poctivé mravy a 

společenské řády při jídle a stolování, Praha 1890 
7 Zíbrt, Č. : Dějiny kroje v zemích českých od dob nejstarších až po války husitské (I.), Praha 1892 
8 Z jeho prací nejnověji vyšla kniha Winter, Z.: Zlatá doba měst českých, Praha 1991; dále starší publikace 

Winter, Z.: Z městských živností, Praha 1925; Tentýž: Z rodiny a domácnosti staročeské : Ze života 16. století, 

Praha 1912; Tentýž: Řemeslnictvo a živnosti 16. věku v Čechách : 1526-1620, Praha 1909; Tentýž: Dva dni na 

staroměstském domě radním, Praha 1908; Tentýž: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v 14. a v 15. století, 

Praha 1906; Tentýž: V měšťanské světnici starodávné, Praha 1895; Tentýž: Kuchyně a stůl našich předků : 

Líčení dějepisné ze století XVI., Praha 1892; Tentýž: Kulturní obraz českých měst: Život veřejný v 15. a 16. věku 

- mezi roky 1420-1620, Praha 1890 
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Dějiny kroje v zemích českých, od počátku století XV. až po dobu bělohorské bitvy (II.)9 tedy 

neodpovídá časovému vymezení této práce, která sleduje především vývoj dvorské oděvní 

kultury v období o několik dekád starší. V 50. letech 20. století vyšla kniha autorů Herbenová 

- Lander Historický kostým10, který stručně charakterizuje módu jednotlivých historických 

období nejen podle uměleckých slohů, ale i podle oblastí a jednotlivých století, ve kterých 

dané oděvní prvky převažovaly. Pro studium historie oděvní kultury je přínosná především 

díky zdařilým nákresům oděvů, obuvi a pokrývek hlavy, vycházejícím z dobové ikonografie. 

V tomto směru je podobným informačním zdrojem též publikace zahraničního autora Johna 

Peacocka Costume 1066-1990s11, vydaná v Londýně v roce 1990, která dokumentuje vývoj 

mužského i ženského oděvu v daném časovém rozmezí a člení jej dle jednotlivých období 

vlád anglických panovníků. Pro srovnání s českou módou bylo pro mě inspirací jeho pojetí 

módy v letech 1327-1422, tedy módní prostředí dvorů Edvarda III., Richarda II., Jindřicha IV. 

a Jindřicha V., z nichž jmenovaný Richard II., manžel dcery Karla IV. Anny Lucemburské, 

bezpochyby zaznamenal vliv české dvorské módy i na oděvech svých dvořanů. 

Encyklopedická publikace Ludmily Kbalové, Olgy Herbenové a Mileny Lamarové Obrazová 

encyklopedie módy12 z r. 1975 se věnuje popisu celosvětové módní kultury v průběhu 

historické doby od starověkého Egypta až do 60. let 20. století. Vzhledem ke stručnosti 

textového obsahu a pouze černobílé obrazové dokumentaci nebyla zásadním zdrojem 

informací pro tuto práci, nicméně oceňuji její obsáhlý heslář (slovník) oděvních částí, detailů, 

doplňků a materiálů, který mi byl cenný pro pochopení krejčovské a textilní terminologie, jež 

je při studiu vývoje oděvní kultury nutné si osvojit. Jak už z názvu napovídá, dějinám 

každodennosti se věnuje kolektiv autorů vedený doc. Petráněm v knize Dějiny hmotné kultury 

z roku13 1985. Ačkoliv publikace nabízí především popis a výčet jednotlivých typů oděvů 

nižších společenských vrstev - pracujících a měšťanstva, nalezneme v ní i zmínky o odívání 

šlechty a dvora, z jejichž řad ostatně jsou módní prvky přejímány a s určitou časovou 

prodlevou se pak objevují právě v odívání neurozených. I zde nechybí nákresy střihů, 

oděvních linií i např. typické obuvi, které se vší pravděpodobností reflektuje ztvárnění módy 

v ikonografickém materiálu příp. archeologické nálezy. Nejobšírněji se dějinám módy v 

                                                           
9 Winter, Z.: Dějiny kroje v zemích českých, od počátku století XV. až po dobu bělohorské bitvy (II.), Praha 1893 
10 Lander, R. – Herbenová, O. : Historický kostým, Martin 1956 
11 Peacock, J.: Costume 1066-1990s, Thames & Hudson,  London 1996 
12 Kybalová, L. – Herbenová, O. – Lamarová, M. : Obrazová encyklopedie módy, Praha 1973 
13 Petráň, J.: Dějiny hmotné kultury I. (2.díl) Kultura každodenního života od 13. do 15. století, Praha 1985 
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současnosti věnuje nakladatelství Lidové noviny, které ve své edici Dějiny odívání14 

zpracovává oděvní kulturu, módní doplňky a obuv nejen dle jednotlivých staletí a uměleckých 

slohů, ale věnuje se i specifikům rozličných regionů a zemí světa. V této edici vyšla v roce 

2001 též kniha Ludmily Kybalové o módě a odívání středověké Evropy. Kybalová se ve své 

práci zabývá oděvní kulturou časově poměrně rozsáhlé epochy (od 5. do 15. století), kterou 

dále rozděluje na raný (5.-11. stol.), vrcholný (12.-poč.14. stol.) a pozdní středověk 

(2.pol.14.stol.-15. stol.) bez ohledu na umělecký sloh (románský a gotický) či zemi. 

Vysvětlením15 je autorčino přesvědčení, že v průběhu staletí docházelo v evropském prostředí 

k dlouhodobému prolínáním, vzájemnému ovlivňování a vývoji oděvních prvků v 

jednotlivých částech Evropy různým tempem i v odlišné intenzitě. Autorka doufá, že toto 

pojetí nebude nijak narušovat kompaktnost tématu a jednotlivých kapitol, nicméně ve smyslu 

přehlednosti je právě zařazování obrazového materiálu dokumentujícího prolínání oděvních 

prvků v různých staletí poněkud ošidnou záležitostí a z mého pohledu slabinou knihy. Ruku v 

ruce tu  jde obdivuhodné množství použitého dokumentujícího materiálu, z něhož oceňuji 

především barevně vyvedené fotografie ikonografických pramenů, a jistá chaotičnost jeho 

řazení, které neodpovídá přesně chronologii výkladu a ztrácí tak souvislost s textem. Velikou 

předností této publikace je shromáždění a efektivní použití komplexních informací o 

jednotlivých částech mužských i ženských oděvů, doplňků, zdobení , obuvi atd. v kombinaci s 

citacemi narativních pramenů, soudobé lyriky a epiky i mravokárných kritik z celoevropského 

prostředí, včetně nákresů a střihů oděvů, vytvořených na základě studia archeologických 

nálezů. V zásadě lze říci, že kniha Ludmily Kybalové je zatím nejzdařilejší moderní 

monografií mapující oděvní kulturu středověké Evropy a poskytující dostatek studijního 

materiálu a inspirace pro rozšiřování vědomostí v oblasti dějin každodennosti. Originálně 

pojatou je rozměrově úsporná publikace Renáty Modrákové Čas odložil svůj šat. Móda z 

                                                           
14  Nejnověji Heroldová, H.: Dějiny odívání. Čína, země hedvábí, Praha 2010, dříve vyšly publikace Kybalová, 

L.: Dějiny odívání. Od "zlatých dvacátých" po Diora, Praha 2009; Štýbrová, M.: Dějiny odívání. Boty, botky, 

botičky, Praha 2009; Kutílková, D.: Dějiny odívání. Vojenské odívání: od třicetileté války do počátku 20. století, 

Praha 2008; Jiroušková, J.:  Dějiny odívání. Severní Afrika: Maroko, Alžírsko, Tunisko, Praha 2007; Kybalová, 

L.: Dějiny odívání. Doba turnýry a secese, Praha 2006; Rychlík, M.: Dějiny odívání. Tetování, skarifikace a jiné 

zdobení těla, Praha 2005; Čechová, A. L. – Halíková, A.: Dějiny odívání. Krajky, výšivky, stuhy, prýmky, Praha 

2004;Kybalová, L.: Dějiny odívání. Od empíru k druhému rokoku, Praha 2004; Jiroušková, J.: Dějiny odívání. 

Černá Afrika, Praha 2003; Máchalová, J.:  Dějiny odívání. Móda 20. století, Praha 2003; Langhammerová, J.: 

Dějiny odívání. Lidové kroje z České republiky, Praha 2001; Winkelhoferová, V.: Dějiny odívání. Japonsko, 

Praha 1999; Kybalová, L.: Dějiny odívání. Starověk, Praha 1998; Táž: Dějiny odívání. Renesance: 15. a 16. 

století, Praha 1996; Táž: Dějiny odívání. Barok a rokoko, Praha 1996 
15 Viz. Kybalová, L., 2001, str. 8n. 
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rukopisů 11.-16. století16 z roku 2008. Autorka zpracovává módní tematiku dosud ojedinělým 

způsobem, který diferencuje oděv z hlediska jednotlivých sociálních skupin středověké a raně 

novověké společnosti v průběhu 11. až 16. století. Na základě studia iluminací z rukopisů 

Národní knihovny v Praze Modráková popisuje odívání společenských skupin počínaje 

královským dvorem a konče prostředím lidí na okraji společnosti. Najdeme zde též stručný 

nástin jednotlivých částí odění duchovních, ozbrojenců či překvapivě i dětí. Nechybí též 

citace ze soudobých narativní pramenů či literárních děl. Ačkoliv se kniha jeví jako 

informačně ne zcela vyčerpávající, poskytuje přinejmenším inspiraci pro vnímání oděvů jako 

prostředků sociální diferenciace a stratifikace společnosti a přímo vybízí k hlubšímu studiu 

této tématiky. Poslední a nejnovější publikací věnující se dějinám odívání je kniha Aleny 

Nachtmanové Mezi tradicí a módou. Odívání v Čechách od renesance k baroku17 z roku 2012. 

Tato monografie poskytuje komplexní obraz oděvního vývoje v českých zemích v 17. století s 

přihlédnutím k evropskému kontextu a přesahům do dalších vývojových fází. Ačkoli časové 

vymezení této knihy neodpovídá období sledovanému touto prací, zmiňuji ji především v 

rámci komplexnosti výčtu monografií české provenience, věnujících se dějinám oděvní 

kultury, a jako zdroj inspirace pro tuto práci,  která využívá stejný typ metodiky. Na základě 

studia ikonografického materiálu daného období  zpracovává poutavým způsobem vývoj 

oděvní kultury  téže doby a výsledky tohoto studia doplňuje a podporuje informacemi 

získanými z písemných pramenů. Bezpochyby inspirativní je též studium proměn odívání v 

průběhu lidského života až po dospělost, které jsou pro 17. stol. (na rozdíl od staletí 

předešlých) specifické.  

Dalším informačním zdrojem této práce, přínosný především v otázce studia oděvních 

materiálů a střihů, vzorů a původu textilií, je publikace zpracovávající archeologické nálezy z 

královské hrobky pod Katedrálou sv. Víta na Pražském hradě Hroby a hrobky našich knížat, 

králů a prezidentů18. Autoři Milena Bravermanová a Michal Lutovský tu na základě nálezů 

fragmentů tkanin a oděvních ozdob rekonstruují střihy a vzory (nejen) gotických 

ceremoniálních rouch českých panovníků a jejich rodin. Velmi cennými jsou též studie a 

články dr. Bravermanové vztahující se k nejnovějším archeologickým objevům v areálu 

Pražského hradu a informující též o jejich stavu a restaurátorských pracích, prováděných na 

                                                           
16 Modráková, R.: Čas odložil svůj šat. Móda z rukopisů 11. - 16. stol., Národní knihovna ČR, Praha 2008 
17 Nachtmannová, A.: Mezi tradicí a módou. Odívání v Čechách od renesance k baroku, NPÚ, Praha 2012 
18 Bravermanová, M. - Lutovský, M.: Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů, Praha 2007 
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zachovaných fragmentech rouch a jednotlivých historických textilií19. V závěru tohoto výčtu 

sekundární literatury bych ráda zmínila též Sborníky semináře historie odívání20, vydávané 

každoročně od roku 2009 ve Zlíně kolektivem autorů vedených Mgr. Petrem Vodou, v dalších 

ročnících Martinou Hřibovou. Sborníky jsou vydávány jako výsledky seminářů zaměřených 

tematicky na historii odívání, pořádaných ve Zlíně ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati 

ve Zlíně a Fakultou Multimediálních studií. Autoři zde publikují své příspěvky ze seminářů, 

které v poslední době navštívily i uznávané odbornice v oboru historického textilu a dějin 

odívání (v roce 2011 Dr. Bravermanová, v roce 2014 Dr. Nachtmanová), přičemž jednotlivé 

studie se již úzce zaměřují na konkrétní problematiku historie oděvů, jejich vývoje, součástí a 

jednotlivých detailů v celoevropském kontextu. Nutno podotknout, že v použití těchto 

sborníků pro studium k této práci jsem byla poněkud rozpačitá, a to především díky ne zcela 

standardnímu přístupu k vědecké práci, resp. k výkyvům v kvalitě studijního přístupu a 

následného zpracování získaných poznatků. Ačkoli autoři využívají bohatě sekundární 

literaturu zahraniční provenience, včetně obrazového materiálu, ne vždy se lze spolehnout na 

jejich tvrzení, která nedokládají odkazy přímo na pramenný materiál, případně je nedokládají 

vůbec a ve svých zobecňujících závěrech nezohledňují mentalitu doby se všemi jejími řády, 

nařízeními či povinnostmi. Z uvedených sborníků byly pro tuto práci využity především 

studie Petra Vody Středověké textilní památky na Pražském hradě21, Ženské účesy a 

pokrývky hlavy ve 14. století22 a Těsný mužský oděv v západoevropské módě 14. století23, z 

nichž výše uvedené výtky se týkají především studie věnované ženským účesům a pokrývkám 

hlavy. Dále jsem pracovala s prací Dr. Bravermanové, která ve svém příspěvku Soubor 

                                                           
19 Bravermanová, M.: Historický textil na Pražském hradě in Zprávy památkové péče 65, č. 2, Praha 2005, 

str.113-125; Táž: Pohřební roucho Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta. in Archaeologia HIstorica 

30, 2005, str. 471-796; Táž: Pohřební oděv Jana Zhořeleckého z královské hrobky v katedrále sv. Víta na 

Pražskéhm hradě in Archaeologia Historica 31, 2006, str. 403-412 
20 Sborník semináře historie odívání 2009, ed. Petr Voda, Zlín, 2009; Sborník semináře historie odívání 2009, díl 

2, ed. Martina Hřibová, Zlín, 2009; Sborník semináře historie odívání 2010, ed. Martina Hřibová, Zlín, 2010; 

Sborník semináře historie odívání 2011, ed. Martina Hřibová, Zlín, 2011; Sborník semináře historie odívání 

2012, ed. Martina Hřibbová, Zlín, 2012; Sborník semináře historie odívání 2013, ed. Martina Hřibbová, Zlín, 

2013 
21 Voda, P.: Středověké památky na Pražském hradě in Sborník semináře historie odívání 2009, ed. Petr Voda, 

Zlín, 2009;  
22 Voda, P.: Ženské účesy a pokrývky hlavy ve 14. století in Sborník semináře historie odívání 2009, ed. Petr 

Voda, Zlín, 2009 
23 Voda, P.: Těsný mužský oděv v západoevropské módě 14. století in Sborník semináře historie odívání 2011, ed. 

Martina Hřibová, Zlín, 2011 
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archeologického textilu z Pražského hradu24 shrnula nejnovější poznatky vztahující se k 

sbírkám historického textilu Pražského hradu. 

V samotném závěru nelze opomenout též dílčí studie věnované přímo analýze 

ikonografického materiálu 14. stol. české provenience z hlediska módy a oděvních prvků, 

kterých je u nás zatím stále poskrovnu. Konkrétně lze hovořit pouze o dvou, tedy o práci Dr. 

Bravermanové Tkaniny na rouchách postav zobrazených v Kapli sv. Kříže na Karlštejně25, ve 

které analyzuje nejen motivy, vzory a odstíny oděvů zobrazených světců v Kapli sv. Kříže, ale 

zamýšlí se i nad jejich původem a analogiemi v dalších uměleckých dílech české provenience, 

a o příspěvku Ivo Hlobila Církevní kritika výstřední módy císařského dvora Karla IV. a 

datování nástěnných maleb karlštejnského schodištního cyklu kolem let 1365-136726. V  

případě Hlobilovy studie se však nejedná o ucelenou analýzu oděvů, nýbrž o jakousi 

"poznámku na závěr" textu, který se ve své první polovině věnuje spíše interpretaci jednoho z 

výjevů ve svatováclavské legendě, zobrazené na levé stěně schodiště ve Velké věži hradu 

Karlštejna, z hlediska hagiografie a zobrazení postavy Karla IV. V druhé polovině autor 

pouze opakuje citace kronikáře Beneše Krabice z Weimile a papeže Klimenta VI. ze 

sekundární literatury, na jejichž základě se pokouší datovat nástěnné malby. Je však nezbytné 

podrobit jeho závěry konstruktivní kritice, kterou jsem nastínila již ve své bakalářské práci 

Móda a odívání v českých zemích za vlády Lucemburků27. 

Kromě monografií, studií a článků specializovaných přímo na téma této práce, bylo nezbytné 

pracovat i s tituly, které se zabývají historicko-politickými souvislostmi doby vlády Karla IV. 

a Václava IV. a kulturními dějinami 14. století. Vzhledem k tématu a předmětu studia této 

práce, které se nevěnují přímo politicko-hospodářskému rozboru doby a kulturní vývoj 

českých zemí zahrnují jen z hlediska orientačních a doplňujících informací k porozumění 

tématu, uvádím zde pouze dílčí výběrovou bibliografii významnějších syntéz českých autorů, 

která by měla poskytnout potřebnou orientaci v daném období. Obsáhlou bibliografii, včetně 

                                                           
24 Bravermanová, M.: Soubor archeologického textilu z Pražského hradu in Sborník semináře historie odívání 

2011, ed. Martina Hřibová, Zlín, 2011 
25 Bravermanová, M.: Tkaniny na rouchách postav zobrazených v Kapli sv. Kříže na Karlštejně in Fajt, J. (ed.): 

Court Chapels of the High and Late Middle Ages and Their Artistic Decoration. Dvorské kaple vrcholného a 

pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba., NG Praha, 2003, str. 382-387 
26 Hlobil, I.: Církevní kritika výstřední módy císařského dvora Karla IV. a datování nástěnných maleb 

karlštejnského schodištního cyklu kolem let 1365-1367 in Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna, ed. 

Zuzana Všetečková, Průzkumy památek - příloha, roč. XIII, Praha 2006 
27 Kuběnová, V.: Móda a odívání v českých zemích za vlády Lucemburků, bakalářská práce, PedF UK v Praze, 

Praha 2010, pozn. č. 200, str. 60 
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dalších specializovaných studií, drobných publikací a dílčích článků lze dohledat v těchto 

syntetických pracích28. 

Tento text se pokouší zmapovat vývoj odívání a módních prvků v průběhu vlád dvou 

Lucemburků na českém trůně v období let 1330-1419, tedy proměny oděvní kultury v 

českých zemích v průběhu 14. a počátku 15. století,  především na základě studia a analýzy 

ikonografického pramenného materiálu české provenience. Předmětem studia a analýzy jsou 

tedy primárně nástěnné malby, dochované v interiérech památkových objektů, deskové 

obrazy přístupné v galeriích České republiky, a iluminované kodexy dostupné v 

digitalizované podobě, či zachycené v kunsthistorických pracích českých autorů. Z hlediska 

ikonografie, ideologie či umělecko-historického byla tato díla v minulosti studována již řadou 

badatelů, kteří se však (až na výše zmíněné výjimky) nezabývali výpovědní hodnotou těchto 

uměleckých prací ohledně oděvní kultury. Jejich nejvýznamnější syntézy byly zdrojem 

cenných informací, podporujících osobní studium jmenovaných pramenů v autentických 

prostorách hradů Karlštejn a Jindřichův Hradec, benediktinského kláštera na Slovanech v 

Praze a ve výstavních prostředích Národní galerie v Praze a v Alšově jihočeské galerie na 

zámku Hluboká nad Vltavou. Z těchto publikací zde uvádím pouze základní syntetické práce, 

v nichž je možné dohledat další podrobné studie, články a drobnější příspěvky k dějinám 

českého gotického umění29. Jedním z účelů této práce je též konfrontace zmínek a kritik 

                                                           
28 Šmahel, Fr. - Bobková, L. (ed.): Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, NLN, Praha 2012; Bobková, 

L.: Velké dějiny zemí Koruny české IV.a 1310-1402, Praha - Litomyšl 2003; Bobková, L. – Bártlová, M.: Velké 

dějiny zemí Koruny české IV.b 1310-1402, Praha – Litomyšl 2003; Čechura, J.: České země v letech 1310-1378. 

Lucemburkové na českém trůně I., Praha 1999; Tenýž: České země v letech 1378-1437. Lucemburkové na 

českém trůně II., Praha 2008; Čornej, P.: Velké dějiny zemí Koruny české V. 1402-1437, Praha – Litomyšl 2000; 

Kavka, F.: Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378) : Země České koruny, rodová, říšská a evropská 

politika; Díl 1. 1355-1364, Praha 1993; Tenýž: Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378) : Země České 

koruny, rodová, říšská a evropská politika; Díl 2. 1364-1378, Praha 1993; Tenýž: Život na dvoře Karla IV., 

Praha 1993; Tenýž: Karel IV.: Historie života velkého vladaře, Praha 1998; Tentýž: Poslední Lucemburk na 

českém trůně. Králem uprostřed revoluce, Praha 1998; Seibt, Ferd.: Karel IV. Císař v Evropě (1346-1378), Praha 

1999; Spěváček, J.: Karel IV. Život a dílo, Praha 1979; Tentýž: Král diplomat, Praha 1982; Tentýž: Václav IV., , 

Praha 1986; Tentýž: Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346, Praha 1994;  Šusta, J.: Král cizinec, Praha 1939; 

Tentýž: České dějiny II-3. Karel IV. Otec a syn 1333-1346, Praha 1946; Tentýž: České dějiny II-4. Karel IV. Za 

císařskou korunou 1346-1355, Praha 1948 
29 Obecně o gotickém umění v českých zemích za vlády Lucemburků in Fajt, J.: Karel IV. - císař z Boží milosti : 

kultura a umění za vlády posledních Lucemburků 1347-1437: katalog výstavy: Pražský hrad, Praha 2006; Royt, 

J.: Středověké malířství v Čechách, Praha 2002; Spunar, P.: Kultura českého středověku. Praha 1987; Stejskal, 

K.: Umění na dvoře Karla IV., Praha 1978; Pešina, J.: České umění gotické 1350-1420, Praha 1970; Dvořáková, 

V. – Menclová, D.: Karlštejn, Praha 1965;K deskové malbě více in Fajt, J.(ed.): Magister Theodoricus. Dvorní 

malíř císaře Karla IV. Umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna, Praha 1997; Pešina, J.: Mistr 
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oděvní kultury a módních výstřelků v oděvech aristokracie a dvora obsažených v soudobých 

písemných pramenech s doklady v obrazovém materiálu. Cenné svědectví v tomto smyslu 

poskytují narativní prameny 14. století - především část Zbraslavské kroniky30, sepsaná 

zbraslavským opatem Petrem Žitavským, a kroniky z doby Karla IV. - tedy Kronika Františka 

Pražského31, Kronika pražského kostela32, jejímž autorem je Beneš Krabice z Weimile. Bude 

dán prostor i samotnému císaři Karlu IV. prostřednictvím jeho Vlastního životopisu33 a 

jednomu z mravokárců a kritiků Tomáši Štítnému ze Štítného, z jehož Knížek šesterých o 

obecných věcech křesťanských34 lze vypozorovat vlivy dvorské rozmařilosti na nižší vrstvy 

obyvatelstva, především na měšťanstvo. 

  

                                                                                                                                                                                     
Vyšebrodského cyklu, Praha 1982; Týž: Česká gotická desková malba, Praha 1976; Matějček, A.: Česká malba 

gotická. Deskové malířství 1350-1450, Praha1950; Týž: Mistr třeboňský, Praha 1937; O knižní malbě blíže in 

Krása, J.: České iluminované rukopisy 13.-16. století, Praha 1990; Týž: Rukopisy Václava IV., Praha 1974; 

Matějček, A.: Velislavova bible a její místo ve vývoji knižní ilustrace gotické, Praha 1926; Nástěnné malbě se 

více věnují badatelé např. in Kubínová, K.: Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v 

ambitu kláštera Na Slovanech. Praha 2012; Všetečková, Z. (ed.): Středověká nástěnná malba ve středních 

Čechách, Praha 1999; Pešina, J.: Gotická nástěnná malba v zemích českých 1300-1350. 1. sv., Praha 1958; 

Friedl, A.: Mikuláš Wurmser. Mistr královských portrétů na Karlštejně, Praha 1956 
30 Zbraslavská kronika. Chronicon Aulae Regiae., text přel. Fr. Heřmanský, verše přel. R. Mertlík, pozn. Z. 

Fiala, Praha 1976 
31 František Pražský: Kronika in Kroniky doby Karla IV., úvod a vysvětl. M. Bláhová, Praha 1987 
32 Beneš Krabice z Weitmile: Kronika pražského kostela in Kroniky doby Karla IV., úvod a vysvětl. M. Bláhová, 

Praha 1987 
33 Karel IV.: Vlastní životopis in Kroniky doby Karla IV., úvod a vysvětl. M. Bláhová, Praha 1987 
34 Tomáš Štítný ze Štítného: Knížky šestery o obecných věcech křesťanských, ed. Jaromír Erben, Praha 1892 
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2 Kulturní prostředí lucemburských Čech 

Hovoříme- li o lucemburské éře v českých zemích z hlediska umění a kultury, máme na mysli 

především období vlád Karla IV. a Václava IV. Ačkoli lucemburská dynastie přichází do 

českého prostředí osobností Jana Lucemburského, který mohl Čechám vdechnout zjemnělost 

francouzské dvorské kultury a nechat zakořenit západní umělecké proudy v naší kotlině, 

nestalo se tak. Především proto, že politické a dynastické zájmy často odváděly Jana z 

českého království zpět na západ a jeho kulturní činnost v Čechách zůstala spíše opomenuta.  

Stejně tak mladší Karlův syn Zikmund Lucemburský neměl šanci se více podílet na 

uměleckém rozkvětu české země. Téměř celý svůj život strávil prakticky za našimi hranicemi 

a do Čech se vrací jako právoplatně uznaný král až v roce 1436, pouhých několik měsíců před 

svou smrtí.35  Podle Jiřího Spěváčka36 není vhodné období těchto dvou panovníků rozdělovat 

na samostatnou dobu Karlovu a dobu Václava IV. Kvalita umělecké produkce na dvorech 

českých Lucemburků sice začala prudce vzrůstat za vlády Karla IV, ale vzestupná tendence 

české vrcholné gotiky si udržela kontinuitu vývoje i v období následujícím. Kulturní vzepětí 

našeho království vrcholí kolem roku 1400 a vytváří zcela svébytnou a samostatně žijící 

kulturní hodnotu, která se dále šíří do celé Evropy a ovlivňuje umělecké proudy především v 

oblastech, které spadaly pod správu příslušníků Lucemburské dynastie.  

Základy gotickému umění v Čechách postavili už poslední Přemyslovci, především za vlády  

duchovně založeného Václava II., svého vrcholu se však gotika v Čechách dočkala až o 

několik desítek let později v době lucemburské. Jen velmi málo panovníků v Evropě 14. 

století ovlivňovalo a myšlenkově řídilo kulturní život ve své zemi v takové míře, jak tak činil 

právě Karel IV. Díky svému dětství strávenému na luxusním dvoře francouzského krále si byl 

velice dobře vědom důležitosti panovnické reprezentace a demonstrace královského 

majestátu, jejichž opory tvořila z velké části mimo jiné též vladařova zakladatelská a 

donátorská činnost.  Praha se tak díky stala na několik desítek let kulturním středem Evropy, 

v němž se setkávali mistři všech uměleckých odvětví. Čilý kulturní ruch pomohl k rozkvětu 

též uměleckých řemesel. Světového věhlasu si vydobyli především pražští zlatníci, jejichž 

obdivuhodnou práci na bohatých relikviářích pro rozsáhlé Karlovy sbírky svatých ostatků 

dodnes můžeme obdivovat v řadě sakrálních památek i na výjimečné výstavě Svatovítského 

pokladu na Pražském hradě. Císař se snažil v Praze vybudovat centrum vzdělanosti, jehož 

                                                           
35 Šmahel, Fr.: Duchovní život, kultura a umění za vlády Lucemburků in Šmahel, Fr. - Bobková, L. (eds.):  

Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012, str. 257 
36 Spěváček, J.: Václav IV. 1361-1419, Praha 1986, str. 469 
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středem se měla stát nově založená Karlova univerzita, která záhy hostila významné učence a 

filozofy své doby. Praha se měla stát "novým Římem", ať už svým teritoriálním rozsahem, 

množstvím sakrálních staveb a ostatkových sbírek, při nich uchovávaných, či rozličností 

liturgií. Skutečným "zlatým věkem" se 14. století stalo pro české malířství. Mistři cechu 

malířského mířili do Čech ze všech koutů Evropy, na Karlově dvoře se prolínaly umělecké 

vlivy francouzské a italské tvorby i východní byzantské ikonografie, se kterou se jako mladý 

Lucemburk seznámil během své dobrodružné cesty přes Dalmácii a jihovýchodní Evropu37. 

Během Karlovy vlády, a především v jejím závěru, si české umění vytvořilo svůj vlastní 

osobitý styl, který dále mohl expandovat do zemí sousedních i vzdálenějších a v nich dále 

přijímat místní specifika. Ne náhodou se tomuto stylu v moderní historii začalo říkat 

internacionální, ačkoli o formulacích, názvech a definicích tohoto tzv. krásného slohu 

odborníci vedli a stále vedou diskuze38. Tento umělecký styl se stal zcela určujícím pro dvůr 

Karlova syna Václava IV., během jehož vlády kvalita české umělecké produkce dosáhla 

svého skutečného vrcholu kolem roku 140039.  

Václav IV. zdědil po svém otci vytříbený umělecký vkus, dostalo se mu kvalitního vzdělání a 

měl rozhled v oborech krásné i vědecké literatury. Na rozdíl od Karla nezasahoval do 

kulturního vývoje země, ani nevytvářel žádnou ucelenější koncepci reprezentace královského 

majestátu. Svůj zájem spíše soustředil na rozvíjení dvorské kultury a jejího materiálního 

zázemí. Jeho dvůr se stal tvůrčím prostředím pro řadu výjimečných osobnostní kulturního 

života, které naplňovaly Václavovy touhy po umění intimnějšího rázu. To se realizovalo 

především na Václavových soukromých fundacích, které vznikaly na území Prahy40 a v jejím 

okolí41, a kam se král uchyloval před okolním světem poté, co opustil královskou rezidenci na 

Pražském hradě. Intimitu Václavova vkusu vyjadřuje především záliba v knihách a knižním 

malířství, které dospělo během jeho vlády svého vrcholu a v němž se též odráží bohatost a 

luxus Václavova dvorského prostředí, vynikajícího zejména v oblasti módy a odívání. 

Podle starší literatury42 zastavily rozkvět české kultury husitské války a s nimi spojené 

obrazoborectví a ničení památek na území téměř celého království. V posledních letech ale 

                                                           
37 v roce 1337, kdy se po neshodách se svým otcem Janem mladý Lucemburk vydal za svým bratrem Janem 

Jindřichem do Tyrol.  
38 viz. Šmahel, Fr. - Bobková, L.,  2012, str. 274-276 
39 Spěváček, J., 1986, str. 469 
40 např. Králův dvůr (v místech dnešního Obecního domu) nebo Nový Hrádek u Kunratic 
41 především hrad Točník západně od Berouna 
42 např. viz. Spunar, K.: Kultura českého středověku, Praha 1985, str. 11 
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odborníci stále častěji docházejí k závěrům, že české umění žilo dál svým životem a po 

husitských válkách na něj mohli pozvolna navázat Jagellonci v rámci svého „renovatia 

regni"43. Střediska umělecké tvorby se totiž přesunula směrem na východ do moravských 

katolických měst, kde dál vznikala kvalitní umělecká díla a zajistila tak kontinuitu české 

kulturní tradice. 

2.1 Vývoj českého malířství ve 14. století 

V průběhu vlády posledních Přemyslovců se české malířství44 rozchází definitivně s 

románským stylem a postupně se obohacuje vlivy západoevropskými a italskými, které k nám 

proudí především z Paříže, Bologni a Benátek díky bohatým kulturním stykům mezi 

jednotlivými duchovními evropskými centry. Už na přelomu 13. a 14. století  v našem 

prostředí pozorujeme postupné prosazování poklasické gotiky západoevropské provenience, 

jejíž hlavním výrazovým prostředkem je plynulá, obrysová linie, známá především ve 

francouzském dvorském prostředí. Tento výtvarný styl ovládá českou malířskou produkci 

prakticky celou první půli 14. století. Jeho projevy si můžeme prohlédnout na náhrobcích, v 

nástěnné malbě (legenda o sv. Jiří na hradě v Jindřichově Hradci, klášterní komenda ve 

Strakonicích), v iluminacích (především Velislavova bible, Liber depictus, Pasionál abatyše 

Kunhuty) i v díle prvního velikána české deskové malby, Mistra Vyšebrodského oltáře. Jeho 

svátkový cyklus devíti desek, nalezený v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě, v sobě již 

spojuje západní lineární pojetí obrazu s novými italizujícími tendencemi ke změkčování tvarů.  

Vláda Karla IV. je považována za nejplodnější období malířského umění v Čechách. 

Internacionální charakter Karlova dvora poskytuje prostor výtvarným impulsům 

francouzským, italských i byzantským, které společně v kombinaci s českou tradicí vytváří 

osobitou uměleckou syntézu, ke které dochází v 60. a 70. letech 14. století. Monumentální 

styl malby karlovské doby je charakteristický především pro dílo fenomenálního Mistra 

Theodorika, jenž se již jednoznačně odklání od liniové kresby a jako hlavní výrazový 

prostředek preferuje barvu, pomocí níž vytváří náznak plasticity postav i jejich rouch. 

Technikou en grisaille45 Mistr Theodorik ztvárnil soubor 129 (původně 130) desek zdobící 

interiér Kaple sv. Kříže na Karlštejně, který dnes představuje světový unikát svého druhu. V 

karlštejnské Kapli se projevuje tendence k tvarové plasticitě  i v Theodorikově nástěnné 

malbě (Apokalyptický Bůh, Zvěstování, Navštívení, Klanění tří králů). Plasticky a 

                                                           
43 Royt, J.: Středověké malířství v Čechách, Praha 2002, str. 134 
44 Souhrnně o českém středověkém malířství Royt, J., 2002 
45 tj. technika spočívající v uplatnění pouze tónů šedé barvy pro vytvoření plastického efektu 
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individualisticky jsou též ztvárněny postavy v díle Mistra Lucemburského rodokmene46, který 

vymaloval v 50. letech reprezentativní sál karlštejnského císařského paláce. V životní 

velikosti tu vyhotovil portréty mytických a skutečných předků Karla IV., které se bohužel 

zachovaly do dnešní doby jen v kopiáři ze 16. stol47. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v 

menší karlštejnské věži zpodobnil tento mistr i samotného císaře v tzv. Ostatkových scénách a 

jeho rukopis je rozeznatelný i na malbách v křížové chodbě benediktinského kláštera Na 

Slovanech48. Tutéž tendenci malby lze pozorovat i v nástěnných malbách v Katedrále sv. Víta 

(Klanění tří králů v Saské kapli) a ve Velké věži hradu Karlštejn v cyklech legend o sv. 

Václavu a sv. Ludmile, které má na svědomí nejspíše mistr Osvald. Knižní malba se inspiruje 

malbou deskovou a nad linearizujícím stylem postupně vítězí vliv italského měkkého 

malířství, projevující se zejména v Liber viaticu Jana ze Středy a později v iluminacích 

Klementinského sborníku, jehož součástí jsou též Knížky šestery Tomáše Štítného49. Centrem  

monumentálního stylu Karlovy doby se zdá být Praha, přičemž později se objevují i lokální 

dílny v moravských a jihočeských městech (Olomouc, Brno). Ke konci vlády Karla IV. se v 

umění začíná projevovat idealizace lidské postavy v rámci nastupujícího tzv. 

internacionálního, nebo-li krásného stylu, který je charakteristický pro období následující.  

Počátek Václavovy vlády (80. léta 14. stol.) je dobou tvůrčího vzepětí českého umění, kdy se 

Čechy stávají jedním z evropských středisek krásného stylu. Odklonem od realismu a snahou 

o zachycení ideálních krásných forem vystihuje atmosféru dvorského prostředí Václava IV. 

Celé václavské umění  je mnohem soukromější, intimnější a bližší člověku. Odklání se od 

monumentálního programu panovnické reprezentace a christologických cyklů ztvárněných v 

nástěnné malbě, věnuje se více světským tématům a panovníka již nezobrazuje jen v přísném 

majestátu, ale také v hravém prostředí lazebnic a lovců. Tuto tendenci lze pozorovat 

především v překrásných iluminovaných rukopisech50 vytvořených pro Václava IV. v letech 

1389 - 140351, ve kterých lze spatřit odraz svérázné společnosti Václavovy doby, včetně jejích 

mravů, prací, zábav a především odívání. Desková malba krásného slohu rozšířila řadu tzv. 

krásných madon, které v Čechách vznikají od poloviny 14. století, především o dva typy - 

Madonu roudnickou a Madonu svatovítskou s malovaným rámem, na kterém jsou vyobrazeni 

                                                           
46 Tento mistr bývá někdy ztotožňován s Mikulášem Wurmserem ze Štrasburku. 
47 Codex Heidelbergensis z let 1571-1575, originál uložen ve Vídni v Österreichische Nationalbibliothek, kopie 

tohoto originálu pak v Archivu NG v Praze 
48 více in Kubínová, K.: Emauzský cyklus, Praha 2012 
49 Podrobněji in Krása, J.: České iluminované rukopisy 13. - 16. stol., Praha 1990, str. 100-134 
50 Podrobně in Krása, J.: Rukopisy Václava IV., Praha 1974 
51 Bible Václava IV., Zlatá bula, rytířský román Willehalm, astronomické sborníky a další 
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čeští patroni s postavami sv. Jana Křtitele, sv. Jana Evangelisty a objednavatele obrazu. 

Nejvýznamnější osobností deskového malířství krásného slohu v Čechách i v rámci Evropy  

zůstává Mistr Třeboňského oltáře, autor oltářního polyptychu pro kostel kláštera augustiniánů 

kanovníků v Třeboni. 

Umělecký vývoj v Čechách kulminuje na samém sklonku 14. století, kdy díla českých mistrů 

ovlivňují evropskou uměleckou tvorbu především na západ od našich hranic, V Braniborsku, 

Bavorsku, Porýni a Francii, na severu v hanzovních městech a na jihu v Tyrolích. Husitské 

bouře sice přesouvají kulturní centrum z Prahy do moravských metropolí a umělce místo 

panovníků zaměstnávají spíše movití katoličtí měšťané, nicméně nenarušují celkovou 

kontinuitu českého malířství, které má šanci pokračovat v rozvoji internacionálního stylu ještě 

v druhé půli 15. století. 
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3 Oděvní kultura dvorského prostředí 14. století 

3.1 Písemné prameny a jejich kritika oděvních inovací 

Změny v módě a oděvní kultuře proudící celou Evropou zrychleným tempem od "vynálezu 

střihu" na počátku 14. století se nevyhnuly ani našemu prostředí. České království je zpočátku 

přijímalo jen velmi zvolna a s rozpaky. Tyto inovace totiž díky kulturní, politické, dynastické 

i jazykové orientaci nového českého krále Jana Lucemburského, přicházely především z 

Francie. Nutno podotknout, že zejména nevraživost české společnosti k Janově osobnosti, 

jeho zahraničním rádcům i k jeho druhé manželce Beatrix Bourbonské bránila otevřenějšímu 

přijetí francouzských kulturních vlivů. Na vině byla ale též tradiční orientace českých zemí na 

německé kulturní prostředí. Vše se mění ve chvíli, kdy král Jan rezignuje na českou politiku a 

zemi opouští, stejně jako tak velice záhy po svatbě učinila jeho mladá nespokojená 

francouzská manželka. Správu království svěřuje do rukou svému synu Karlovi, který roku 

1333 přichází do Čech, následován o rok později svou první manželkou Blankou z Valois a 

jejím francouzským doprovodem. Přítomnost skutečného panovnického dvora v Praze včetně 

veškerého jeho luxusu a reprezentace, i Blančina oblíbenost daly podnět k postupnému 

prolínání francouzských módních vlivů do oděvní kultury českého království, jak se o tom 

zmiňuje Petr Žitavský ve Zbraslavské kronice: „Byla tedy sestra tohoto Filipa, krále 

francouzského, přivedena do Čech, aby se svým manželem Karlem kralovala a panovala svým 

časem jako královna. Sličným zjevem a krásou svou se zajisté zalíbila v očích všech a doufám, 

že se ještě zalíbí ctnostmi; přinesla s sebou ženský šat podle obyčeje svého národa a přivezla 

nemalou výbavu podle stavu své důstojnosti, jak vyžaduje dům královský.“52 Nicméně v téže 

kronice Petr Žitavský žehrá nad novotami v mravech a odívání už o čtyři roky dříve (1330): 

“V těch dobách a letech začala značně a podivně vznikati skoro u všech lidí a zvláště 

v krajinách českých a v okolních zemích jakási nová zvláštnost a zvláštní novota jak 

v oděvech, tak v mravech; a nechybějí z počtu moudrých, kteří pozorují takové věci s podivem 

a ve svých výkladech a básních je zavrhují a dělají si z nich úštipky. Jeden z těchto karatelů 

byl v Kutné Hoře zabit. Jsou někteří z těchto podivných vynálezců, kteří po způsobu barbarů 

pěstují dlouhé brady a neholí se. Jsou i jiní, kteří zneucťují mužskou důstojnost a v úpravě 

vlasů se ve všem přidržují ženského způsobu; jiní své vlasy jako vlnaři naširoko rozčechrávají 

do okrouhla a až po uši je rozpouštějí; druzí si vlasy nakrucují želízkem, aby ozdobili své 

plece vlasy zkadeřenými a kolem poletujícími. Nošení čepic, které bylo nejdříve, nyní úplně 

                                                           
52  viz. Zbraslavská kronika. Chronicon Aulae Regiae, text přel. Fr. Heřmanský, verše přel. R. Mertlík, pozn. Z. 

Fiala, Praha 1976, str. 396 
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vymizelo… V oděvech je tak veliká různá znetvořenost, jak veliká různost znetvořených myslí 

uvnitř to káže. Každý se pokládá za šťastnějšího, kdo vymyslí novou módu. Už je vidět u 

většiny lidí krátké a úzké šaty s jakýmsi cípem, u lokte splývajícím na sukni, který poletuje 

jako oslí uši. Klobouky dlouhé a nahoře špičaté, různě zbarvené, se nosí v městech, více na 

cestách. Nevidíme už na polích orat žádného tak opovrženého sedláka, který by nenosil 

širokou a podlouhlou kapuci. Nad botami a střevíci, které velmi těsně stahují lýtka i nohy, 

staří a rozumní lidé se diví a smějí….tato novota nevzdělává toho, kdo ji vidí nebo o ní čte, 

nýbrž znamená a naznačuje převelikou změnu Českého království. Vždyť po záhubě 

přirozených králů zakoušely Čechy různé a mnohonásobné vlády a přijaly od nich obyčeje 

různých mravů. Vzniklo nyní obecné přísloví: Čechy se chovají tak jako opice, neboť dělají, 

cokoli uvidí jiné provádět.“ Je tedy dost pravděpodobné, že zmiňované mravní novoty a 

oděvní prohřešky přicházely do Čech i z jiných koutů Evropy. Důležité jsou zde pro nás však 

informace o konkrétních změnách a nešvarech, které dráždí oko opata zbraslavského kláštera 

již ve 30. letech 14. století. Předně si všímá úpravy vlasů a vousů mužů. Neholí se a pěstují si 

dlouhé vousy. Snaží se přizpůsobit ženám v kadeření svých vlasů horkým želízkem a 

nechávají je volně rozčechrané v délce po uši. Dále kritizuje, že muži vyměnili tradiční 

čepice za široké podlouhlé kapuce nebo ve městech za dlouhé, nahoře špičaté klobouky. 

Nelíbí se mu ani nové těsné boty a střevíce, které stahují lýtka i nohy. Na módních 

oděvech Petra Žitavského dráždí nové falešné rukávy, tedy cípy u loktů, splývající až na 

sukni a poletující jako oslí uši. V poslední větě kronikář zdůrazňuje, že tyto inovace si Češi 

nevymysleli sami, naopak je přijímají odjinud. 

Podobné nešvary v odívání líčí ve své Kronice i František Pražský: „Tehdy začala značně 

téměř u všech lidí a zvláště v Čechách a krajinách okolních zemí vznikat jakási nová 

zvláštnost a zvláštní novota jak v oděvech, tak v obyčejích a mravech… Někteří z těchto 

novotářů si po způsobu barbarů pěstují dlouhé vousy a neholí je. Jsou i jiní, kteří hanobí 

mužskou důstojnost a pokud jde o vlasy, přidržují se ve všem ženského způsobu. Jiní své vlasy 

jako vlnaři na široko rozčechrávají do okrouhla a až po uši je rozpouštějí. Druzí si vlasy 

nakrucují želízkem, aby své plece ozdobili vlasy nakadeřenými a rozevlátými. Starodávný 

obyčej nosit čepice nyní úplně vymizel… V oděvech je taková různost a znetvořenost, jak to 

káže různost znetvořených myslí. Každý, kdo vymyslí novou módu, pokládá se za nadmíru 

šťastného. Kabátec je krátký a úzký, u lokte visí některým jako oslí ucho až k zemi. Dva 

sluhové s námahou obléknou svého pána kvůli těsnému oděvu. Kapuce, jimiž si mnozí zahalují 

hlavu, jsou široké, jejich cípy sahají ze zad až k zemi. Někteří si na ně zavěšují uzlíčky jako 
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blázni. Dokonce i rolníci nosí širokou a podlouhlou kapuci. Botám a střevícům, které velmi 

těsně stahují lýtka i nohy, se starší a rozumní lidé diví a smějí. Používají se též široké opasky 

utkané z ovčí vlny a s kovovými ozdobami, jiní nosí provazy jako bratři minorité. A dole na 

lýtku nosí podvazek. Také ženy a zvláště dívky ukazovaly přepych na svém šatě. Nosily totiž 

drahocenné hedvábné závoje s mnoha nabíranými a nařasenými cípy neboli okraji. Také na 

pláštích a sukních nosily veliké a široké lemy. Jejich sukně byly nahoře velice těsné, dole při 

lemech mnoha záhyby roztřepené a protažené k zemi. Chodily rovněž v těsných a úzkých 

střevících. Nastalo tak veliké a takové vynalézání novot, že by trvalo dlouho o všech psát. 

Tahle novota totiž nevzdělává toho, kdo ji vidí nebo o ní čte, nýbrž znamená a naznačuje 

velikou změnu v Českém království. Vždyť po záhubě domácích králů zakoušely Čechy různé 

vlády a přijaly od nich obyčej různých mravů. Proto nyní vzniklo obecné přísloví: Čechy se 

chovají jako opice; dělají totiž, co vidí provádět jiné…“53 

Zpráva Františka Pražského se zdá být lehkou parafrází stížnosti Petra Žitavského, doplněnou 

jen o několik málo detailů. Tyto drobnosti nás ale přivádějí k opodstatněné domněnce, že ve 

své  kritice kronikář reflektuje stav české módy až ve 40. letech. Text je zde sice datován do 

let 1329-1330, ale vzhledem k tomu, že František začal své dílo psát až v roce 1341, je dosti 

zřejmé, že v přidaných detailech k Žitavského úryvku "uváděl na pravou míru" oděvní 

inovace až o zhruba deset let mladší, jak je pozorovatelné z obrazové produkce téže doby. 

Kromě opakování novot, které zmiňuje už Petr Žitavský, nás František Pražský zpravuje o 

tom, že ve 40. letech se k inovacím přidaly též nové  kabátce, které jsou krátké a úzké 

natolik, že dva sluhové mají potíž obléci svého pána kvůli těsnému oděvu. Jedná se tedy 

pravděpodobně o kabátce mužské. Dále si kronikář všímá dlouhých cípů kapucí, které teď 

sahají až k zemi a na jejich koncích je někteří zdobí bláznivými uzlíčky. Inovací jsou zde 

rozhodně moderní široké opasky z ovčí vlny s kovovými ozdobami či provazy, které dosud 

nosili běžně jen bratři minorité. Více než zarážející je tu zmínka o jakýchsi podvazcích, které 

se prý nosí na lýtkách. Jejichž bližší účel kronikář nijak nespecifikuje. Kritika Františka 

Pražského se týká i žen, konkrétně jejich hedvábných závojů s nařasenými cípy či okraji. 

Zde jde nejspíš o nejmodernější typ roušky, tzv. kruseler. Sukně dam jsou prý nahoře velice 

těsné, dole při širokých lemech mnoha záhyby roztřepené a protažené k zemi.  

Ze 40. let 14. století pochází dokonce výtka papeže Klimenta VI. směřující proti modernímu 

oděvu samotného Karla IV., jímž prý pohoršil konzervativní obyvatele jihoněmeckých 

                                                           
53  viz. František Pražský: Kronika in Kroniky doby Karla IV., Praha 1987, str. 107 
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oblastí. Papež ve svém listu z 25.2. 134854 informuje Karla, že někteří němečtí velmoži (které 

zmiňuje) si stěžují, že Karel nosí šaty příliš krátké a těsné a nezachovává vážnost, kterou žádá 

císařská důstojnost. Otcovským hlasem jej proto nabádá, aby Karel nosil šaty volné a 

dostatečně dlouhé, které prozrazují zralost, aby nebylo, proč jej kárat, a aby naplňoval svou 

hodnost dobrými mravy a ctnostnými skutky. Karel mohl svého bývalého vychovatele 

poslechnout. I když obrazově prakticky není nijak doložitelné, že tento moderní oděv, tedy 

upnuté krátké šaty, se již ve 40. letech v českých zemích nosili, případně že je oblékal sám 

král55. Během dvou desetiletí se ale móda krátkých těsných kabátců u císařského dvora v 

Čechách rozmohla nejspíš v takové míře, že roku 1365 papež Urban V. píše ve svém listu po 

Karlově návštěvě Avignonu v dubnu 1367, že by císařští dvořané (jmenuje konkrétní šlechtice 

s rodinami) měli být oděni do šatů vcelku, v délce ke kolenům56. Patrně tak Karla varuje před 

jeho druhou římskou cestou, aby jeho doprovod svým nemravným oděvem nepohoršoval ani 

obyvatele říše, ani Říma a dalších italských měst, kterými bude projíždět. Vzhledem k vývoji 

                                                           
54 "C. in CH. f. Karolo, regi Romanorum illustri. Serenitatis tue litteras, quibus d. f. Welconis, canonici 

Pragensis, secretarii et familiaris tui, adhiberi fidem relatibus peciisti, eundemque Welconem consideracione 

tua benigna caritate recepimus et, que idem Welco pro parte tua nobis prudenter et provide reseravit, 

intelleximus diligenter. Sane, fili carissime, licet d. f. nobilem virum Mastinum de Lascala, militem, ob sincere 

devocionis affectum, quem ad nos et Romanam ecclesiam habere dignoscitur, favorabiliter prosequamur, 

consideracione tamen tui, cui, sicut placide et letanter audivimus, devote ac reverenter obsequitur, ad 

placendum ei prompcius invitamur. Verumptamen quia de ecclesia illa, de qua per eundem Welconem tua nobis 

sublimitas supplicavit, duxeramus antea ordinandum, non potuimus hac vice satisfacere votis tuis, intendentes 

suo tempore Mastino prefato in omnibus, quantum cum deo possumus, tuo maxime intuitu complacere. Ceterum 

ante adventum dicti Welconis intelleximus relacione multorum, quod nonnulli magnates Alamanie, qui honorem 

tuum puro zelantur affectu, remurmurant et moleste plurimum ferunt, quod tu in vestibus tuis, quas breves nimis 

et strictas portare diceris, gravitatem illam, quam requirit fastigium dignitatis cesaree, non observas, quodque 

contra decenciam dignitatis huiusmodi hastiludiorum et torneamentorum exercicio te immisces; de quo nos, qui 

honoris tui desideramus paternis affectibus incrementa, mirati, serenitatem tuam attente rogamus, quatenus 

indumenta larga et longa, et que maturitatem indicent, que in principe tanto requiritur, feras de cetero et, ab 

astiludiis et torneamentis huiusmodi abstinens, sic in omnibus actibus et gestibus tuis te graven exhibeas ac 

maturum, quod nochil in te notetur indecens vel reprehensibile, sed dignitatem, cuius fasces et pondera sustines, 

moribus impleas et virtuosis actibus representes." in Monumenta Vaticana I (1342 - 1352), Klicman, Praha 

1903, str. 555-6, č. 975 in Centrum medievistických studií, Czech medieval sources online - 

http://147.231.53.91/ 
55 Více v samotné kapitole, věnující se 30. - 40. letům, str. 39 - 60 této práce 
56 „Ludovicus de Oettingen iunior, sevritor sacri imperii, supplicat. quatenbus sibi, uxori suae Ymagini et 

Adelhaidi matri suae, ac Ludovico patruo suo et uxori ipsius Margarethae, Agneti de Schlüsselberg et Mariae 

marggraviae de Baden, Johanni de Keczer, Divišio de Budes et alii remissio plenaria in mortis articulo 

concedatur. Suplicat. Fiat pro omnibus et singulis, salvo, quod de cetero portent raubas faciendas longas usque 

ad genu adminus, alias nullius sint momenti B. Datum Auinione pridie idus Junii anno tercio." in Monumenta 

Vaticana III. Acta Urbani V. (1362-1370), Grégr, Praha 1944, str. 348, č. 576 in CMS, Czech medieval sources 

online - http://147.231.53.91/ 
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a stavu české módy v druhé půli 14. století se toto varování zdá být již opodstatněné. Jak 

ostatně popisuje i soudobý Karlův kronikář Beneš Krabice z Weitmile v Kronice pražského 

kostela v roce 1367: „V těch dobách převzali lidé po vzoru opic, které se pokoušejí dělat a 

napodobovat vše, co pozorují u lidí, zvrácený a škodlivý zvyk jiných zemí ve způsobu odívání, 

sešli ze šlépějí svých předků a zhotovovali si šaty krátké a zkrácené, ba vskutku nemravné, 

takže přečasto bylo vidět stehna a zadnice, a tak těsné, že sotva mohli dýchat. Kolem hrudi 

měli velké vycpávky z hedvábí, takže se zdálo, jako by měli ženská prsa. Kolem žaludku byli 

tak staženi, že se podobali loveckým psům, jimž se říká chrti. Na zadku se stahovali mnoha 

šňůrami, že sotva mohli chodit pomalým krokem. Nosili též tak malinké kapucky, jaké se 

z jednoho lokte sukna ušily čtyři, se širokým lemováním nebo velkými písmeny kolem krku, 

jako mají venkovští psi, kteří jsou tímto opatřením chráněni proti vlčímu kousnutí. Podobně 

nosili střevíce se zobci a s velmi dlouhými nosci, takže mohli špatně chodit nebo kráčet. I byla 

poskvrněna země česká těmito vynálezy a jinými zlozvyky i mnohými pověrami víc, než je 

vhodné vyprávět. I řídili se jeden každý náladou svého srdce a nespravedliví byli chváleni 

v libostech svých duší a jejich pýcha stále stoupala..."57  Stejně jako jeho předchůdci, i Beneš 

Krabice přirovnává Čechy k opicím, což jim nijak není ke cti. Tímto ale opakování kronikářů 

končí a z Weitmileho záznamu se dozvídáme řadu zajímavých informací o odívání v Čechách 

v druhé půli 60. let 14. století. Překvapivě se kronikář vůbec nevěnuje ženským šatům, z 

čehož se lze domnívat, že snad ženský šat neprošel za posledních 20 let žádnou výraznější 

změnou, která by pohoršovala mravokárce. Naopak poměrně podrobně popisuje střih a 

podobu mužského kabátce. Všímá si, že délka mužského šatu je již nemravná a že 

odhaluje nejen stehna, ale i zadnici. Těsnost mužského roucha pak dle něj téměř 

zabraňuje nositeli v dýchání. Hruď si údajně muži vycpávali hedvábím a kolem žaludku 

se stahovali natolik, že se až podobali chrtům. Stejně si prý stahovali mnoha šňůrami i 

zadnice, že mohli sotva chodit. Všeobecně se kronikář pohoršuje též nad novými malinkými 

kapuckami, které se daly ušít čtyři z jednoho lokte sukna. Těsné pokrývky hlavy byly 

doplňovány ozdobami na krku, tedy velkými písmeny, která takovýmto způsobem nosili do 

té doby pouze psi. Dalším překvapením je, že právě až v této zprávě kronikář píše o absurdní 

podobě dosud pouze těsných a úzkých střevíců. V této době již jsou střevíce vpředu 

protaženy do zobce, které vypadají jako dlouhé nosce, díky nimž člověk může jen velmi 

špatně chodit. 

                                                           
57 Beneš Krabice z Weitmile: Kronika pražského kostela in Kroniky doby Karla IV., Praha 1987, str. 239 
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Jak se módní detaily a inovace šířily po Čechách, nabývaly oblíbenosti i v nižších sociálních 

vrstvách a způsobovaly konflikty ve společnosti. To dokládají i kritiky v mravoučných 

Knížkách šesterých Tomáše Štítného ze Štítného z roku 1376. Štítný se pohoršuje nad 

nemravně krátkými a těsnými mužskými kabátci či ženskými výstřihy, necudně odhalujícími 

ňadra  : "Z té pýchy to také jest mezi vládycstvem a rytieřstvem, že druh druha chce přetráviti, 

aneb rúchem přepýchati. Dosti by ku pocti na tom bylo, žeby špatně živ nejsa, húževnosti do 

sebe neukázal, tak v rúše jako v ztravě podle duostojenstvie svého stavu, nad nizšie sebe a 

podle rovných. Ale když ta žádosť jest v srdci, že nad své rovné vždy tiehne, tu krojem novým, 

nechtě býti rovně s lidmi pořád, co´j to než pych a závisť? a v nynějšiem pak kroji snad 

smilstvo přielišné, aby, jakož panie neb panny své prsy strojie okazujíc, takéž rytieřstvo svój 

zadek, aby byli póvab k smilstvu jedni druhým! To-li také k rytieřství slušie, tak dlúhé nositi 

čépky, tak rozličnými řemeny uvázati, ež pro ně nemóž rytieř býti hotov postihnúti neb uteci, 

aneb, letí-li, vstáti spěšně? Pakli kto drahostí rúcha svého, neb ztravú, neb čeledí velikú chce 

bohatějšie přepýchati aneb rovné, nenie to řád zpósobem božím. Jakož sedláci a sedlky 

nemají se vrovnati rúchem, ztravú neb čeledí, neb kterúž kolivěk takovú věcí vládykám: tak 

vládyky, i s ženami svými, nemají se pánóm vrovnati chtieti, ni kniežatóm páni. ... A praví 

svatý Řehoř:" Jsú někteří, že nemnie, by byl hřiech příprava drahého rúcha; a kdyby nebyl 

hřiech rúcho drahé, nikakéž by Kristus tak znamenitě nevypověděl, že onen bohatec, jenž jest 

u pekle pohřeben, zde u purpuře a u bysu, tociš v drahém rúše chodil; neb i žádný drahého 

rúcha, jež nad jeho stav vycházie, nedobývá k jinému, jen k chvále světské." Druhým činem 

bývá ta nepořádnosť mysli, když člověk v drahém rúše hledá přielišné rozkoši tělu svému, jako 

měkkosti, ješto´j lahodna k dotčení. Třetím, že přielišnú snažnosť obrátí na to, aby dobyl 

rúcha drahého; a to by samo zlé bylo, by v tom nic jiného nebylo zlého, takú práci na 

nepotřebnú věc naložiti, kdež rúcho nemraštilo, tak se svázati, ežby sebú nemohl vlásti? Kak-

li´j to pravé, po hrdém rúchu stojiec, přieliš zajíti v dluhy, pro něž dlúho bude lháti, 

nezaplatě, jako´j slíbil?... Také v nedostatečném rúchu móž býti hřiech dvojím činem: 

jedniem, když kto leností neb húževnatostí netbá, aby se těm přirovnal, s nimiž jest jednoho 

řádu, a s nimiž bydlí; druhým, když kto pro zdejší chválu nechodí v drahém rúše podlé svých 

rovní, aby jej chválili lidé, že´j dobrý, bohabojný člověk. Ale kdyby kto proto chodil v 

sprostném rúchu, aby v sobě krotil smistvo a hrdosť, neb aby daremně mnoho na se nakládal 

pro boží bázeň, ten by dobře činil, když by jen podlé toho, jakož jest s jinými lidmi, obyčejem 

svým dalece z miery nevycházel. A tak jakož ve všem, taktéž v rúše, vše v hod dobro. Nad jiné, 

aneb s najhelmbrechtnějšími chtieti rúcha drahá aneb kroj mieti, jistě nemúž bez hřiecha býti; 

a také přieliš se sprostně mieti, ež by snad skrz to poddaní jeho nedbali naň, nennie dobré; 
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neb lidé podlé obecného nedostatku, jakž toho vidie, tak jej mají. A téžť jest o všech věcech, z 

nichž lidé mievají česť světskú. Neb po zdejší cti má státi člověk podlé svého stavu skrovně, ne 

protiv pravdě, jako i po sboží" ne proto, by v tom se chtěl kochati, ale aby tiem byl úžitek 

jiný."58 či „...až mě strach, že jakož sú se svázali tak svým krojem rúcha svého divného, že pro 

ně před svým Bohem nemohú, nechtie liš, kleknúti tělem svým, by taktéž nebyli svázáni 

rozličnými věcmi věcmi světa tohoto, pro něž svú myslí tak nejsú snad obavi svého Boha!"59 

Štítný žehrá i nad nošením dlouhých čapek či škorní s dlouhými nosy: "Jako vidíme to dobře, 

že spieše by švec dospěl škorní bez tak dlúhých čepkóv; a také veliká jest přiekaza u škorně 

tak dlúhý nos: neb pěš nemóž s nimi pracovati, a přes plot ovšem nikamo nelze; a taktéž i o 

jiných řemeslníciech. Neb i koželuzi bez potřeby rozploštijí své podešvy, aby se jen zdály 

tlustší, než jsú;..."60 Nezapomíná též na ženy, které kritizuje pro jejich marnivost v oblékání, 

zdobení se všelijakými oděvními doplňky, líčení tváří a dokonce nošení falešných vlasů pro 

vytvoření bohatšího účesu! "Čtvrtý nepřítel čistoty jest: rozkoš v jedení, v pití, v léhání neb v 

posteli krásné, v nožíkách nebo lžičkách okovaných, v páteříčkách, v měšéčkách, v 

čepečcích; neb chtieti rozkošné mieti ličko, rucě měkcě, pěkné vlásky, a v čemž kolivěk 

takovém hledati rozkoši, ješto nenie k potřebě pilné."61 a "Svatý Jan Zlatoustý pokládá jeden 

příklad, že kdyby kto měl helmbrechtnú62 ženu, nemóž jí pojednú všeho zapověděti, aby se jí 

nezpříkřilo: ale najprv těch věcí, ještoť jsú jako najhrubějšie, onmlúvaj jí. Ličí-liť se, mluv 

před ní o tom, kak jest to stydká věc, tak šeredně mazati se, aneb cizie vlasy na se cpáti; a kak 

také často v hanbě bude proto, chtiec česť mieti: když to do nie uzřie múdří, za bláznici budú 

ji mieti; a jiné panie, ješto snad závidie, by ji chválily, pronesú na ni, a budú jí smiech váleti; 

a často své vlastnie čeledi mosí se krýti, stydiec jie v tom; chtiec také mlada se zdáti,skoro se 

sstará těmi líčidly.... Opět po chvíli dobrotivě prav jí, kakť jí dobře slušie počestné rúcho a 

pokorné; kakť jest milejší, než když se jako bohyně přistrojí; kek se všem múdrým a počestným 

lidem do žen dobře to líbí, když svým rúchem neukazují lehké myslce a nečisté, aneb hrdé; kak 

by jí to Buoh za dobré jměl, žeby dobrý příklad dala svým súsedám, počestně chodiec, a proto 

v dobrém rúše, ale počestným krojem."63 U všech svých pozorování a jmenování jednotlivých 

                                                           
58 Tomáš Štítný ze Štítného: Knížky šestery o obecných věcech křesťanských, část O devíti stavech lidských ed. 

Jaromír Erben, Praha 1892, str. 163-165 
59 Tamtéž, část O svátostech, str. 215 
60 Tamtéž, část O devíti stavech lidských, str. 170 
61 Tamtéž, část O trojiech staviech panenském, vdovském, manželském, str. 78 
62 helmbrechtnú = světáckou, dle Slovníku staročeského I., A-J Jana Gebauera, vyd. Československá Akademie 
věd, Praha 1970, str. 412 nebo záletnou, lehkovážnou, podle Příručního slovníku jazyka českého I., A-J, vyd. 
Státní nakladatelství, Praha 1935-1937, str. 850 
63 Tamtéž, část O hospodářovi, hospodyni a o čeledi, str. 99 
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nešvarů Štítný nabádá poctivé křesťany k nápravě a apeluje na jejich dobrou pověst a slušné 

mravy. Nelze však s přesvědčením říci, že by na jeho stížnosti a naléhání braly zmiňované 

dámy, případně i marniví páni, ohled a zastavil se tak rychlý sled změn a přijímání dalších a 

čím dál svéráznějších módních prvků ze zahraničí přes prostředí královských a šlechtických 

dvorů až do městských světnic a kostelů. 
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3.2 Materiály a vzory  

Výsada luxusu a modernosti v odívání tedy začínala být narušována čím dál více bohatými 

oděvy movitých měšťanů, a především jejich manželek, které se chtěly vysoce postaveným 

dámám rovnat alespoň vizuálně v drahocennosti a zdobnosti svých šatů. Snahu dosáhnout 

úrovně šlechty v přepychu šatu však velmi rychle začaly omezovat oděvní řády, které 

vydávají samotná města64. V těchto oděvních řádech lze mimo jiné nalézt řadu informací i o 

materiálech, z nichž se oděvy a zdobení rouch zhotovovaly, protože právě látka, způsob a 

kvalita provedení šatů a jejich doplňků hrály před "vynálezem střihu" na začátku 14. století 

zásadní roli v sociální diferenciaci středověké společnosti. Nákladná roucha z luxusních látek 

výrazných barev, zdobená zlatem si původně mohli dovolit pouze příslušníci aristokracie  

královského dvora, kteří tak vizuálně prezentovali své společenské postavení.  

Představu o materiálech oděvů reflektujících hierarchii středověké společnosti si můžeme 

vytvořit i na základě líčení příjezdu Karla IV. do francouzské Cambrai 22. prosince v roce 

1378, který popisují záznamy ve Velkých kronikách Francie65.  

Nejpoužívanějším materiálem pro výrobu středověkého oděvu bylo plátno či sukno. V 

českých zemích se nacházely proslulé soukenické dílny v Rychnově a Hradci Králové, kde se 

pro domácí výrobu používala především vlna z českých a uherských ovcí. V Jihlavě pracovali 

v soukenických dílnách nově příchozí flanderští řemeslníci, kteří se pokoušeli docílit kvality 

sukna pocházející z jejich domoviny i v našich středoevropských podmínkách, Problémem se 

však stala vysoká dovozová cena nejkvalitnější surovina - anglická vlna, která zajišťovala 

flanderskému suknu proslulost a především nedosažitelnou kvalitu. Proto nad domácí 

produkcí vítězí ve 14. století sukno dovozové z oblastí Flander, odkud ho od 13. století 

dovážejí němečtí obchodníci do našich zemí. Podle jednotlivých měst, ve kterých vznikalo, 

bylo též nazýváno.  Z obchodních účtů jsou nám známa sukna z Gentu, Ipern, Bruselu, 

Louvain, Mechelnu, Tournay ad66.  

                                                           
64 První z nich se objevují už v polovině 12. století v Itálii a postupně se stávají nutností i v dalších evropských 

zemích. Ve Svaté říše římské nacházíme první doklady o těchto nařízeních a pravidlech ve 13. století v 

Norimberku, Ulmu, Špýru a Štrasburku  - viz. Kybalová, L.: 2001, str. 127 
65 viz. Šmahel, Fr.: Cesta Karla IV. do Francie, Praha 2006, str. 280-286 
66 viz. Zíbrt, Č.: Dějiny kroje v zemích českých od dob nejstarších až po války husitské (I.) , Praha 1892, str. 216. 
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Samet67 představoval materiál používaný pro oděvy nejen aristokracie, ale i měšťanstva. Jeho 

počátek je kladen do poloviny 12. století, kdy se s jeho produkcí začalo nejspíše v jednom z 

nejvýznamnějších center textilní výroby v Evropě, v italské Lucce. Později se začal vyrábět i 

v dalších oblastech Itálie, či dokonce ve Španělsku. V jeho počátcích jej charakterizuje 

především jednobarevnost (zejména purpurová barva) se zlatým zdobením. Od poloviny 14. 

století se začíná objevovat i samet vzorovaný s pruhy, kostkami, ornamentálními motivy či 

zvířecími a rostlinnými tématy.  

Počátky hedvábí nalezneme v Číně ve 3. tisíciletí př.n.l. Do Evropy se dostává s 

Alexanderem Velikým, aby se v průběhu staletí stalo jedním z nejvyužívanějších materiálů 

pro zhotovování nákladných oděvů aristokracie i duchovních hodnostářů. Nejvýznamnějším 

producentem hedvábných látek ve středověku se stala toskánská Lucca68, jejíž výhodná 

geografická poloha v centru obchodních stezek jí umožňovala kontakt s asijskými 

obchodníky. Ti přiváželi nejen vzorované hedvábí pro další zpracování do náročněji tkaných 

textilií, ale též suroviny pro výrobu látek, které byly dováženy z okolí Kaspického moře a 

zpracovávány zručnými italskými řemeslníky přímo v Lucce. V průběhu 14. století se do 

výroby hedvábných látek zapojují i další italská města, zejména Florencie a Benátky, dále pak 

Janov a Pisa, odkud se textilní produkty následně rozvážely do celé Evropy. Z nejjemnějšího 

hedvábí byly zhotovovány lehké závoje a roušky, od 15. století též náprsenky. Čistá hedvábná 

tkanina se však stávala dále surovinou pro výrobu náročněji tkaných, bohatě zdobených látek, 

jako byly např. atlas69, brokát70 či damašek71.  

Hedvábné látky byly překrásně vzorovány. Jejich vzory nám dodnes zůstaly zachovány nejen 

díky archeologickým nálezům fragmentů textilií, ale především díky malířům, kteří ve svých 

                                                           
67 Samet je hedvábná, vlněná nebo bavlněná tkanina s taženým nebo řezaným vlasem. Ve starší literatuře či v 

písemných pramenech jmenována též jako aksamit či aksamit chlupatý. - viz. Bravermanová, M. - Lutovský, M.: 

Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů, Praha 2007, str. 164 
68 Bravermanová, M. - Lutovský, M.,  2007, str. 154-155 
69 Atlas je tkaninou z lesklé příze (může být hedvábná, vlněná, lněná či bavlněná), která je tkána atlasovou 

vazbou umožňující složité vzorování. Atlasové látky se pro svou nepoddajnost používaly už od středověku 

zejména jako dekorační materiál, či pro tvorbu honosných ceremoniálních rouch. - viz. Kybalová, L. – 

Herbenová, O. – Lamarová, M.: Obrazová encyklopedie módy, Praha 1973, str. 585 
70 Brokát tvoří těžká hedvábná tkanina, bohatě vyšívána zlatými nebo stříbrnými nitěmi. Používal se pro výrobu 

slavnostních světských i církevních oděvů. Pro jeho zdobnost a zlatavé odlesky bohatých vyšívaných vzorů byl 

nazýván zlatohlav - viz. Zíbrt, Č., 1892, str. 226 
71 Damašek získal název podle místa svého vzniku a hlavní produkce. Jedná se o těžkou, hustě tkanou látku, 

která se používala též pro výrobu chrámových oděvů. Častěji však sloužila jako potahový materiál pro nábytek, 

závěsná dekorace či látková tapeta. - viz. Kybalová, L. – Herbenová, O. – Lamarová, M., 1973, str. 585 
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dílech často zaznamenávali širokou škálu designu látek poměrně realisticky a s detailní 

přesností. Většina vzorů byla do Evropy importována z oblastí Orientu72. Pro čínské látky 

byly ve 14. století charakteristické vzory bájných zvířat - ptáků, psů a draků, které byly 

znázorňovány v pohybu a asymetricky se v látce střídaly. Na čínských látkách se opakují též 

oblíbené rostlinné motivy úponků, lotosových květů73 či čínských obláčků. Na předním 

východě byly na látkách zvířecí motivy rámovány do malých geometrických útvarů74. 

Základním motivem vzoru mohla být i palmeta a rozeta. Látky z islámských oblastí v sobě 

kombinují čínské i předoasijské výzdobné motivy, které doplňují vlastními prvky. Poznáváme 

v nich motivy rostoucího měsíce, arabské nápisy či geometrické a heraldické tvary. Evropské 

země se s orientálními vzory seznamovaly prostřednictvím látek, které byly významným 

obchodním artiklem. Italské textilní dílny se těmito vzory inspirovaly  nadále je rozvíjely dle 

vlastního vkusu. Od konce 13. století se výzdobné motivy začínají seskupovat do řad a 

zobrazují se střídavě či souběžně75. Základním rysem italských modifikací vzorů bylo 

zobrazování zvířecích motivů v jejich pokud možno reálné podobě76. Mezi rostlinnými 

motivy se nově objevují listy a plody vinné révy. Velmi oblíbené byly i čínské motivy 

pohybujících se zvířat a pohádkových bytostí, které italská produkce přeměňovala do podob, 

jaké mohl tehdejší člověk spatřit v okolní přírodě. Z islámských vzorů byly přejímány 

především geometrické sítě, rámující další motivy, palmety, arabská písmena či masky postav 

i zvířat77. Vlastní tvorba italských mistrů designu se pak od poloviny 14. století projevovala 

rozšiřováním prvků z domácího prostředí. Na italských látkách druhé poloviny 14. století 

nalezneme hrady78, lodě79, skály, architektonické prvky80, stromy, figurální výjevy i religiózní 

motivy. 

                                                           
72 Podrobněji o vzorech látek in Bravermanová, M.: Tkaniny na rouchách postav zobrazených v Kapli sv. Kříže 

na Karlštejně in Fajt, J., 2003, str. 382-387 
73 Obr. č. 193, str. 218 této práce 
74 Obr. č. 192, str. 218. této práce 
75 Tento způsob výšivek sledujeme v mnohých rouchách světců a světic (např. sv. Barbora, sv. Dionýsius, sv. 

Vavřinec,...) na deskách Mistr Theodorika ještě v 60. letech 14. století, což vypovídá o oblíbenosti tohoto stylu 

zdobení oděvů v průběhu minimálně 60 let. 
76 o čemž svědčí např. vzor pláště Karla IV. v první tzv. Ostatkové scéně v kostele Nanebevzetí Panny Marie na 

Karlštejně. Na bílém pozadí jsou vyobrazeni vždy dva zelení papoušci vedle sebe. 
77 Obr. č. 191, str. 217 této práce 
78 Obr. č. 189, str. 217 této práce 
79 Obr. č. 188, str. 217 této práce 
80 Obr. č. 190, str. 217. této práce 
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O výskytu luxusních tkanin italské i jiné evropské produkce v českém prostředí svědčí 

zejména záznamy v inventářích chrámového pokladu sv. Víta81. Jejich vzory a barvy zachytili 

i mistři cechu malířského ve svých deskových či nástěnných malbách. Z ikonografických 

pramenů se však nedozvíme mnoho o materiálech, kterých se k tvorbě oděvů používalo. Pro 

získání poznatků v této oblasti oděvní kultury jsou velmi vzácným pramenem nálezy 

archeologického výzkumu. Díky nim se dnes na Pražském hradě nachází jeden z 

nejrozsáhlejší a nejvzácnějších souborů středověkých textilií, jejichž průzkum, dokumentace a 

konzervace probíhá v současné době za pomoci nejmodernější techniky a spolupráce se 

zahraničními restaurátorskými pracovišti82.  

K nejvzácnějším nálezům patří fragmenty tkanin, vyzvednutých z královské hrobky pod 

Katedrálou svatého Víta. V hrobě Karla IV. byly společně s jeho ostatky zachovány dva 

fragmenty látek, které původně tvořily různé součásti Karlova pohřebního roucha. První 

roucho bylo ušito z hedvábné zelené tkaniny83, zpracované technikou lampasu84. Vzor této 

látky tvoří dvojice k sobě obrácených fénixů vzlétajících z lupenů lotosových palmet, které 

spojuje páska s pseudoislámskými vzory. Ptáci drží v zobácích  větévku s listy, mezi kterými 

je vyšita dvojice psů. Figurální motivy reálných i bájných zvířat v kombinaci s palmetami a 

pseudoislámskými písmeny odkazují na látku italské produkce druhé poloviny 14. století, 

ovlivněné čínskými a islámskými vzory. Z tohoto materiálu byla pravděpodobně ušita 

Karlova dalmatika85, jejíž rekonstrukce je dnes prezentována v rámci výstavy Příběh 

Pražského hradu. Druhou část pohřebního šatu představoval polokruhový plášť vytvořený z 

hedvábného sametu86, vyšívaného zlatou nití. Dnes má tento samet hnědou barvu, původně 

však byl purpurový, o čemž svědčí kronikářské záznamy, podle kterých bylo císařovo tělo 

během pohřbu oděno právě do purpurového pláště a barevně odpovídajících punčoch87. 

                                                           
81 viz. Podlaha, A. - Šittler, E.: Chrámový poklad u sv. Víta v Praze, Praha 1903 
82 O nálezech z královské hrobky pod katedrálou sv. Víta v Praze více in Bravermanová, M. – Lutovský, M. : 

Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů, Praha 2007, či Bravermanová, M.: Historický textil na 

Pražském hradě in Zprávy památkové péče č. 2, roč. 65/2005, str. 113-125, nebo Voda, P.: Středověké textilní 

památky na Pražském hradě in Sborník semináře historie odívání I., Zlín 2009 
83 Obr. č. 181, str. 214 této práce 
84 „...základní tkaninou lampasu je pětivazný atlas, jehož vzorový útek v keprové vazbě je tvořen pozlaceným 

stříbrným páskem navinulým na hedvábnou duši." viz Voda, P.: Středověké textilní památky na Pražském hradě 

in Sborník semináře historie odívání, 2009, str. 17 
85 Obr. č. 180, str. 214 této práce 
86 Obr. č. 182, str. 214 této práce 
87 viz. Šmahel, Fr.: Smuteční ceremonie a rituály při pohřbu císaře Karla IV., in ČČH č. 3, roč. 91/1993, str. 

401-415 
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Rostlinný motiv doplněný vinnými hrozny ve výšivce odkazuje na produkci italských 

textilních dílen po roce 1370. Další nálezy nám dokazují původní podobu pohřebního oděvu 

Karlova syna Václava IV. Jeho dalmatika88 byla zhotovena z luxusní hedvábné tkaniny 

středoasijské provenience, protkávané zlatými a červenými hedvábnými nitěmi, které 

vytvářejí motivy drobných červených lístků. Ty jsou doplněny vzorem střemhlav letících 

pávů a vzhůru stoupajících bažantů89. Obě tato roucha odpovídají stále ceremoniálnímu 

charakteru oděvů, v nichž se nechávali panovníci nejen korunovat, ale též pohřbívat. Světský 

ráz má naopak pohřební šat dalšího z rodinných příslušníků lucemburské dynastie. Jan 

Zhořelecký byl pochován ve velmi nákladném plášti typu houppelande, zhotoveného z 

jednobarevného nevzorovaného hedvábného sametu90, původně snad černé barvy. Jedná se o 

roucho pohřební a je jediným dochovaným šatem tohoto typu v českých zemích. V kombinaci 

s hojným zobrazováním houppelande v ikonografických pramenech však může dokládat 

rozšířenost tohoto nákladného oděvu v oděvní kultuře českých zemí už v 90. letech století. 

Neméně vzácné jsou nálezy textilních fragmentů z rakve s ostatky Karlových manželek. Dnes 

lze jen stěží přesně určit, jaký oděv se z jednotlivých částí mohl skládat, či které manželce 

patřil. Z četných fragmentů lze vypozorovat alespoň zajímavé vzory, které by mohly 

odkazovat na původ látek91. Části textilií prochází stále průzkumem a zrekonstruován a 

zakonzervován byl nejnověji svrchní surcot92 jedné z královen, zhotovený z hedvábné látky s 

rostlinným motivem palmet a růžic v kombinaci s figurami střídajících se dvojic psů a 

ptáků93, vytkaným hedvábnými a zlatými nitěmi. Je přisuzován třetí Karlově manželce Anně 

Svídnické a k prohlédnutí je přístupný též v prostorách výstavy Příběh pražského hradu. 

Zásadní význam pro poznání gotické ženské roušky typu kruseler94 přináší nález fragmentu  

závoje, vytvořeného z nejjemnější hedvábné látky, lemovaného decentním řasením. Jedná se 

o první a na světě jediný fragment roušky tohoto typu, která tvořila se vší pravděpodobností 

ozdobu hlavy jedné z prvních tří žen Karla IV.95 

Ačkoli nám archeologické nálezy neposkytují informace o kožešinách používaných k výrobě, 

či výzdobě gotických oděvů 14. století, ikonografického materiálu lze v tomto směru částečně 

                                                           
88 Obr. č. 183, str. 215 této práce 
89 Obr. č. 184, str. 215 této práce 
90 Obr. č. 186, str. 216 této práce 
91 viz. obr. č. 188, 189, 191, str. 217 této práce a obr. č. 192, str. 218 této práce 
92 Obr. č. 183, str. 215. této práce 
93 Obr. č. 185, str. 215 této práce 
94 Obr. č. 187, str. 216 této práce 
95 viz. Šmahel, Fr. - Bobková, L., 2012, str. 234 
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využít. Na ceremoniálních rouchách panovníků či církevních hodnostářů rozpoznáme 

především hermelín - nejluxusnější typ kožešiny, jímž mohli svůj šat zdobit skutečně jen 

nejvýše postavení lidé ve společnosti. Ozdobné lemy, límce a hřejivé podšívky se však 

vytvářely i z ostatních nákladných kožešin, které se staly výnosným obchodním zbožím. Byly 

totiž dováženy ze zemí, odkud pocházela zvířata, z nichž se jednotlivé kožešiny získávaly. 

Sobol, norek, činčila či hranostaj, stříbrná či černá liška, sibiřská kuna96 odkazují na velmi 

vzdálené oblasti severní Asie, které zásadně zvyšovaly dovozovou cenu těchto kožešin. Proto 

si je mohla dovolit především aristokracie. Obyčejný člověk se musel spokojit s kožichy 

zvířat domácích, kterými byli králíci, zajíci, vlci a v době 14. století rozhodně též medvědi. 

Kůže se ve středověku používala v mnohých řemeslných odvětvích pro mnohé účely. Při 

výrobě oděvů pro ně sahali spíše mistři zabývající se tvorbou oděvních doplňků a obuvi. Z 

kůže se vyráběly především střevíce, podešve k nohavicím či punčochám, zdobné pásy, 

řemínky či cestovní mošny a váčky, o čemž se můžeme přesvědčit též v ikonografických 

pramenech 14. století.  

  

                                                           
96 viz. Kybalová, L. – Herbenová, O. – Lamarová, M., 1973, str. 590 
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3.3 Analýza ikonografického materiálu 14. století z hlediska oděvní 

kultury  

3.3.1 30. - 40. léta 14. stol. 

3.3.1.1 Analýza ikonografického materiálu 

Pro analýzu módní změn a oděvních prvků 30. - 40. let 14. stol. lze použít z daného období 

rozličné množství dochovaných obrazových materiálů. V případě této práce jsou 

reprezentativním zdrojem poznatků především nástěnné malby hradu Jindřichova Hradce, 

knižní malbu zastupují iluminace Velislavovy bible ze 40. let 14. stol. a z prvních deskových 

maleb dochovaných v Čechách především cyklus deskových obrazů Mistra vyšebrodského 

oltáře, které prof. Royt datuje před rok 135097.  

Malby na stěnách místnosti sousedící s prostorem hradní kaple v prvním patře hradního 

paláce v Jindřichově Hradci98 jsou ojediněle dochovanou památkou svého druhu. Ačkoli byly 

v 19. stol. značně poškozeny a znehodnoceny razantními a nešetrnými restauračními zásahy 

Th. Melichera, svou původní datací do roku 133899 a obdivuhodně zachovaným rozsahem 

představují první a nejrozsáhlejší výtvarné zpracování svatojiřské legendy v Čechách. Svým 

výtvarným stylem malby navazují na (pro období rané gotiky v českých zemích typický) 

lineární sloh francouzské tradice knižní a ilustrační malby. Prokazují zároveň úzké sepětí 

malby se soudobou literaturou, v jehož rámci narativním způsobem ztvárňují text staročeské 

předlohy legendy o sv. Jiří. Ačkoli se jedná o dílo ne příliš zdatného umělce, které postrádá 

větší množství detailních zobrazení a bohatší barevné tóny100, je v něm možno vypozorovat 

stále ještě poměrně archaizující tendence v odívání českého prostředí první poloviny 14. stol., 

patrné částečně též v ostatních dochovaných památkách daného období101. 

V prvním vyobrazení102 král Dacian posílá mladíka s listem ke knížatům. Královská postava 

je oděna do dvojitého šatu. Ze spodní přiléhavé suknice103 nažloutlé barvy jsou viditelné 

                                                           
97 Viz. Royt, J.: Středověké malířství v Čechách, Praha 2002 
98 Více např.  in Pešina, J.: Gotická nástěnná malba v zemích českých 1300-1350. 1. sv., Praha 1958, str. 229-247 
99 dle dochovaného nápisu na hradní stěně. Malby nechal na hradních stěnách vymalovat se vší 

pravděpodobností Oldřich III. z Hradce, jenž je též vyobrazen jako donátor maleb vedle dveřního portálu v 

severozápadní stěně. 
100 Z původně bohaté škály červení (rumělka, karmín, světle růžová a tmavě rudá) se vzhledem k restauraci 

maleb a jejich celkové degradaci nezachovalo prakticky nic, naopak silně jsou zdůrazněny kontury a 

upřednostněn obrys figur 
101 např. Velislavova bible, Liber depictus, Pasionál abatyše Kunhuty 
102 Obr. č. 1, str. 137 této práce 
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těsné rukávy a spodní lem v délce do půli lýtek. Svrchní volná suknice načervenalého odstínu 

s kulatým výstřihem a směrem k zápěstí se rozšiřujícími rukávy je podkasaná v pase a 

dosahuje délky ke kotníkům, které jsou zde poodhaleny a ukazují též královu obuv. Obutí 

tvoří jednoduché nízké střevíce tvarované do špice, s nezřetelným dekorem. Zajímavým 

prvkem ve výši půli lýtka je naznačený ohrnutý lem, který by mohl být buď zakončením 

nízkých punčoch či ponožek, pro toto období naprosto ojedinělých a dosud nedoložených, či 

vrchní části vysoké látkové obuvi, která je ve své spodní části pouze barevně odlišena. Hlavu 

královu zdobí koruna posazená na sčesaných černých vlasech střední délky bez výraznějšího 

zvlnění. Na bradě je rozeznatelný krátce zastřižený, upravený vous. Postava posla je odlišena 

od krále délkou suknice, sahající pouze ke kolenům, a látkou šedé barvy. Suknice je též v pase 

podkasaná, rukávy má od ramenou k loktům volné, od loktů k zápěstí těsně přiléhající k 

předloktí. Ramena poslova zakrývá s hlavy shozená kukla104 načervenalé barvy s naznačeným 

prodlouženým cípem, sahajícím zhruba k loktům. Poslovy vlasy jsou též černé barvy, hladce 

sčesané dozadu a krátce rovně střižené do pážecího105 účesu. Nohy kryjí přiléhavé nohavice 

žluté barvy, obutí je totožné se střevíci královými. 

Ve druhé scéně106 přináší posel list třem knížatům. Jeho oděv je stejný jako v prvním obraze, 

zřetelná je zde navíc červená podšívka suknice. Tři knížecí postavy mají hladké bezvousé 

tváře, na hlavou koruny, vlasy černé barvy sčesané stejným způsobem jako král v prvním 

obraze, v délce k ramenům. Jsou taktéž oděni do dvojitého roucha. Spodní část tvoří 

jednobarevná volnější suknice s těsnými rukávy. Svrchní suknice je ale ve střihu tzv. 

surcotu107, bez rukávů a s hlubokými průramky na bocích. Tento mužský surcot je zde 

vyobrazen v délce stále ještě ke kotníkům, takže neodhaluje spodní šat, je volného střihu, 

pouze podkasaný v pase. Zajímavé je jeho barevné provedení - v případě první figury se 

střídají tři barevně kontrastní (bílý, červený a modrý) horizontální pruhy po celé délce 

surcotu, druhá figura má surcot v barevném provedení tzv. miparti108, navíc odlišně 

zpracovaný ve vrchní části, kterou tvoří pouze dvě vertikálně rozdělené barvy - vlevo bílá a 
                                                                                                                                                                                     
103 O problematice názvosloví a přesnějším popisu suknice, včetně odkazů na další literaturu více viz Kuběnová, 

V., 2010, str. 49 
104 Více ke kukle a jejím typům in Kuběnová, V., 2010, str. 71n., zde též odkazy na další literaturu 
105 pážecí účes tvořily kratší rovné, příp. mírně zvlněné vlasy zastřihnuté do jedné délky, povětšinou k ramenům 

viz Kuběnová, V., 2010, str. 73 
106 Obr. č. 2, str. 137 této práce 
107 K surcotu více in Kuběnová, V., 2010, str. 51n., zde též odkazy na další literaturu řešící etymologii názvu a 

vznik tohoto typu oděvní části 
108 O barevném provedení oděvu typu miparti více in Kuběnová, V., 2010, str. 56n. nebo Kybalová, L., 2001, str. 

131n. 
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vpravo žlutá, a ve spodní části, kde se vlevo křížem k vrchní části opakuje jednoduchá žlutá, 

vpravo se však střídají šikmé pruhy červené a modré. Surcot třetí knížecí postavy je pouze 

dvoubarevný, žlutou plochu oděvu horizontálně dělí ve střední části široký červený pruh. 

Obuv dvou prvních knížat má tvar střevíců s lehce zvýrazněnými špicemi. Vzor je 

pravděpodobně jen naznačený, tvoří jej střídavé černo bílé horizontální proužky. Poslední 

postava je obutá do střevíců podobného vzhledu jako posel a král v předchozím obraze. 

Třetí obraz109 ukazuje sv. Jiřího, následujícího zachráněnou princeznu, která vede na opasku 

draka, jehož Jiří přemohl. Postava Jiřího je zde vyobrazena tradičně v rytířské kroužkové 

zbroji, doplněné heraldicky zdobeným vafnrokem110, nebo-li varkočem s hlubokými 

průramky. Jiřího vafnrok je červené barvy, typicky přepásaný pruhem látky svázaným do uzlu 

a zdobený heraldickými motivy černého kříže na bílém pozadí. Stejného vzoru i barvy je krytí 

jeho koně. V tomto zobrazení se již též setkáváme s oděním ženským, které v tomto případě 

tvoří opět dvojitý šat. Spodní cotte111 s dlouhými přiléhavými rukávy a kulatým výstřihem je 

kryta ženským surcotem červené barvy s úzkými průramky, splývajícím v délce na zem. Přes 

ramena má princezna přehozen půlkruhový plášť typu mantl112, zahalující celou její postavu 

až k zemi. Jeho sepnutí se v detailu malby bohužel nezachovalo, nebo nebylo zobrazeno 

vůbec. Hlavu princezny zdobí koruna posazená na dlouhých, dozadu sčesaných blond 

vlasech, bez zkadeření. 

Ve čtvrtém vyobrazení113 sv. Jiří přivádí princeznu rodičům, klečícím v pravé části obrazu. 

Jiří i princezna jsou oděni stejným způsobem jako v předešlé scéně. Zde je však patrné, že 

Jiřího vafnrok má cípaté konce s průstřihy ve výši stehen a žlutou podšívku. Klečící žena, 

představující se vší pravděpodobností matku princezny, je oděna do dvojitého roucha, jehož 

spodní část opět tvoří dlouhá žlutá cotte s přiléhavými dlouhými rukávy. Svrchní suknice 

červené barvy s modrou podšívkou má též střih cotte, tentokrát s dlouhými rukávy, které se 

od loktů trychtýřovitě rozšiřují a vytváří ve svých koncích povislé cípy. V pase je svrchní 

roucho opticky rozděleno a od stehen k zemi jsou v něm zřetelné široké průstřihy odhalující 

spodní část oděvu. Délka vlasů není z malby rozpoznatelná, jejich úprava však koresponduje s 

účesem princezny v předešlém i tomto vyobrazení. Klečící muž s korunou na hlavě je nejspíše 

otcem princezny. Pod korunou jsou zřetelné hladce sčesané světlé vlasy, tvář kryje udržovaný 

                                                           
109 Obr. č. 3, str. 138 této práce 
110 O původu a popisu vafnroku viz Kuběnová, V., 2010, str. 55 
111 Ženská cotte je podrobněji popsána in Kuběnová, V., 2010, str. 50n. 
112 Více k plášti typu mantl in Kuběnová, V., 2010, str. 59n., nebo Kybalová, L., 2001, str. 98n. 
113 Obr. č. 4, str. 138 této práce 
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hladký plnovous střední délky. Z jeho oděvu je viditelné spodní roucho, které tvoří volná 

suknice žluté barvy s těsnými rukávy. Suknice je částečně kryta svrchním dlouhým pláštěm, 

který by mohl odpovídat svým střihem plášti typu karnáč114, tedy širokému plášti 

oblékanému přes hlavu s širokými krátkými rukávy. Zde je skutečně naznačen plášť splývající 

v délce od ramen až k zemi s cípatými rukávy střední délky, rozšiřujícími se prakticky už od 

ramenního kloubu. Vzhledem k přední části tohoto pláště je zřejmé, že bylo možno ho oblékat 

pouze přes hlavu, zarážející je však délka tohoto předního dílu, která sahá pouze lehce k pasu. 

Takový střih pláště by v tomto detailu odporoval zatím všem střihům plášťů, zaznamenaným 

a popsaným v českém prostředí 14. stol. 

Z obrazu pátého115, ve kterém král Dacian posílá páže s listem k mágovi, je zřetelné, že oděv 

krále odpovídá jeho předchozím vyobrazením. Stojící dívky v pozadí jsou oděny do 

jednoduchých splývavých cotte s kulatými výstřihy a přiléhavými rukávy, jsou prostovlasé, s 

vlasy nijak specificky neupravenými. Klečící mladík je oblečen do volné suknice v délce ke 

kolenům, ve spodní části se rozšiřující do kolového střihu. V pase je rozdělena a na 

improvizovaném opasku je naznačen cestovní váček kulatého tvaru, připomínající tvarem 

spíše čutoru. Obuv zde tvoří těsnější střevíce sahající ke kotníkům, v přední části tvarované 

do špičky. Též posel je prostovlasý, krátké vlasy, zakrývající krk, vytvářejí lehké vlny. 

V šestém vyobrazení116 se již objevuje postava mága, který rozděluje kouzelným slovem 

jednoho vola ve dva. Tento mág se dle stručného popisu J. Pešiny liší svým oděvem od všech 

postav zobrazených v celé legendě117. Z jeho roucha je zřetelný především široký dlouhý 

kolový plášť, překrývající spodní dlouhou volnou suknici, oblékaný přes hlavu, se dvěma 

hlubokými průstřihy v předním kratším díle. Ty sahají od ramenou až k zemi, tvoří prostor 

pro ruce a odkrývají barevně kontrastní podšívku. Velmi svérázná je však mágova pokrývka 

hlavy. Pešina118 ji nazývá kloboukem a domnívá se, že jeho původní tvar byl zásadně 

pozměněn restaurátorskými zásahy. Původně se měl podobat buď pokrývkám hlavy s 

dlouhým cípem, splývajícím na ramena, typickým pro zobrazení proroků, nebo mohl tvořit 

kuklu s převislým cípem. V tomto případě představuje tento typ krytí hlavy jakéhosi 

předchůdce točenic. 

                                                           
114 Karnáč popisuje Kuběnová, V., 2010, str. 62, také Petráň, J., 1985, str. 878 nebo Kybalová, L., 2001, str. 104 
115 Obr. č. 5, str. 139 této práce 
116 Obr. č. 6, str. 139 této práce 
117 Pešina, J., 1958, str. 243  
118 viz. Pešina, J., 1958, str. 243 
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Na sedmém obrazu119 je patrná změna v odění jak krále Daciana, tak sv. Jiřího. Sv. Jiří zde 

pije z poháru s jedem. Je oděn ve dvojité roucho, jehož spodní část tvoří volná suknice 

našedlé barvy s těsnými rukávy. Přes tuto suknici má Jiří přehozený červený surcot s hlubšími 

průramky, jehož délka sahá až ke kotníkům, a u lemů je zdoben dvěma vertikálními průstřihy, 

odhalujícími nejen spodní suknici, ale i žlutou kontrastní podšívku surcotu. I zde najdeme 

vyobrazené heraldické znaky černých křížů na bílém pozadí, vyšité na červené látce. Jiřího 

ramena jsou zahalena do dlouhého půlkruhového pláště typu mantl. Svrchní roucho krále 

Daciána je v tomto případě zdobeno třemi  vertikálními průstřihy, stoupajícími od dolního 

lemu suknice do výše půli stehen a odkrývajícími žlutou podšívku a spodní suknici téže 

barvy. 

Na osmém obraze120 klečící žena prosí sv. Jiřího za svého vola. Jiřího oděv je totožný s 

předchozím vyobrazením. Ženino roucho tvoří jednoduchá cotté s přiléhavými rukávy, v pase 

podkasaná, doplněná červeným půlkruhovým pláštěm v délce na zem. Vrchní část pláště u 

ramen a jeho případné spojení však je zakryto ženinou rouškou, do které má lehce zahalenou 

hlavu, krk i část ramen. Jedná se pravděpodobně o klasický typ roušky, zvaný gepent či 

peplum121. 

Devátý obraz122 představuje rozhovor Jiřího se skupinou postav, z nichž tři mají na hlavách 

korunu. První figurou by podle odění mohl být opět král Dacian, jehož svrchní roucho je 

tentokrát zdobeno pouze jedním svislým průstřihem ve spodní části šatu. Druhé dvě 

korunované postavy jsou shodně oděny do jednoduchých dlouhých suknic tunikovitého 

střihu, v pase podkasaných. Zajímavé je však opět jejich barevné ztvárnění. Blíže krále stojící 

postava má suknici rozdělenou opět stylem miparti, přičemž pravá polovice roucha v celé 

jeho délce má žlutou barvu. Levá půle se liší zdobením horní a dolní části - zatímco vršek je 

jednoduše červený, dolní část je barvy modré a zhruba v polovině rozdělená širokým 

horizontálním červeným pásem. Šat poslední figury je zdoben červenými a modrými pruhy 

tvarovanými do špic. Obutí všech postav v obraze tvoří jednoduché černé střevíce těsného 

střihu s lehce zašpičatělými konci. 

                                                           
119 Obr. č. 7, str. 140 této práce 
120 Obr. č. 8, str. 141 této práce 
121 Blíže in Kuběnová, V., 2010, str. 67n., dále Kybalová, L., 2001, str. 185n., či Petráň, J., 1985, str. 882 
122 Obr. č. 9, str. 141 této práce 
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Desátá scéna123 nám představuje krále Daciana v rozhovoru s královnou. Dacian má na sobě 

tentýž oděv jako v obraze předchozím. Královnu zdobí koruna posazená na volně 

aranžovaném lehkém závoji, kryjícím nejen její vlasy, část čela a skráně, ale částečně i její 

hruď. Postava královny je zahalena v dvojím rouchu, jehož svrchní část tvoří volná cotte, 

podkasaná těsně nad pasem a kryta polokruhovým pláštěm červené barvy, přehozeným přes 

ramena. 

V jedenáctém vyobrazení124 spatřujeme postavu donátora Oldřicha III. z Hradce. Tento 

šlechtic je zde zpodobněn ve dvojitém šatu s překvapivě řešenými rukávy. Spodní suknice 

modré barvy má těsné rukávy přiléhající k zápěstím, zároveň je zde na pravé paži naznačen 

od lokte se rozšiřující rukáv neurčité délky. Vzhledem k zobrazení levé paže pouze s jedním, 

těsně řešeným rukávem, lze však předpokládat, že se v tomto případě pravděpodobně jedná o 

chybu restaurátora. Svrchní část Oldřichova šatu tvoří opět volně střižený červený surcot s 

hlubokými průramky po stranách, v pase podkasaný a v úrovni boků převázaný 

improvizovaným pásem z pruhu látky, na boku zakončené uzlem. Na ramenou jsou zřetelné 

dvě spony propojené ozdobným páskem, které původně pravděpodobně přidržovaly 

půlkruhový plášť. Vzhledem k restaurátorským zásahům se ale ani ten nezachoval. 

Zarážejícím se může zdát mladistvé vzezření donátora v této malbě. Ve tváři není jediná stopa 

po vousu, světlé vlasy má krátce střižené a hladce sčesané k temeni hlavy. 

Posledními postavami z jindřichohradecké palácové místnosti  s legendou o sv. Jiří jsou 

klečící mladík a dívka ve výklencích jihozápadní stěny125. Mladík je zde oděn do jednoduché 

suknice volného střihu a délky ke kotníkům, v pase podkasané, s rukávy přiléhajícími k 

pažím. Dívka má na sobě prakticky tutéž suknici, doplněnou z ramenou splývajícím pláštěm, 

jehož zachycení nebo spojení ve vrchní části není nijak naznačeno. Dlouhé blond vlasy jí 

splývají po zádech bez výraznější známky kadeření i jakékoli jiné ozdoby. I mladík je zde 

vyobrazen prostovlasý, s krátkými světlými vlasy sčesanými do zátylku. 

Velislavova bible126, dokončená ve 40. letech 14. stol., svým výtvarným zpracováním 

odpovídá klasickému lineárnímu výpravnému stylu, stejně jako nástěnné malby v Jindřichově 

Hradci. Objednavatelem této obrázkové bible byl univerzitní mistr Velislav, působící nejen ve 

                                                           
123 Obr. č. 10, str. 142 této práce 
124 Obr. č. 11, str. 142 této práce 
125 Obr. č. 12, str. 143 této práce 
126 Podrobně in Matějček, A.: Velislavova bible a její místo ve vývoji knižní ilustrace gotické I, Praha 1926 a Týž: 

Velislavova bible a její místo ve vývoji knižní ilustrace gotické II, Praha 1926 nebo nověji velmi stručně in Uhlíř, 

Z.: Velislavova bible, Praha 2007 
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službách krále Jana Lucemburského, ale později i jeho syna Karla IV. V 750 iluminacích, 

doplňujících poměrně skromné množství psaného textu, jsou zde líčeny příběhy Starého i 

Nového zákona, včetně svatováclavské legendy, která celý soubor uzavírá. Podle názoru prof. 

Royta127 jsou postavy ve Velislavově bibli záměrně oděny do romanizující rouch, aby autor 

podtrhl svůj úmysl vyprávět příběhy, které se odehrávají v minulosti. I přes tento poměrně 

charakteristický rys oděvů především mužských postav, lze zde vypozorovat počínající změny 

ve střizích, zvláště dámských šatů. Nelze též přehlédnout obrovskou informační hodnotu 

Velislavovy bible z pohledu dokumentace dobových pokrývek hlav a účesů, jichž zobrazuje 

skutečně překvapivé množství. 

Hned první vyobrazení128 představuje inovaci v střihu dámských šatů. Zatímco žena vpravo je 

zcela zahalená do kolového pláště s bohatými záhyby, který prakticky znemožňuje rozpoznat 

spodní roucho, žena vlevo je již oděná v moderní cotte, jejíž živůtek má obdélníkový výstřih 

a  těsně přiléhá k tělu. Od pasu dolů se cotte bohatě rozšiřuje bez jakéhokoli přepásání a 

splývá na zem. Rukávy se od lokte rozdělují - zatímco spodní rukáv kontrastní barvy těsně 

obkresluje předloktí, falešný rukáv visí v úzkém cípu podél těla až do půli lýtek. Naznačené 

obutí do černých střevíců zjevně protahuje přední část do úzké špice. Zcela nepřehlédnutelná 

je tu však pokrývka hlavy této mladé dámy - rouška typu kruseler129, řasená okolo obličeje v 

mnohačetných záhybech a splývající až na ramena, odhalující přitom krk i výstřih. Druhá 

žena naopak má celou hlavu zakrytou dvojím typem závoje. První vytváří těsné zavití hlavy 

včetně krku i šíje, druhý, s lemovanými okraji,  je posazen na temeni hlavy, spadá lehce do 

čela a bohatě splývá na ramena. Mužský oděv v tomto případě není nijak výjimečný oproti již 

dříve popisovaným, nicméně právě takovýto jednoduchý tunikovitý oděv charakterizuje odění 

téměř všech mužských postav ve Velislavově bibli. Jedná se tedy o volnou suknici s těsnými 

dlouhými rukávy, v pase podkasanou, sahající zhruba ke kolenům. Mužova ramena zakrývá 

kolový plášť střední délky, sepnutý vpředu jednoduchou kulatou sponou. O jistém pokroku 

však svědčí úprava mužových vlasů. Stále jsou střiženy poměrně krátce a jednoduše sčesány 

do týlu, nicméně nad čelem i kolem uší je zde už zřetelné umělé zkadeření, které se zatím 

nijak netýká jednoduše upraveného a krátkého vousu. 

                                                           
127 in Royt, J.,  2002, str. 31 
128 Obr. č. 13, str. 144 této práce 
129 Více in Kuběnová, 2010, str. 68 nebo Kybalová, L., 2001, str. 188n. 
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Další vyobrazení130 nám dokládá tentýž moderní oděv mladé dámy, popsaný u předchozího 

obrázku, včetně kruseleru, přičemž ale v tomto detailu je ještě zřetelnější konstrukce této 

originální pokrývky hlavy. Zdá se, že tento závoj v zadní části hlavy nijak přirozeně nesplýval 

po týle. Naopak téměř pravý úhel kresby naznačuje, že tato pokrývka hlavy musela být bohatě 

vyztužena drátem nejen ve své přední části, kde lze napočítat několikero vrstvených záhybů, 

ale po celém svém obvodě. V týle tato konstrukce odstávala od hlavy a poskytovala tak 

nejspíš dostatečný prostor pro účes dámy, který musel pojmout objem jejích vlasů v celé  

délce, poněvadž ty pod kruselerem nejsou nikde vidět. 

V další scéně131 jsou vyobrazeny čtyři postavy, všechny oděny do poměrně jednoduchých 

šatů. Dva muži mají na sobě podkasané suknice v délce ke kolenům, doplněné v jednom 

případě barevně kontrastními nohavicemi. Dámy jsou oblečeny v jednoduchých, ne příliš 

těsných cotte s hranatými výstřihy. Až na jednu figuru jsou všichni prostovlasí. Druhý muž 

zprava má ale na hlavě zvláštně aranžovanou kápi, zakrývající pouze krk, šíji a vlasy, jejíž 

zadní prodloužený cíp je přehozený přes temeno hlavy a visí do čela. Kápě je pravděpodobně 

kombinovaná s těsnou kuklou, z níž vidíme jen úzký lem nad čelem. Následující obrázek132 

nám představuje nově použité zkrácení ženského surcotu. Dáma je oblečena do těsné spodní 

cotte, kterou zakrývá taktéž těsný surcot, zkrácený do podoby přiléhavého kabátku s 

dlouhými rukávy. Kruseler této dámy má opět jemně odlišný tvar, než výše popsané. Zatímco 

předešlé dva případy naznačují, že tento typ roušky mohl být ušit z jedné látky, jejíž okraje, 

naaranžované okolo drátků zpevňujících celou konstrukci, byly bohatě pošity několika 

vrstvami krajek, zde se zdá, že kruseler je skutečně tvořen několika vrstvami látky, jež je ve 

svých koncích stažena a aranžována okolo drátků, které jsou okolo tváře i v zadní části hlavy 

zvlněny do četných záhybů. Toto vše zakrývá ženiny zpola rozpuštěné vlasy, zřetelné pod 

kruselerem, které ještě dozdobila nasazením jednoduchého vínku. 

Rozličné množství úprav vlasů a vousů mužů nám ukazuje i další vyobrazení133. Zatím je stále 

zachována poměrně krátká délka vlasů a jednoduše upravené vousy. V kadeření vlasů už se 

zde ale meze nekladou.  

Čtyři typy mužských pokrývek hlavy můžeme rozpoznat v následující scéně134 bijících se 

pasáků dobytka. V prvním případě se jedná o vysoký plstěný klobouk135 kuželovitého tvaru s 

                                                           
130 Obr. č. 14, str. 144 této práce 
131 Obr. č. 15, str. 144 této práce 
132 Obr. č. 16, str. 144 této práce 
133 Obr. č. 17, str. 145 této práce 
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krempou nad čelem zvednutou a barevně kontrastující se zelenou zadní částí. Klobouk 

doplňuje pruh látky převislý na pravé straně a sahající k ramenům. Z ramenou druhého muže 

visí jednoduchá kápě s cípem, zakrývajícím levé rameno. Třetí muž má na hlavě jednoduchý, 

nejspíš slaměný pracovní klobouk bez krempy. Poslední muž má na hlavě jednoduchý, avšak 

mnohoúčelový plátěný  čepeček136, svázaný pod bradou. Typické pro profesi zobrazených 

mužů je i jejich vysoké obutí, tzv. škorně137 se vzorovanými vrchními částmi. 

V dalším obrázku138 si můžeme povšimnout především nového zdobení vlasů dívek, v 

literatuře zatím nijak nezmiňované. Není zde úplně jasné, zda-li se jedná o barevné vínky 

rozličně aranžované ve volně rozpuštěných kadeřích, nebo vlasy vyplétané barevnými 

stuhami. V pravé části kresby jsou též viditelné naznačené šperky - jednoduché náušnice, dva 

kroužky visící pravděpodobně na drátcích či drobných řetízcích, spojených u ucha, a zlatý 

prsten. Rebeka je zde oděna do jednoduché splývavé cotte. Stejně jednoduchou volnou 

suknici ke kolenům má na sobě též chlapec. Přes ramena má přehozený kolový plášť, svázaný 

na pravém rameni v uzel, na hlavě jednoduchý slaměný klobouk bez krempy. 

Dva andělé v následující scéně139 jsou oblečeni do zcela dlouhých suknic se stojatými 

límečky, v nichž jsou vykrojené střední části. Jejich roucha sahají až k zemi. Odění prvního 

anděla je dvojité, svrchní šat dosahuje délky pouze těsně pod kolena a má lehce trychtýřovitě 

rozšířené rukávy. Druhý anděl má na sobě jednoduchou suknici, podkasanou v pase. Vlasy 

obou andělských bytostí též projevují známky lehkého zkadeření. 

Na dalším vyobrazení140 si můžeme opět prohlédnout rozličnost v pokrývkách hlav žen. 

Ačkoli na první pohled se zdají být totožnými, při bližším prozkoumání zjišťujeme, že mají 

pouze podobný tvar a základ - tedy pruhem závoje, který ovíjí hlavu od temena přes skráně až 

pod bradu bez jediného viditelného dělení, "přivázaný" k hlavě diadém či čepec korunovitého 

tvaru. Poměrně složitá je interpretace či název tohoto čepce. Zatímco Kybalová označuje toto 

krytí hlavy velmi zjednodušeně pouze jedním z druhů zavití roušky typu gepent141, Voda ve 

                                                                                                                                                                                     
134 Obr. č. 18, str. 145 této práce 
135 O kloboucích a jejich druzích více in Kuběnová, V., 2010, str. 70 či Kybalová, L., 2001, str. 108n., 184n. 
136 K čepci více in Kuběnová, V., 2010, str. 71 nebo Kybalová, L., 2001, str. 111 
137 Více in Kuběnová, V., 2010, str. 65 nebo Petráň, J., 1985, str. 888 
138 Obr. č. 19, str. 145 této práce 
139 Obr. č. 20, str. 46 této práce 
140 Obr. č. 21, str. 46 této práce 
141 in Kybalová, L., 2001, str. 114, 188 
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své studii hovoří již o coifech142, přičemž vysvětluje, že kromě původního významu 

mnohoúčelové plátěné čepičky (z fr. coiffe), se tento název v literatuře, potažmo v anglických 

pramenech, používá též pro označení tohoto typu čepce či vínku. Bohužel už ale neuvádí 

přesné odkazy na konkrétní literaturu, či na konkrétní anglické prameny, proto jeho sdělení 

nebudu považovat za průkazné a použitelné pro tuto práci. Zcela nejblíže typem pokrytí hlavy 

a svým tvarem odpovídá tento čepec tzv. loubku, čili jak popisuje Kybalová143, kovové 

obroučce, kterou ženy používaly pro zdobení hlavy, v kombinaci s květinami, látkami, 

stužkami či peřím. Proto i zde bude tato část ženské pokrývky hlavy zvána loubek či 

obroučka. Jak je vidno dle vyobrazení, nabývaly různých tvarů, připomínajících často 

královské koruny. V případě první dámy je tato obroučka nad čelem vytvarována do vyšší 

špice, v týlu doplněna o síťku, v níž má dotyčná schovány vlasy. Závoj, červeně lemovaný v 

přední části, obtočený kolem obličeje a obroučky, odkrývá pouze několik málo loken. Druhá 

dáma má loubek nejspíše ovinutý jemnou látkou. Je lehce posazený přímo na volně 

rozpuštěných vlasech, z nichž některé prameny opět ohraničují i tvar tváře ovinuté závojem. 

Účes a pokrývka hlavy dámy v následujícím obrázku144 se však v našich poměrech a v této 

době zdá být ještě bizarnější. Zatímco žena vpravo má hlavu, krk a šíji zcela zakryté 

klasickým typem dvojité roušky, paní vlevo má na hlavě ozdobu, pro kterou prakticky nelze 

nalézt v českém prostředí této doby žádnou analogii. Že se jedná pravděpodobně o urozenou 

postavu, lze odvodit dle vyššího diadému posazeného na temeni této dámy. Je velmi zvláštně 

doplněn o dvě nejspíše vyztužené síťky po obou stranách tváře, v nichž jsou skryty vlasy i 

uši dotyčné. Krk až k bradě má těsně zahalen rouškou, kryjící též záňadří, do něhož je 

zasunuta. Celý účes i s diadémem je překryt průhledným lehounkým závojem, který 

obkresluje obrysy hlavy a ve výšce krku je taktéž zastrčen do výstřihu. 

Do překvapujícího kostýmu je oděn chlapec Lévi v dalším vyobrazení145. Mužskému odění by 

odpovídala délka suknice ke kolenům, doplněná úzkými nohavicemi kontrastní barvy, a 

krátké, lehce zvlněné vlasy. Vrchní část oděvu je ale v případě chlapce poněkud zarážející - 

vidíme zde těsný živůtek s obdélným výstřihem, zapínáním na dlouhou řadu knoflíků v 

prostředním předním švu a dvojitými rukávy. Spodní dlouhý rukáv je již tak těsný, že též 

                                                           
142 in Voda, P.: Ženské účesy a pokrývky hlavy ve 14. stol. in Sborník semináře historie odívání, Zlín 2009, str. 

114 
143 in Kybalová, L., 2001, str. 113 
144 Obr. č. 22, str. 146 této práce 
145 Obr. č. 23, str. 146 této práce 
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musí být zapínán na řadu drobných knoflíčků, svrchní rukáv od lokte splývá v cípech téměř 

ke kolenům a vytváří tak tzv. falešné pachy, tolik kritizované mravokárci. 

Na další scéně146 se setkáváme se zajímavou dokumentací oděvních doplňků, které v tomto 

případě tvoří různě tvarované mošny, cestovní kapsy, připnuté k pasu. Kromě již klasického 

oděvu - podkasaných volných suknic kombinovaných s těsnými nohavicemi, si zde lze 

všimnout též kombinované pokrývky hlavy jednoho z mladíků. Ten má na hlavě těsnou 

kukličku, nejspíš spínanou pod bradou, což však není viditelné, poněvadž krk, šíji i zátylek 

mu kryje střídmá kukla, jejíž zadní cíp je zde opět přehozen přes temeno až téměř do čela. 

Následující obraz147 nás opět překvapuje zcela novým typem ženského krytí hlavy, dosud v 

literatuře nezmiňovaném, ani jinde nevyobrazeném. Tři ženy tu mají na sobě totožnou 

pokrývku hlavy, která se zdá být kombinací kukly s rouškou. Vše nejspíš zajišťuje aranžující 

drátek, který tvoří výztuhu celé konstrukci. Ta vypadá jako vytvořená z jednoho kusu látky, z 

něhož je ušitý tvar kukly, která se obléká přes hlavu. Otvor pro tvář je velmi volný a splývá v 

záhybech kolem obličeje podobně jako rouška, kolem krku se naopak zdá být tento typ kukly 

poněkud zúžený. Nejzajímavější je však vrchní část této pokrývky hlavy, kdy vrcholek (nebo 

cíp) kukly je šnekovitě stočen dopředu a pravděpodobně pomocí drátku aranžován do výšky. 

Vnější část tohoto "šneka" se zdá být dále zřasena po celé své délce.  

Zpět do mužského světa nás uvádí další scéna148. Dokazuje nám, že vínky, posazenými do 

zkadeřených vlasů, si hlavy zdobí i muži. Ti jsou stále oděni do jednoduchých tunik, 

podkasaných v pase. První z nich (Josef) má spodní lem suknice i výstřih bohatě vyšívaný 

barevnými nitěmi. Stejná výšivka zdobí též vertikální střed jeho roucha a spodní lem suknice 

muže stojícího zcela vpravo (Jákoba). Tento má navíc přes šat opět přehozen kolový plášť 

střední délky, svázaný v uzel na pravém rameni. Všichni tři mají na sobě navíc sytě barevné 

nohavice, protažené v chodidlech do špic, na nártech a kolem kotníků bohatě vyšívané (v 

případě Jákoba pozorujeme výšivku i ve výšce lýtek).  

Král v následujícím obrázku149 je oděn do zdobnějšího šatu než muži předešlých vyobrazení.  

Jeho tunika je bohatě zdobena výšivkou okolo výstřihu, ve vertikální linii směřuje až k pasu, 

dále ji vidíme u zápěstí i na lemu ve spodní části roucha, které sahá až ke kotníkům. Královy 

nízké uzavřené střevíce jsou též bohatě vyšity  v nártové linii i na bocích chodidel. Jeho hlavu 

                                                           
146 Obr. č. 24, str. 147 této práce 
147 Obr. č. 25, str. 147 této práce 
148 Obr. č. 26, str. 147 této práce 
149 Obr. č. 28, str. 147 této práce 
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pak zdobí jednoduchý diadém nasazený do čela. Po stranách doplněný snad ozdobnými 

stužkami. 

Další příklad zdobení mužských hlav nám ukazuje následující detail150. Pánové mají na 

hlavách posazené totožné vínky, které jsou snad upleteny z barevných stužek a ve svých 

vrcholcích vytvářejí rostlinné motivy trojlístků.  

Královské podobizny nalezneme i v dalších dvou vyobrazeních. Oba poznáme podle korun na 

hlavách a žezel, též usazení na trůně. V prvním případě151 je ještě král oděn do dvojitého 

roucha, jehož spodní část tvoří středně dlouhá těsnější suknice zelené barvy. Svrchním 

rouchem je bílý surcot s velmi hlubokými průramky. Ty z vrchní části prakticky vytvářejí 

pouze užší, zdobně lemovaný pruh látky sahající od ramenou k pasu, kde je podkasán, a v 

dolní části se opět rozšiřuje do klasického střihu volné suknice. Volně střižené roucho 

druhého krále152 kryje kratší kruhový plášť, jehož podšívku i celý horní lem tvoří luxusní 

hermelín. Pravděpodobně se jedná o kratší variantu pláště typu tappert153 s otevíráním v 

tomto případě na pravé straně. 

Následující obrázek154 nám představuje prakticky tentýž královský oděv, který v předchozím 

vyobrazení oblékl muž, v tomto případě je do něj však oděna královna. Je zřejmé, že v této 

fázi vývoje se tedy mužský od ženského šatu v jejich klasické, příp. ceremoniální podobě 

nijak výrazněji lišit nemusí. Jedná se tedy opět o spodní cotte, kterou překrývá surcot 

kontrastní barvy s hlubokými průramky. Královninu hlavu zdobí koruna, pod níž má lehce 

aranžovaný červeně lemovaný závoj. Stejný typ závoje mají na hlavách i ostatní ženy v této 

scéně, ovšem doplněný o spodní upnutou roušku. 

Muž na dalším vyobrazení155 je zcela zahalený v kolový plášť s kuklou, sepnutý uprostřed 

jednoduchou kulatou sponou. Nejpravděpodobněji se jedná o plášť typu klok156. 

Postavy v této scéně157 nám opět dokládají rozmanitost pokrývek hlavy své doby. Žena 

uprostřed je zcela zahalena v dlouhém rouchu, její krk je skryt pod těsnou rouškou a přes 

hlavu má přehozený velmi dlouhý závoj, jehož cípy jí sahají až do výše kolen. Mladá dívka 

                                                           
150 Obr. č. 27, str. 147 této práce 
151 Obr. č. 29, str. 148 této práce 
152 Obr. č. 30, str. 148 této práce 
153 Jak jej popisuje Petráň, J., 1985, str. 878 nebo Kuběnová, V., 2010, str. 62 
154 Obr. č. 31, str. 148 této práce 
155 Obr. č. 32, str. 148 této práce 
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157 Obr. č. 33, str. 149 této práce 
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vpravo má na hlavě zvláštně stylizovaný čepec, jenž je doplněn o úzký pruh závoje, 

obepínající dívčinu hlavu od temena směrem pod bradu. Okraje čepce jsou ohrnuty a vytvářejí 

po obvodu hlavy improvizovaný vínek. Zpod této pokrývky hlavy dívce volně splývají dlouhé 

vlasy až k lopatkám. 

V následujícím obraze158 je král zahalen do dlouhého, purpurového, bohatě řaseného tappertu, 

s hermelínovým límcem, který se zdá být na jeho levém rameni sepnut jednoduchou kulatou 

sponou. Pod tappertem jsou rozeznatelné zelené nohavice a těsné žluté střevíce, jejichž přední 

části jsou již protaženy do nápadně delší špice. Druhý muž má na sobě též zelené nohavice, 

dále jednoduchou podkasanou suknici a přes ni do mnoha záhybů řasený polodlouhý kruhový 

plášť se žlutou podšívkou, kombinovaný s kápí. Zajímavostí na tomto muži je jeho poměrně 

nestandardní plnovous, který je rozdělen do dvou dlouhých pramenů a již značně nakadeřen. 

Dle jeho dalších vyobrazení ve Velislavově bibli, kde mu na hlavě nechybí též typický 

židovský klobouk se zvýšeným hrotem na temeni, lze ale usuzovat, že i dlouhý zkadeřený 

vous, stejně jako žlutá podšívka jeho pláště budou jen ukazateli jeho sociální příslušnosti159, 

nikoli dobovou módou. Jeho vzezření doplňují velmi dlouhé vlasy sčesané hladce do zátylku 

a na záda. 

Další vyobrazení160 by mělo ukazovat ne zcela běžný způsob odívání. Z obrazu je zřetelné, že 

se jedná o skupinu kejklířů s hady, tedy lidí z okraje společnosti, kteří obyčejně oblékali ty 

nejbizarnější oděvní výstřelky. V tomto smyslu si lze všimnout především jejich pokrývek 

hlav, které tvoří klobouky nejrůznějších tvarů a barev, kombinované se sytě zbarvenými 

nohavicemi a vysokými škorněmi s dlouhými špicemi. 

Na další scéně161 je král oděn opět do honosné, vyšívané suknice ke kolenům, kterou doplňuje 

polokruhový nažloutlý plášť posazený na ramenou. Je spjat pomocí červené pásky, kterou 

drží na každém konci k plášti připevněná jednoduchá kulatá spona. Plášť je lemován výšivkou 

a podšit látkou kontrastní modré barvy. Na bohatě zkadeřených krátkých vlasech má král 

posazenou korunu. Zajímavá jsou též odění dvou z hudebníků, která zdobí barvy stylu 

miparti. Hudebník v levé části má tuniku zdobenou šikmými pruhy třech barev - červené, bílé 

a zelené. Trubač v pravé části obrazu má suknici vertikálně rozdělenou na dvě barevně 
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odlišné poloviny - pravou tvoří jednoduchá modrá, levou horizontální pruhy červené a bílé, 

prostřídané jemnými červenými proužky.  

V tomto obraze162 se opět setkáváme prostovlasými dívkami, jejichž hlavy zdobí vínky s 

rostlinnými motivy. Obě jsou oděné do dlouhých cotte, rozdílný střih však mají jejich surcoty. 

Zatímco dívka vlevo má na sobě ještě poměrně klasický typ dlouhého volného surcotu s 

hlubokými průramky, dívka vlevo oblékla jeho krátkou těsnou variantu s dlouhými rukávy. 

Pánové se svými tunikami nijak neodlišují od téměř jednotného stylu mužského odění ve 

Velislavově bibli. Muž zcela vlevo je navíc částečně zahalen do kruhového pláště typu klok, 

spojeného uprostřed kulatou sponou. Pokrývka hlavy - klobouk s širokou plochou krempou a 

vysokým úzkým hrotem ve středu -  jej zařazuje k židovskému národu. 

V dalším vyobrazení163 vidíme mladého muže při rozmluvě se ženou, zahalenou v dlouhou 

volnou cotte a polokruhový dlouhý plášť. Hlavu a krk jí kryjí dva typy roušek. Zatímco krk 

má těsně zavitý do modrého závoje, vlasy jí skrývá bohatý kruseler, vlnící se svými záhyby až 

k jejím lopatkám. Muž má na sobě opět podkasanou polodlouhou tuniku, zdobenou výšivkou 

kolem výstřihu a ve středu vrchní části. Dlouhé, lehce zvlněné vlasy mu splývají po zádech, 

doplněné jednoduchým vínkem z červené stužky. Tvář mu zdobí krátký, jednoduše zastřižený 

vous. Jeho odění doplňují těsné zelené nohavice. 

V následujícím obrázku164 je tentýž muž zobrazen v témže odění, jedinou změnu zaznamenala 

barva nohavic, zde jsou bílé. Dívka v jeho náruči má na sobě jednoduchou cotte s lehce 

zúženým živůtkem a bohatě rozvlněnou spodní částí. Dlouhé vlasy ozdobila vínkem z červené 

stužky, vytvářející motivy trojlístků. 

Ve dvou dalších, tentokrát jezdeckých scénách se nám nabízí přehlídka mužských pokrývek 

hlavy. V prvním případě165 pozorujeme muže, jenž má napůl nasazenou kápi, která mu 

zakrývá nejen hlavu, ale i ramena a část hrudníku. Druhý muž má na hlavě vysoký červený 

plstěný klobouk homolovitého tvaru, s ohrnutou krempou, ozdobený pruhem červené látky 

navrstvené okolo dýnka. Třetí muž jede prostovlasý, pouze s vínkem posazeným do čela. V 

druhém případě166 si všimneme krále v popředí jezdecké skupiny, jedoucího s korunou na 

železné helmici. Další dva muži mají helmice kryté obyčejnými pracovními klobouky s 
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širokými krempami. Poslední postava, s důtkami v rukou, jede beze zbroje a v plstěném 

loveckém klobouku zelené barvy s protaženou krempou v přední části do špice a zvednutým 

okrajem vzadu. 

I následující obrázky nám ukazují další z mnoha rozličných druhů mužských pokrývek hlavy. 

V prvním případě167 se nejspíš jedná o úzký plstěný klobouček s protaženou a zakroucenou 

špicí. Ve druhém168 jde pravděpodobně o látkovou čapku s ohrnutým lemem kontrastní barvy. 

Na třetím obrázku169 vidíme muže, který má na hlavě plachetku svázanou nad čelem do dvou 

uzlů. Čtvrté vyobrazení170 nám ukazuje další z židovských klobouků a jakousi bizarní variantu 

vysokého plstěného klobouku s úzkým dýnkem a vysokými záhyby předního i zadního lemu. 

Vrcholek tohoto klobouku je zakončen jakousi kuličkou. Na posledním171 z těchto vyobrazení 

najdeme ukázky několika různých druhů tzv. točenek172. 

V posledním detailu173 z Velislavovy bible si můžeme prohlédnout jednu z prvních takto 

detailně vykreslených agraf, tedy ozdobných spon ke kolovým plášťům. V tomto případě 

spojuje kolový plášť typu klok, kombinovaný s kápí, do kterého je zahalen duchovní 

hodnostář. 

Mistr Vyšebrodského oltáře je považován za první velkou osobnost české gotické deskové 

malby, začínající se svou prací těsně před polovinou 14. století. Jeho dílo reprezentuje 

především soubor devíti oltářových desek, nalezených v cisterciáckém klášteře ve Vyšším 

Brodě, datovaných prof. Roytem174 před rok 1350. Za donátora tohoto cyklu lze považovat 

jihočeského šlechtice Petra I. z Rožmberka, který se též nechal vyobrazit v desce s Narozením 

Páně. Na díle se vší pravděpodobností pracovalo několik malířů, sám Mistr je považován za 

autora pouze desek se Zvěstováním, Narozením Páně, Klaněním tří králů a Zmrtvýchvstáním 

Krista. V jeho "rukopise" se prolíná stále ještě doznívající západní lineární styl s 

nastupujícími italizujícími tendencemi ke změkčování tvarů. Jak se přesvědčíme, i pečlivost a 

zručnost ztvárnění oděvních prvků a jednotlivých detailů  nám pomohou rozeznat práci 

Mistrovu od děl jeho následovníků a spolupracovníků.  
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V obraze se Zvěstováním175 je z hlediska oděvní kultury zajímavá především postava 

Archanděla Gabriela. Zatímco trůnící Panna Marie je zcela zahalena do kolového rudého 

pláště se zelenou podšívkou, pod nímž je rozeznatelný pouze modrý těsný rukáv spodní cotte, 

Gabriel má na svém rouchu k vidění zajímavější oděvní detaily. Je oděn do luxusního 

vrstveného roucha. Spodní oděv tvoří červená suknice, z níž je viditelný pouze konec 

upnutého rukávu u zápěstí pravé ruky, a nohavice taktéž červené barvy. Střední roucho 

představuje bílá dalmatika176 s volnějšími rukávy, bohatě krumplovaná177 zlatem, 

vytvářejícím vzory178 zlatých květů s úponkovými motivy v mezerách, a podšitá jemnou 

látkou červené barvy. Celý oděv doplňuje honosný modrý kolový plášť179 lemovaný zlatými 

portami180, vyšitý zlatými ornamentálními vzory181 v celé své ploše. U krku je plášť svázán 

zlatou šňůrou se střapcem a protažen do kápě, spadající na záda. Vlasy má anděl stále krátce 

střižené, nicméně nakadeřené a ozdobené úzkým zlatým diadémem, jehož vrchol nad čelem je 

protažen do tvaru trojlístku. I obutí Gabrielovo je luxusní. Rozpoznáme zde nízké střevíce s 

otevřeným nártem, zatím neprotažené do abnormální špice. Patrně jsou ušity z červené látky a 

zdobeny síťovou zlatou výšivkou po celé své ploše. Zapínání přes nárt tvoří úzký pásek téhož 

dekoru.  

Na desce Narození Krista182 je zobrazeno kromě Panny Marie s dítětem několik postav. 

Vzhledem ale k tomu, že se jedná především o figury pasáka ovcí, porodní báby a sv. Josefa, 

tedy prostých lidí, a tato práce se věnuje odívání dvorské společnosti, soustředíme svou 

pozornost pouze na roucho Panny Marie a donátora cyklu, jenž je vyobrazen v pravém 

spodním rohu malby. Tělo Panny Marie (a částečně též dítěte) zahaluje bohatě řasený červený 
                                                           
175 Obr. č. 48, str. 153 této práce 
176 Jde o svrchní liturgické roucho jáhna římsko-katolické církve. Vznikla z pův. světského roucha, nošeného v 

Dalmácii a ve 2. stol. převzatého Římany, kteří ji oblékali přes tuniku. - viz. Kybalová, L. - Herbenová, O. - 

Lamarová, M., 1973, str. 507 
177 více in Čechová - Halíková, 2004, str. 167 
178 viz. detail rukávu dalmatiky na obr. č. 50, str. 153 této práce 
179 viz. detail na obr. č. 49, str. 153 této práce 
180 tj. těžkými stuhami tkanými z kovových nití 
181 Jeden z těchto ornamentů tvoří také mj. i fleur-de-lis, tedy liliový květ, symbol čistoty Panny Marie. Od 12. 

stol. byl ale tento symbol považován též za hlavní znak francouzských panovníků. Právě tento odkaz na Francii 

nejspíš dodal příčiny mnoha spekulacím o podobě a původním účelu tohoto pláště. Jedna z nich dokonce hovoří 

o tom, že měl být svatebním pláštěm první manželky Karla IV. Blanky z Valois, jak se dozvídáme z 

informačního popisu ke Zvěstování v Národní galerii v Praze (autorem dr.  Jan Klípa). Chybí zde ovšem zdroj 

tohoto tvrzení (i jeho opodstatnění v pramenech),  proto jej považuji jen za zajímavou zmínku na okraj, případně 

podnět pro další studium dochovaných pramenů, vypovídajících o prvním svatebním ceremoniálu Karla IV., 

který se odehrál v Paříži 15. května 1323 (viz. Kavka, F., 2002, str. 23) 
182 Obr. č. 51, str. 154 této práce 
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plášť s temně červenou podšívkou, lemovaný zlatými portami. Odkrývá však část Mariiny 

spodní cotte bílé barvy, která je hustě vyšita zlatými nitěmi183, vytvářejícími rostlinné vzory 

orámovaných trojlistů. Hlavu má Marie částečně zakrytou lehkým závojem se skromně 

zdobenými okraji. Donátor Petr I. z Rožmberka je zde vyobrazen184 v ceremoniálním 

luxusním plášti modré barvy, s hermelínovou podšívkou. Z hermelínu je vytvořen i široký 

límec pláště, jímž jsou kryta obě ramena. Spodní roucho donátorovo je krumplované, přičemž 

jeho vzor odpovídá vzoru látky použité pro zdobení klobouku homolovitého tvaru, který mu 

visí na zádech, zachycený dlouhou tkanicí. I spodní lem klobouku zdobí nákladný hermelín. 

V desce s Klaněním tří králů185 nalezneme hned několik oděvních zajímavostí. Především 

poslední král (první zleva) je zde oděn do dlouhého kolového pláště s kápí, spínaného u krku 

ozdobnou sponou ve tvaru čtyřlístku. Tento plášť má zelenou barvu, je podšit kontrastní 

červenou látkou a zdoben zlatou výšivkou ve třech horizontálních pruzích a zlatými portami v 

lemech. Novinkou jsou zde ale dlouhé volné rukávy, které jsou zhruba v půli paží vertikálně 

prostřiženy a odhalují těsný rukáv spodní krumplované dalmatiky. Se vší pravděpodobností se 

jedná jeden z typů tzv. karnáče186. Prostřední král je zcela zahalen pláštěm červené barvy s 

temně modrou podšívkou, ve spodní části postavy je ale viditelná látka jeho spodní dalmatiky. 

Z detailu187 je zřetelné, že se opět jedná o textilii bílé barvy s bohatou plošnou zlatou 

výšivkou, která tvoří vzor trojlistů orámovaných tvarem lipového květu, s křížky a 

úponkovými motivy v mezerách. Pannu Marii halí červený plášť se zelenou podšívkou, 

lemovaný výšivkou s rostlinným motivem. Plášť kolového střihu je v tomto případě spojen u 

krku obrovskou zlatou agrafou188. Hlavu Panny Marie zdobí koruna Královny nebes, 

posazená na zlatých zkadeřených vlasech, které jsou jen lehce kryty v týle bílým, zdobně 

lemovaným závojem. 

Deska s Ukřižováním189 je pro nás zde zajímavá především díky postavě setníka190, která by 

zde mohla představovat módní vývojovou linii mužského oděvu. Setníkovu zbroj kryje krátký 

typ mužského surcotu v jeho původní funkci, tedy ochrany zbroje. Surcot v tomto obraze je 

                                                           
183 viz detail in obr. č. 52, str. 154 této práce 
184 viz detail in obr. č. 53, str. 154 této práce 
185 Obr. č. 54, str. 155 této práce 
186 ke karnáči podrobněji in Kuběnová, V., 2010, str. 62, či dále in Kybalová, L., 2001, str. 104 nebo Petráň, J., 

1985, str. 878 
187 Obr. č. 55, str. 155 této práce 
188 viz. detail in obr. č. 56, str. 155 této práce 
189 Obr. č. 57, str. 156 této práce 
190 viz. detail in obr. č. 58, str. 156 této práce 
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už ve své vrchní části poněkud těsný, na bocích je rozdělen ozdobným pasem, v jehož středu 

je módně zavěšena dýka v pochvě. Od boků dolů se surcot opět zvolna rozšiřuje a jeho okraje 

v délce těsně nad koleny jsou vlnkovitě olemovány. Zlatými portami jsou pošity lemy 

průramků a zlatý vertikální pás výšivky zdobí střed horní části surcotu nad pasem. Oděv 

setníka doplňuje kolový plášť rudé barvy s hermelínovou podšívkou, vpředu zapínaný pod 

krkem čtyřmi jednoduchými zlatými knoflíky. Setníkovy vlasy a vous, jež jsou již bohatě 

nakadeřené nám dokládají oblíbenost tohoto módního zdobení hlavy již ve 40. letech 14. 

století. Otázky poněkud vyvolává setníkův klobouk, jehož špičatý tvar odkazuje k židovským 

kloboukům, zatímco setník je přirozeně příslušníkem římské armády, nikoli židovské obce. 

Jedná se o bohatě zdobený, zlatem vyšívaný klobouk s tvrdým dýnkem i krempou, která je po 

celém obvodu ohrnuta nahoru, v přední části rozstřižena, a pošita hermelínem. Tvar této 

pokrývky hlavy bychom tedy mohli považovat za další ze soudobých módních výstřelků a 

inovací. 

Ze všech postav v obraze Oplakávání Krista191 je pro nás nejzajímavější postava Josefa 

Arimatijského192 (zcela vpravo). Josef je zde oblečen do dalšího z typů karnáče. V tomto 

případě je to tedy opět dlouhý kolový plášť tmavě červené barvy, spínaný nejspíš u krku 

dvěma modrými knoflíky, nemá už ale kápi a jeho široké rukávy jsou jen polodlouhé. 

Odkrývají celou loketní část paže, na níž jsou zřetelné těsné rukávy spodního roucha, spínané 

dlouhou řadou drobných knoflíků. Na hlavě má Josef jednoduchou čapku193 s vysokým 

okrajem. 

Deska Zmrtvýchvstání194 je pro nás opět informačně velice bohatá. Předně si lze všimnout 

Kristovy bohatě krumplované tuniky, kterou z velké části zakrývá rozměrná bílá rouška. Před 

hrobkou jsou vyobrazeni vojáci195, jejichž surcoty jsou dalším svědectvím o zužování tohoto 

mužského oděvu v části hrudníku. Jejich pásy už ale v tomto případě nejsou tak zdobné jako 

setníkův. Tvoří je jednoduché řetězy se sponami. Nejzajímavější figurou v tomto obraze z 

hlediska odívání je ale anděl196, oblečený do ženského roucha nápadně módního střihu. 

Živůtek andělovy cotte těsně obepíná hrudník, od pasu dolů se pak bohatě rozšiřuje. Poněkud 

zvýšený pas je zde zdůrazněn širokou horizontální zlatou výšivkou. Zatímco široký lodičkový 

                                                           
191 Obr. č. 59, str. 157 této práce 
192 viz detail in obr. č. 60, str. 157 této práce 
193 více in Kuběnová, V., 2010, str. 71 
194 Obr. č. 61, str. 158 této práce 
195 viz. detail in obr. č. 62, str. 158 této práce 
196 viz. detail in obr. č. 63, str. 158 této práce 
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výstřih, odkrývající část andělovy šíje a ramen, i těsné rukávy jsou zdobeny širokou zlatou 

portou, spodní kraj roucha je lemován pajetkami. Andělovo módní roucho doplňují modré 

nohavice a nízké uzavřené střevíce s menším očkem na nártu. Jsou též bohatě vyšívané 

zlatými nitěmi, tvořícími síťovou strukturu na modrém pozadí látky, z níž jsou střevíce 

zhotoveny. 

Na desce z Nanebevstoupením Krista197 nás na první pohled zaujme postava druhého 

apoštola198 zprava, který se svým oděvem nápadně liší od ostatních. Jeho spodní volná tunika 

v pase podkasaná, má úzké rukávy, které je nutné u zápěstí spínat řadou drobných knoflíků.  

Je viditelně vytvořena z luxusní zlaté látky. Stejně tak je pozoruhodný kolový plášť tohoto 

apoštola, se zvednutým nízkým límcem. Jeho lemy jsou bohatě zdobeny po celé délce zlatými 

portami a i celá bílá plocha látky je hustě zlatě vyšita. Výšivky tvoří převážně ornamentální 

vzory, mezi nimiž rozeznáme již zmiňovanou fler-de-lis, hvězdy, růžice, křížky i další 

geometrické tvary. Nechybí zde ale ani motivy ptačích figur, např. volavka či jakýsi druh 

bájného ptáka. Bohatost této části oděvu už jen doplňuje kontrastní sytě červená podšívka. 

Poslední deska cyklu, Seslání ducha svatého199, zobrazuje stejně jako malba předchozí 

všechny apoštoly se snahou individualizovat jejich výrazy. I díky této snaze si všimneme 

téhož apoštola, jehož šat jsme sledovali výše. Také zde je oděn do výjimečně zdobného 

roucha, jehož drahocennou látku nám ukazuje detailní vyobrazení200. Opět se jedná o zlatě 

vyšívaný materiál s poměrně jednoduchým vzorem. Ten tvoří jediný symbol, fleur-de-lis, v 

opakujících se polích zašpičatělých oválů, které jsou tvořeny dvojitými vlnitými liniemi. 

3.3.1.2 Shrnutí výsledků pozorování 

Všechny tři typy obrazového materiálu nám poskytují značné množství informací pro 

vytvoření představy o stavu módy v Čechách během 30. a 40. let. Zatímco nástěnné malby v 

Jindřichově Hradci i iluminace ve Velislavově bibli v rámci svého liniového výtvarného stylu, 

zdůrazňujícího kresbu, přinesly poznatky především o tvarech a střizích oděvů i pokrývek 

hlav, deskové obrazy Mistra Vyšebrodského oltáře nám navíc rozšiřují přehled o barevném 

provedení oděvních částí, jejich vzorech a zdobení.  

Z celkové analýzy daných pramenů tedy vyplývá, že móda 30. let je v našem prostředí stále 

ještě poněkud konzervativní a vyznačuje se romanizujícími střihy mužského i ženského 

                                                           
197 Obr. č. 64, str. 159 této práce 
198 viz. detail in obr. č. 65, str. 159 této práce 
199 Obr. č. 66, str. 160 této práce 
200 Obr. č. 67, str. 160 této práce 
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oděvu, který se v mnoha případech výrazněji neliší. Tvoří jej dvojité roucho - spodní a svrchní 

suknice, případně doplněné pláštěm. V průběhu 30. a především pak ve 40. letech se mužské a 

ženské odění významně diferencuje především střihovým řešením svrchní suknice, tzv. 

surcotu. V mužské variantě zpočátku surcot zůstává stále stejně dlouhý jako spodní šat, liší se 

pouze hloubkou průramků, která se postupně zvětšuje, až dochází k redukci vrchní části 

mužského surcotu na pouhý pruh látky, jenž se pak od pasu dolů rozšiřuje. Takové varianty 

surcotu pozorujeme nejen v Jindřichově Hradci, ale i ve Velislavově bibli. Na deskách 

vyšebrodského oltáře ale vidíme též druhou variantu mužského surcotu, odpovídající jeho 

původní funkci ochrany zbroje. Tento mužský vojenský surcot je kratší, sahá těsně nad 

kolena, nemá hluboké průramky, zato v horní části těla už těsně obepíná hrudník a zdůrazňuje 

linii postavy, jak vidíme především na figuře setníka v desce s Ukřižováním. Předznamenává 

tak se vší pravděpodobností pozdější vznik mužského upnutého kabátce. Ženský surcot 

prochází v této době jednodušším, zato viditelnějším vývojem. Z původně dlouhého oděvu se 

stává krátký kabátek s dlouhými rukávy, jak pozorujeme především v iluminacích 

Velislavovy bible. V ženském odění je zajímavější vývoj spodní suknice, tedy tzv. cotte. 

Zatímco ve 30. letech na malbách v Jindřichově Hradci zaznamenáváme pouze volné 

antikizující střihy, v průběhu 40. let se střih ženské cotte zužuje, především v části živůtku. 

Tato módní cotte, které si můžeme všimnout nejen ve Velislavově bibli, ale i v deskovém 

obraze Zmrtvýchvstání, má již hluboký výstřih obdélníkového nebo lodičkového tvaru, 

živůtek obepínající hrudník a zvýrazňující linii těla a od pasu dolů se bohatě rozšiřuje, zatím 

pouze v délce na zem, nikoli do vlečky. V případě mužských spodních suknic nesledujeme 

výraznější střihové změny. Kromě snad jednoho vyobrazení ve Velislavově bibli, kde je 

chlapec Lévi oděn do poněkud zvláštně střižené suknice, dlouhé ke kolenům, s upnutým 

živůtkem, spínaným na řadu knoflíků. Jedná se sice o ojedinělý případ, nicméně vzhledem k 

archaizujícímu stylu mužského odění ve Velislavově bibli, kde autor jen zřídka (a nejspíš 

záměrně) a na malém prostoru poodhaluje roušku přicházejících oděvních změn, nelze toto 

vyobrazení zcela zavrhnout jako marginální. Právě tento jediný obrázek (kromě již 

zmiňovaných těsných vojenských surcotů) by totiž opodstatňoval stížnosti duchovních na 

příliš upnuté odění mužů201 ve 40. letech 14. století. Vývojem prochází také rukávy ženských 

i mužských oděvů. V daném obrazovém materiálu jsme vypozorovali čtyři typy rukávů 

spodních rouch - tedy rukávy volné, od ramene k zápěstí se trychtýřovitě rozšiřující, dále 

rukávy rozšířené od ramene k lokti a v části předloktí těsně obepínající paži, třetím typem 

                                                           
201 viz. Petr Žitavský ve Zbraslavské kronice, citovaný na str. 25-26 této práce 
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jsou jednoduché dlouhé těsné rukávy a nakonec nové rukávy, které se opět stávají terčem 

kritiky mravokárců. Jedná se o dvojité rukávy, jejichž svrchní část tvoří tzv. falešný rukáv, 

neboli pach. Zpočátku jsou viditelné jen jednoduché cípy, visící od lokte v délce několika 

centimetrů. Délka těchto cípů se ale zvětšuje a na konci 40. let si již všimneme, že může sahat 

až do půli lýtek, zatím nikoli na zem.  

Obuv 30. a 40. let 14. století se začíná zužovat a ve špicích zatím ne nijak radikálně 

protahovat. Ať už se jedná o bohatě zdobené střevíce, nebo o vysoké škorně, obutí sleduje 

linii lýtka a chodidla a předpokládá existenci alespoň nejjednoduššího zapínání, aby bylo 

možno střevíc nazout.  

Plášťů je v daných pramenech vyobrazeno skutečně dostatečné množství, svědčící o 

rozmanitosti této oděvní části již v první půli 14. stol. Nalezli jsme dlouhé i krátké verze 

půlkruhových plášťů, od nejjednodušších mantlů až po náročné kolové karnáče a tapperty, 

objevují se zde dlouhé i krátké střihy kloku, či kločku, kombinované s kápěmi a spínané 

pomocí agraf, šňůr či ozdobných pásků a řemínků. Ve vyobrazení panovníků či šlechticů 

vidíme jejich bohaté lemování a podšívání hermelínem. 

Nejrozmanitější jsou zde však vypozorované změny v pokrývkách a zdobení hlavy mužů i 

žen. Zatímco v nástěnných malbách ze 30. let ještě nevidíme zřetelné výjimečné úpravy a 

kadeření vlasů, ani vousů, a pokrývky hlavy tvoří především jednoduché roušky, zahalující 

vlasy i šíji, či volné kápě, od 40. let pozorujeme postupný vývoj vkusu. Ve Velislavově bibli 

mají muži i ženy už výrazně zkadeřené vlasy, v případě mužů se zatím ojediněle vyskytuje 

kadeření delších vousů. Mužské vlasy jsou zatím stále střižené do poloviční délky, tedy k 

uším či ke krku. Ženské vlasy v délce omezeny nijak nejsou, povětšinou splývají volně po 

zádech až k pasu. Také mužské pokrývky hlavy svědčí o nebývalé fantazii našich předků. 

Nalézáme zde kápě s dlouhými i kratšími cípy, které jsou občas poněkud zajímavě 

aranžovány do čela. Nosí se buď samotné, nebo v kombinaci s těsnými kuklami. Je zde k 

vidění nepřeberné množství plstěných klobouků, občas bizarních tvarů, i čapek a čepců. 

Překvapivě nám některá vyobrazení ukazují i první doklady točenek, pro 40. léta na našem 

území poměrně nezvyklých. Mužské i ženské hlavy dále zdobí vínky a věnce z různých 

materiálů - kovové, utkané ze stužek či perel, nebo pletené z květin. Vynalézavost dam v 

tomto směru nijak nezaostává za tou mužskou. Dívky a paní halí hlavy do různých typů 

roušek a závojů (především typu gepent), podle příležitosti a nálady odhalují své kadeře i šíje 

či nikoli, a závoje doplňují dalšími ozdobami. Častá je kombinace gepentu s kovovými 

obroučkami, připomínajícími koruny na hlavách. Takové účesy často zdobí též síťky na vlasy, 
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povětšinou připevněné v týle. Nezvyklejší už je zobrazení dámy s diadémem, který doplňuje 

vyztužená síťka po obou stranách hlavy ve výšce uší, v níž jsou pravděpodobně ukryty vlasy 

šlechtičny. I ženy odívají hlavy do kápí a kukel, z nichž nejvýstředněji působí kápě 

aranžovaná ve svém vrcholku do tvaru šnečí ulity. Zcela první, a v soudobé Evropě jediné, je 

ve Velislavově bibli zobrazení nového typu ženské roušky, tzv. kruseleru. Tento bohatý závoj, 

složitě aranžovaný pomocí drátěné konstrukce do tvaru "svatozáře" ohraničující obličej, je 

českým módním fenoménem, jehož vznik snad lze díky těmto zobrazením spolehlivě datovat 

do 40. let 14. století. Vzezření kruseleru zaznamená v rámci 14. století další vývoj a ve svých 

variantách se pak jako "česká kukla" bude postupně šířit z Čech do západní Evropy. 
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3.3.2 50. - 60. léta 14. století 

3.3.2.1 Analýza ikonografického materiálu 

50. a 60. léta 14. století nám poskytují již bohaté spektrum obrazového materiálu pro studium 

oděvní kultury v našich zemích. V těchto letech hrál hlavní roli ve výtvarném projevu 

monumentální styl s italizujícími vlivy, reprezentovaný především nástěnnými malbami na 

hradě Karlštejn a v Emauzském klášteře. V deskové malbě tento umělecký program sleduje 

výjimečná osobnost Mistra Theodorika a jeho následovníci. Knižní malbu této doby zde 

zastupují vynikající díla iluminátorů Liber Viaticu Jana ze Středy a Jana Opavského, který 

vyzdobil Vídeňský evangeliář pro Albrechta III. Ve všech těchto dílech již máme možnost 

sledovat nejen střihy a jednotlivé části oděvů, ale především jejich barevnou různorodost a 

zdobnost vzorů. Reprezentativní vzorek maleb, použitý pro analýzu módních změn a vývoje 

oděvní kultury a prezentovaný v této práci, však představuje pouhý zlomek rozmanitosti a 

bohatosti uměleckých děl, která na začátku druhé půle 14. století v Čechách pod Karlovou 

vládou vznikala nejen v okolí královského dvora, ale též v prostředí klášterů a lokálních 

kostelů. Vybírám-li pro účel této práce pouze tyto konkrétní malby, činím tak především pro 

jejich bezpochybně výjimečnou kvalitu a výpovědní hodnotu z hlediska sledovaného tématu. 

Hrad Karlštejn představoval a dodnes představuje jeden z nejvýznamnějších hradních 

komplexů v naší zemi. O původním účelu jeho založení a výstavby historikové stále vedou 

spory. Faktem ale zůstává, že v interiérech hradních věží a paláce pracovali na výzdobě 

reprezentativních sálů a kaplí ti nejlepší evropští malíři, které Karel pověřil ztvárněním 

uměleckého programu, reflektujícího jeho panovnickou koncepci a reprezentaci dynastie. Z 

toho důvodu nechal též vymalovat v reprezentačním sále císařského paláce na Karlštejně 

všechny své mytické i skutečné předky v tzv. Lucemburském rodokmenu. V 50. letech 14. 

století vymaloval portréty jednotlivých postav tzv. Mistr Lucemburského rodokmene, který 

bývá též ztotožňován s Mistrem Mikulášem Wurmserem ze Štrasburgu. Malby na stěnách 

bohužel nepřežily renesanční rekonstrukci hradu v 16. století a zachovaly se do současnosti 

pouze v kopiích v Heidelberském kodexu z let 1571-1575.  

Blanka z Valois202 je na portrétu zobrazena v majestátu, stejně jako většina ostatních panovnic 

a panovníků. Je oděná do spodní rudé cotte s těsnějším živůtkem a dlouhými upnutými 

rukávy, které se od zápěstí spínají řadou drobných knoflíčků. Její roucho halí ceremoniální 

kolový plášť sytě modré barvy s červenou podšívkou, jenž je na hrudi spojen velkou 

                                                           
202 Obr. č. 68, str. 161 této práce 
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kruhovou agrafou. Z portrétu je zřetelné, že Blančino roucho včetně pláště má již poněkud 

větší výstřih oválného tvaru, který ovšem zatím nijak nepohoršuje svou hloubkou. Překvapivá 

je úprava Blančiných vlasů. Zatímco v dobovém vyobrazení, které známe ze svatovítské 

katedrály203, je Blanka učesaná podle poslední francouzské módy - tedy stočených nebo pouze 

zahnutých pletených copů podél uší, doplněných diadémem a lehkou rouškou nebo závojem - 

zde je zobrazena jako většina ostatních českých královen - prostovlasá. Její dlouhé zlaté vlasy 

splývají po zádech až téměř k pasu a zdobí je pouze císařská koruna.204 Můžeme spekulovat, 

zda malíř v 16. století nevyobrazil Blančin účes pouze na základě znalosti a vzoru obecné 

módy českých královen 14. století, kdy je na valné většině portrétů vídáme s odhalenými 

dlouhými zlatými vlasy, jako ideály středověké ženské krásy205.  

Výjimkou potvrzující pravidlo zobrazování prostovlasých českých královen (ačkoli sama za 

svého života jako vdaná dáma svou nezahalenou hlavou uváděla současníky do rozpaků206) 

tvoří ve svých portrétech207 Eliška Přemyslovna208. I zde má hlavu i vlasy zahalené bohatým 

kruselerem zřaseným nejen nad čelem, ale i po celém svém obvodu, i v části splývající na 

ramena. Nákladný závoj doplňuje nezbytná královská koruna. Krk a šíje zůstávají částečně 

odhaleny. Dlouhý kolový plášť barvy lila má podobně vykrojený, zlatou portou lemovaný 

výstřih jako v předešlém případě. Je spojen na hrudi opět velkou kulatou agrafou a zcela 

zakrývá Eliščino spodní odění. Zřetelná je pouze kontrastní zlatá podšívka. 

Roucho v případě Markéty Brabantské209, matky Jana Lucemburského, však již odhaluje o 

poznání více. Římská královna je zde oděna do sytě modré cotté s těsným živůtkem, jehož 

výstřih je již enormně hluboký. Odhaluje nejen celou šíji a ramena, ale i značnou část ňader, 

která jsou zdůrazněna navíc kruhovou agrafou, spínající Markétin dlouhý kolový plášť. Ten je 

                                                           
203 především Blančina busta z dílny Petra Parléře ve vnitřním triforiu Katedrály sv. Víta na Pražském hradě  
204 O vhodnosti vyobrazit Blanku jako císařovnu, ačkoli byla korunována pouze královnou českou, není nutno 

diskutovat na tomto místě. Umělec jí patrně vymaloval se všemi korunami, které zdobily též hlavu jejího 

manžela (tedy koruny císařská, česká a lombardská; arelatská chybí i u portrétu samotného Karla) 
205 K ideálu středověké krásy více in Kuběnová, V., 2010, str. 36n. nebo Eco, U.: Dějiny krásy, Praha 2005, str. 

113 
206 viz. Petr Žitavský žasne nad prostovlasou Eliškou Přemyslovnou ve Zbraslavské kronice: „Neboť vycházela 

tehdy nevěsta ze své ložnice s vlasy rozpuštěnými a sem tam po svých ramenou rozvolněnými, zcela bez vínku a 

koruny, ozdob hlavy, celá oděná nezdobeným velmi dlouhým rouchem francouzským,…“ (in Zbraslavská 

kronika. Chronicon Aulae Regiae, 1975, str. 195-196) 
207 viz. její busta z dílny Petra Parléře ve vnitřním triforiu Katedrály sv. Víta na Pražském hradě, nebo 

pravděpodobné vyobrazení Elišky v panovnickém průvodu na schodišti Velké věže hradu Karlštejn 
208 Obr. č. 69, str. 161 této práce 
209 Obr. č. 70, str. 161 této práce 
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téže modré barvy jako spodní cotte, má temně zelenou podšívkou a jeho vrchní lem je bohatě 

zdoben zlatou portou. Poměrně zajímavý je účes královnin. Když pomineme opět pouze 

účelové zobrazení císařské koruny, ačkoli se Markéta nikdy císařovnou nestala210, pod 

korunou jsou zřetelné dva stočené pletené copy, zachycené ve výšce uší. Vzhledem k tomu, že 

tento účes, tzv. beraní rohy, nebyl v Čechách v této době příliš rozšířen, lze se domnívat, že 

malíř Markétu zpodobnil jako cizinku podle zahraniční módy záměrně. 

Další vyobrazení211 nám už ukazuje nejen dámu, ale i vznešeného muže. Manželka Ansberta 

Saského je zde oděna pouze do cotte. Absence pláště nám umožňuje prohlédnout si střih 

spodního šatu v celé jeho kráse. Je zde patrný velmi těsný živůtek s dlouhými upnutými 

rukávy a širokým výstřihem lodičkového tvaru, který stejně jako v předchozím případě 

odkrývá ramena, šíji i vrchní část ňader urozené dámy. Výstřih je lemován zlatou portou a 

stejné zdobení horizontálně rozděluje i celý oděv v pase. Od pasu dolů se cotte rozšiřuje do 

bohatých záhybů, které sahají až k zemi. Záhyby spodních lemů částečně odkrývají temně 

modrou barvu podšívky. Stejně jako Blanka z Valois v počátečním vyobrazení i tato dáma je 

zobrazena prostovlasá pouze s korunou na hlavě. Dlouhé blond vlasy má nakadeřené do 

drobných vlnek a splývají jí po celé délce zad až k úrovni sedu. Její muž Ansbert má na hlavě 

pouze knížecí čapku, posazenou na lehce zvlněných vlasech střední délky. Tvář mu zdobí 

pěstěný, krátce zastřižený plnovous. Ansbert je oděn do volné zelené spodní suknice s tmavě 

červenou podšívkou. Vrchní část těla má zahalenou kolovým pláštěm střední délky bez 

rukávů, na kterém není znatelné žádné zapínání, tudíž je možné, že se oblékal přes hlavu. V 

tom případě by to mohl být plášť typu tappert212. Má temně červenou barvu totožnou s barvou 

podšívky a je zdoben našedlou kožešinou, která okolo krku tvoří improvizovaný límec. Na 

nohou má vévoda punčochy rezavé barvy a temně červené látkové těsné střevíce s lehce 

protaženými špicemi. 

V dalších dvou obrazech pozorujeme panovníky zobrazené v majestátu. Karel IV.213 je zde 

zahalen do výrazně červeného kolového ceremoniálního pláště, sepnutého pod krkem bohatě 

zdobenou kruhovou agrafou. Zlatá výšivka s motivem jednoduchých pětilistých kvítků zdobí 

lemy pláště, který je podšit kontrastní tmavě zelenou látkou. Zlatem jsou zdobeny též císařovy 

těsné střevíce s úzkými špicemi. Bohužel není vidět spodní Karlovo roucho, rozpoznatelné 

                                                           
210 Zemřela ještě před korunovací během římské jízdy v Janově 13. prosince 1311 - viz. Petr Žitavský in 

Zbraslavská kronika. Chronicon Aulae Regiae, 1975, str. 249. 
211 Obr. č. 71, str. 161 této práce 
212 jak jej popisuje Petráň, J., 1985, str. 878 
213 Obr. č. 72, str. 162 této práce 
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jsou na něm však různě aranžované široké zlaté porty vyšité motivem černých orlic. Císařův 

spodní oděv tedy zdobí stuhy s heraldickým znakem Svaté říše římské, což podtrhuje 

důstojnost jeho vzezření. Karlův majestát pak musí doplňovat i císařská koruna, kterou zde 

má panovník posazenou na lehce zvlněných hnědých vlasech, splývajících mu na ramena. Ve 

tváři nesmí chybět císařovu podobu charakterizující upravený plnovous.  

Karlův děd Jindřich Lucemburský214 je zde též zpodobněn se symboly císařské moci. Na 

hlavě nechybí císařská koruna a celou panovníkovu postavu halí dlouhý zelený kolový plášť 

spojený agrafou pod krkem. Ta má tvar květu a v jejím centru rozpoznáme též heraldický 

říšský motiv. Vrchní lem pláště je zdoben bohatou zlatou portou a podšívku tvoří kontrastní 

modrá látka. Ze spodního oděvu Jindřichova rozpoznáme pouze temně rudou barvu a těsnější 

rukávy. Zajímavě jsou zde však vyobrazeny císařovy látkové střevíce jednoduché červené 

barvy, nijak nezdobené. Podle módy jsou těsné a ve špici lehce protažené. Na levém střevíci 

je viditelná tenká podešev odlišné barvy a nejspíše i materiálu. Představuje poměrně ojedinělé 

zobrazení spodní části střevíce, která by bez archeologických nálezů asi nikdy nemohla být 

pouze z obrazového materiálu identifikována.  

Rukopis Mistra Lucemburského rodokmene, který vyzdobil reprezentační síň hradního 

paláce, je rozpoznatelný i v tzv. Ostatkových scénách, vyobrazených na jižní stěně kostela 

Nanebevzetí Panny Marie v menší karlštejnské věži. Ve dvou scénách zde Karel IV. přijímá 

svaté ostatky, které pak následně ve scéně třetí ukládá do zlatého relikviářového kříže. Malby 

byly vytvořeny mezi lety 1356 - 1357 a zobrazují císaře i ostatní státníky v reálnější 

individualizované podobě, i když stále ještě se s částečně idealizovanými rysy. 

Tato individualizace je patrná především v první scéně215, kde Karel IV. přijímá třísku sv. 

Kříže a dva trny Kristovy trnové koruny z rukou francouzského dauphina216. Z císařova 

spodního roucha je rozpoznatelná pouze malá část těsného červeného rukávu s úzkým černým 

lemem. Dominantní část oděvu tvoří plášť z bílé látky s kontrastní zelenou podšívkou a 

vyšitými zelenými úponkovými motivy, které jsou střídány vzorem zelených papoušků 

obracejícím k sobě hlavy217. Vzor této látky by mohl poukazovat na její pravděpodobně 

                                                           
214 Obr. č. 73, str. 162 této práce 
215 Obr.č. 74, str. 163 této práce 
216 Podoba francouzského dauphina se zde téměř přesně shoduje s jeho dalšími vyobrazeními ve Francii, s nimiž 

byla srovnávána a podle nichž byl též Karel identifikován - např. soudobá socha Karla IV. v pařížském Louvru, 

viz. obr. č. 195 na str. 219 této práce 
217 viz. detail in obr. č. 75, str. 163 této práce 
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italský původ218. Střihem, který není vzhledem k císařově postoji a vrstvení látky zcela 

zřetelný, by Karlův plášť mohl představovat jeden z typů tappertu v délce ke kotníkům. Nohy 

má císař oblečeny do zelených punčoch a jeho obutí zde tvoří skutečně luxusní zlaté střevíce 

zdobené prošíváním nepravidelných geometrických tvarů. Dlouhý plášť je základní částí 

oděvu i dauphina Karla. Je to se vší pravděpodobností modrý plášť typu karnáč s 

polodlouhými širokými rukávy a delším ozdobným cípem vpředu. Spodní dauphinovo roucho 

není zřetelně rozpoznatelné, vidíme z něj pouze těsné dlouhé rukávy též modré barvy. 

Překvapivé je, že na nohou nemá mladý Francouz punčochy. Bosé nohy má obuté do nízkých, 

zcela otevřených látkových střevíců, připomínajících z našeho pohledu spíše sandály, se 

síťovanou strukturou. Patní část je připevněna k nártu tenkým řemínkem. Hlavy obou 

panovníků zdobí odpovídající koruny. Jejich vlasy volně splývají až na záda bez větší známky 

kadeření či jiných úprav. Císařovu tvář zdobí opět charakteristický plnovous. 

Ve druhé scéně219 dominují v odění státníků opět pláště. V obou případech jsou to kolové 

pláště typu tappert v délce do půli lýtek, podšité luxusním hermelínem. Tappert císaře Karla 

má výrazně červenou barvu, obléká se přes hlavu a na pravé rameni se spíná řadou pěti 

ozdobných knoflíků červené barvy220. Zvláštní je zde úzký pruh látky zelené barvy, který by 

bylo možno vnímat jako část Karlova středního roucha. To má ale dle viditelných těsných 

rukávů s černými lemy červenou barvu, odpovídající plášti. Možná se tedy jedná o část 

Karlovy spodní suknice. Na nohou má Karel červené punčochy a zlaté střevíce stejného střihu 

jako ve scéně předešlé, liší se pouze ve vzoru. Mohlo by se jednat o střevíce sešité z několika 

kousků jemné kůže, zdobené zlacením. Anebo se opět jedná pouze o ozdobné prošívání. Plášť 

druhého panovníka221 má zelenou barvu, která též odpovídá odstínu jeho spodního roucha, z 

něhož vidíme dlouhý těsný rukáv s černým lemem. U krku je připojena hermelínem lemovaná 

krátká kápě a hermelín zdobí též pruh látky visící od rukávu státníka. S tímto pruhem látky 

vyvstává řada otázek ohledně roucha které má panovník skryto pod pláštěm a jehož přesná 

délka není pozorovatelná - od kolenou níže vidíme pouze zelené punčochy a těsné zelené 
                                                           
218 Podrobněji o vzorech a materiálech oděvu v kapitole Materiály a vzory na str. 33n. této práce 
219 Obr. č. 76, str. 164 této práce 
220 viz. detail in obr. č. 77, str. 164 této práce 
221 Interpretac jeho totožnosti stále není zcela objasněna, stejně jako charakter relikvie, kterou Karel v této druhé 

scéně přijímá. Nejvíce se přikláním k interpretaci Karla Otavského v jeho studii K relikviím vlastněným Karlem 

IV., k jejich uctívání a jejich schránkám in Court Chapels of the High Middle Ages and their Artictic Decoration. 

Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba, ed. Jiří Fajt, Praha 2003, str. 392-

398. Relikvii označuje jako houbu napuštěnou octem a panovníka v zeleném rouchu jako „řeckého krále". 

Řeckým králem má na mysli byzantského císaře Jana V. Palailoga (1341-1391), což vysvětluje v témže textu na 

str. 395 
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střevíce, černě prošívané. Pokud by tento zvláštní "přívěsek" nebyl ozdobnou součástí pláště, 

mohli bychom jej interpretovat právě jako moderní falešný rukáv, tzv. „pach", jichž jsme již v 

předchozích vyobrazeních z 40. let viděli několik. Dokládal by tedy módní vliv i na 

panovnická ceremoniální roucha, která obecně příliš výstřelkům módy nepodléhala. 

V poslední scéně222 je císař oděn nejluxusněji. Z malby jsou zřetelné tři vrstvy jeho šatu. 

Spodní tvoří suknice červené barvy s dlouhými těsnými rukávy a červené punčochy. 

Prostřední roucho představuje zlatá dalmatika s červenou výšivkou úponkových motivů. Celý 

oděv je doplněn nákladným zlatým kolovým pláštěm spínaným pod krkem. Zlatá látka je 

celoplošně vyšita červeným motivem palmet střídajícím se s bílými rostlinnými úponkovými 

motivy. I v tomto případě otázkou zůstává černým úzký lem u Karlova krku, se vší 

pravděpodobností je to však vyčnívající část Karlovy spodní suknice, která má stejně 

lemované i rukávy223. Nepřehlédnutelnou součástí Karlova reprezentativního oděvu jsou 

bohatě zdobené, těsně uzavřené střevíce ke kotníkům. Zlatý podklad (zlacená jemná kůže či 

látka) je zde zřetelně zdoben náročnou výšivkou s rostlinnými motivy224. 

Tzv. Ostatkové scény jsou považovány za vnější výzdobu severní stěny vedlejší kaple Ostatků 

Utrpení Páně, která je od 16. století nazývána též kaplí sv. Kateřiny. Na její výzdobě, jež 

vznikala v průběhu 50. let 14. století, pracovalo několik umělců, ovlivněných italskou 

malbou, včetně Mistra Lucemburského rodokmene. 

Na oltářní menze je vymalováno Ukřižování Páně225, tzv. Kalvárie, ve kterém si můžeme 

prohlédnout především zavití ženských hlav a oděvu setníka či vedle něj stojícího vojáka. 

Panna Marie zde má hlavu a krk lehce zakryté průhledným závojem bez jakéhokoli zdobení. 

Celá její postava včetně hlavy je zahalena do červeného pláště se zelenou podšívkou. Dvě 

Marie stojící na pravé straně Krista mají na hlavách dvojité roušky - spodní těsně obepíná 

celou hlavu, krk a šíji a zakrývá též bradu a uši, vrchní je aranžována na temeni hlavy a v 

úrovni uší uvázána v uzel, který patrně obě roušky spojuje. Setník má zde již bohatě 

zkadeřený dlouhý vous i kníry. Na hlavě má posazenou čapku s ohrnutým předním lemem 

kontrastující bílé barvy. Jeho zbroj zakrývá červený plášť těsným aranžováním zdůrazňující 

linii těla. Částečně je zřetelné odění mladíka zcela vpravo. Jeho šat tvoří už velmi zkrácená 

suknice, kterou zde lze už spíše považovat za kabátec s úzkými rukávy, v délce do půli stehen. 
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Vrchní část nad pasem obepíná tělo, na bocích je opticky rozdělena ležérně posazeným 

černým pásem a od boků níž se střih opět lehce rozšiřuje. Celkový oděv doplňují těsné 

nazelenalé punčochy. 

Malba na pravé boční straně oltářní menzy zobrazuje oblíbenou světici Karlovu, svatou 

Kateřinu226. Je oděna do jednoduché červené cotte s širokým oválným výstřihem, odhalujícím 

část ramen a šíji. Má těsné dlouhé rukávy, nicméně živůtek není ještě zcela přiléhavý. Z 

ramenou Kateřině splývá až k zemi jednoduchý kolový plášť modré barvy, který je pod krkem 

spojen tenkou červenou tkanicí, protaženou dírkami v rozích pláště a svázanou do ozdobného 

střapce. Svatá Kateřina je zobrazená s odhalenými zlatými vlasy, které jsou lehce zvlněné a 

splývají jí na ramena. 

Nad ostěním vstupního portálu do kaple je pak vymalována scéna Exaltatio crucis227, v níž 

rozpoznáváme císaře Karla s jeho čtvrtou manželkou Annou Svídnickou. Oba jsou zobrazeni 

s korunami na hlavách a oděni do ceremoniálních rouch, z nichž jsou rozpoznatelné pouze 

vrchní části, nicméně pro postižení vývoje např. ženské cotte je i tato vrchní část zcela 

dostačující. Vidíme zde totiž, že císařovnina rudá cotte má již velmi hluboký výstřih, 

odhalující krk, šíji a ramena i část ňader. Je bohatě lemována původně zlatými portami, které 

jsou zřetelné i u zápěstí na těsných dlouhých rukávech. Roucho Annino doplňuje plášť téže 

rudé barvy a s totožnými ozdobnými lemy, spojený na hrudi původně pravděpodobně 

drobnou sponou. Anna je zde zobrazená prostovlasá a její bohatě zvlněné zlaté vlasy jí 

splývají po skráních a šíji až na záda, zdobeny pouze náznakem lehounkého transparentního 

závoje. Císař je oděn do luxusního ceremoniálního roucha, jehož spodní část tvoří jednoduchá 

bílá suknice s dlouhými rukávy. Dalmatika i plášť jsou zlaté barvy, lemované portami s 

heraldickými motivy říšských orlic. Kolový plášť zakrývající Karlova ramena má císař spojen 

pod krkem zlatou agrafou ve tvaru čtyřlístku. Jako v mnoha jeho dalších portrétech i zde je 

zobrazen s pěstěným plnovousem a polodlouhými hnědými vlasy jednoduše sčesanými k týlu 

hlavy. 

Stěny kostela Nanebevzetí Panny Marie byly na přelomu 50. a 60. letech vymalovány 

výpravnými scénami ze Zjevení Janova. Mistři, kteří karlštejnskou Apokalypsu vytvářeli, 

znali již italskou malbu a v jejich práci jsou už patrné i frankovlámské vlivy. Ačkoli velká 

část těchto maleb byla v průběhu rekonstrukcí hradu zničena nebo narušena, dodnes si v 

                                                           
226 Obr. č. 82, str. 167 této práce 
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jednotlivých výjevech můžeme při bližším a podrobnějším zkoumání povšimnout řady 

zajímavých oděvních detailů. 

První scéna v horním pásu na východní straně kostela zobrazuje rozvázání čtyř andělů na 

březích řeky Eufratu a následné ničení třetiny lidstva z pekel vypuštěnou armádou jezdů na 

šelmách228. V davu lidí stojící muži jsou oblečeni do jednoduchých suknic v různých, 

postupně se zkracujících délkách od půli lýtek až těsně nad kolena. Jejich odění doplňují těsné 

barevné nohavice s protaženými špicemi na chodidlech. V případě vpředu stojícího muže,  

jehož hlavu a krk obepíná velice těsná kukla, si můžeme všimnout, že jeho suknici překrývá 

též plášť na němž zaujme střihové řešení. Zdá se, že malinká kukla je s ním spojená 

(odpovídá též barevně). Ačkoli je to kolový plášť širokého střihu, má velmi těsné rukávy, 

které je nutné sepnout od krku až k lokti dlouhou řadou bílých knoflíčků, jak je zřetelné na 

levé paži. Mohlo by se tedy jednat o jedinečný typ karnáče s těsnými dlouhými rukávy, který 

se v našich vyobrazeních vyskytuje jen zřídka. Starší muži zde mají opět zřetelně nakadeřené 

plnovousy, rozdělené do několika pramenů. 

Detail ze scény proroků Enocha a Eliáše229 nám ukazuje skupinku žen, oděných do dlouhých 

volných cotte s těsnými dlouhými rukávy a hlubokými výstřihy oválného tvaru. Dvě z nich 

(první žena v zeleném a třetí žena v červeném) mají hlavy zahaleny do malinkatých čepečků, 

pod nimiž jsou skryté vlasy i uši, v případě ženy v červeném i brada. Prostřední dáma má na 

hlavě luxusní kruseler, jehož struktura z poškozené malby není příliš zřetelná, ale při 

detailnějším pohledu lze rozeznat nejen řasení okolo obličeje a na temeni hlavy, ale i bohaté 

vlnky a záhyby zdobící též celý obvod roušky, která jí splývá až na ramena. Pod kruselerem 

na čele je ještě zřetelný tenký černý proužek kovového vínku. 

V detailu výjevu se Čtyřmi apokalyptickými jezdci230 na jižní straně kostela je zachycen 

druhý z nich - válečník jedoucí na ryšavém koni a třímající v ruce meč. Jeho spodní suknice 

má dlouhé těsné rukávy. Přes spodní šat je zřetelný vzor svrchního roucha, výrazně 

připomínající úponkový motiv na dalmatice Karla IV. v poslední tzv. Ostatkové scéně. I plášť 

tohoto jezdce poněkud střihem a zdobením připomíná plášť císaře z druhé tzv. Ostatkové 

scény - načervenalý karnáč, sepnutý na pravém rameni třemi zlatými knoflíky. Na hlavě má 

tento jezdec obyčejnou bílou čapku, připomínající zárodek točenic. Se vší pravděpodobností 

nebudeme v podobě tohoto muže Apokalypsy hledat podobu samotného císaře. Motiv vzoru 
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látky a podobné rysy malby s výtvarným stylem tzv. Ostatkových scén by nás však mohly 

přivést k úvaze, že právě tuto část Apokalypsy mohl v kostele vymalovat tentýž mistr, nebo 

přinejmenším jeho následovník či spolupracovník. 

Malba na západní stěně kostela Nanebevzetí, zobrazující Apokalyptickou ženu letící na 

poušť231 a Ženu sluncem oděnou232, je považována za nejmladší část výzdoby tohoto prostoru. 

Byla vytvořena pravděpodobně až v první půli 60. let 14. století jedním mistrem, který použil 

pro dekoraci spodního roucha této ženy zajímavý vzor - palmetové motivy v plošné výšivce 

na bílém pozadí233, tedy motiv, který má svůj původ na Předním východě. Tyto motivy však 

pro výzdobu textilií používala i italská produkce, z níž byly získávány též látky pro Karlův 

dvůr v Čechách234. Je dost pravděpodobné, že tento vzor byl pro dekoraci látek na začátku 60. 

let 14. století velmi oblíbený. Svědčil by o tom i fakt, že je vyobrazen i na rouchách několika 

světců v Kapli sv. Kříže235. 

Kladskou madonu236 nechal vytvořit pro klášter augustiniánů kanovníků v Kladsku na začátku 

50. let 14. století pozdější arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic, jehož také vidíme jako 

donátora klečet v pravém spodním rohu obrazu. V této malbě se nám naskýtá ideální 

příležitost prohlédnout si na jedné ploše hned dva vývojové stupně ženského oděvu, který v 

tomto případě oblékají andělé. Ve vrchní části malby jsou ještě oděni do bohatě zdobených 

volných cotte, které jsou v pase lehce podkasány. Jejich šaty mají zelenou podšívku a u krku 

jsou propojeny s volnými kápěmi, splývajícími andělům po zádech. Cotte prvního z nich 

(vlevo nahoře) má i zcela volné rukávy, na šatu druhého anděla už vidíme rukávy těsně 

obepínající paže. Obě bílá roucha zdobí zlatá výšivka s motivy rozet, křížků i geometrických 

tvarů, rozesetých po celé ploše látky. Andělé ve střední části obrazu už ale mají roucha 

dvojitá. Modrou spodní cotte překrývá svrchní bílý surcot, vyšitý zlatými hvězdami. Má již 

dlouhé těsné rukávy a zúžený živůtek. Od pasu dolů se opět rozšiřuje a po stranách ho zdobí 

hluboké zlatě lemované rozparky, které sahají až k bokům a odkrývají kontrastní červenou 

podšívku. Oba surcoty jsou spojeny s volnou kápí a pod krkem doplněny zlatými agrafami ve 

tvaru kvítků. Všichni andělé mají polodlouhé zlaté vlasy, bohatě nakadeřené a zdobené 

zlatými diadémy s motivy trojlístků nad čelem. 

                                                           
231 Obr. č. 87, str. 169 této práce 
232 Obr. č. 88, str. 169 této práce 
233 viz. detail in obr. č. 89, str. 169 této práce 
234 více v kapitole o materiálech a vzorech na straně 33n. této práce 
235 např. na rouchu sv. Víta, sv. Kateřiny, sv. Mořice, sv. Mikuláše, sv. Vojtěcha a několika dalších biskupů 
236 Obr. č. 90, str. 170 této práce 



70 

Na překrásné malbě Madony zbraslavské237 z období po roce 1350 si můžeme prohlédnout 

stejný typ účesu jako u andělů v předchozím obraze. Zlatý diadém je zde doplněn pětilistou 

korunou a lehce řaseným závojem, který z temene hlavy splývá v bohatých záhybech až na 

ramena. Je zdobně lemován zlatou stužkou a drobnými perličkami. Roucho madony je zcela 

zakryto sytě modrým pláštěm se zelenou podšívkou posetým zlatými hvězdami, jenž měl 

bezpochyby evokovat dojem nebeské zářící oblohy. Jeho lemy jsou zdobeny zlatými 

výšivkami, u krku jej lemuje porta a spojuje obrovská zlatá agrafa ve tvaru rozety, původně 

zdobena drahokamy. Zajímavě je oděn malý Ježíšek - jeho tělo halí tunika z lehounké 

transparentní látky, která je na bocích prostřižena a spojena třemi kovovými knoflíky. Její 

oválný výstřih je zdoben úzkou zlatou stuhou a dvěma sponami ve tvaru čtyřlístků. 

Deskové malbě 60. let 14. stol. dominuje geniální osobnost českého malířství, Mistr 

Theodorik. Jeho dílna v letech 1360-1364 vytvořila dodnes největší zachovanou ucelenou 

sbírku gotických deskových nástěnných maleb na světě, která je ve své celistvosti  

vystavována v prostoru, pro který vznikla, tedy v Kapli sv. Kříže na Karlštejně. Zobrazení 

světci zde vytvářejí nebeské Kristovo vojsko, které mělo symbolicky střežit v Kapli 

uchovávané císařské insignie a královskou sbírku svatých relikvií, především ostatků Utrpení 

Páně, jsou na deskách oděni veskrze v jednoduchá roucha, z nichž jednotlivé dobové módní 

prvky nelze zcela přesně vystopovat. Pozoruhodné jsou na nich ale použité vzory238 a 

plastická zdobení pastigliemi či přímo detaily z drahých kovů. Tyto drahocennosti však 

bohužel nepřežily dlouhá staletí a dá se o nich usuzovat pouze ze zachovaných obrysů, které 

po sobě zanechaly v malbě.  

Ze všech dodnes dochovaných 129 desek lze zajímavé detaily vypozorovat např. v malbě 

zobrazující sv. Jiřího239. Rytíř Jiří má v obraze módně nakadeřené vlasy, a především dlouhý 

plnovous. Je oděn do zbroje, kterou chrání svrchní surcot, rozdělný v pase zlatým pásem se 

zdobnou sponou. Celek působí jednolitě především díky objemnému kolovému plášti, 

vytvořeného ze stejného materiálu jako surcot. Je to nákladná látka červené barvy, zeleně 

podšitá a zdobená plošným dekorem původně plastických rozet na vyšívaném vzoru palmet, 
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doplněným drobnými úponkovými motivy. Jiřího plášť původně na levé straně spojovala 

nákladná agrafa, z níž vidíme pouze pozůstatky. 

Roucho z bohatě zdobené látky má na sobě i sv. Kateřina240. Materiál má temně zelenou 

barvu a zlatě vyšívaný vzor241 palmet kombinovaných z rozetami a úponky. I tato látka je 

plasticky zdobena motivy drobných růžic a palmet střídajících se v horizontálních řadách. 

Theodorikovo dílo bezpochyby znal i autor Emauzského ukřižování242 (1365), v němž si 

všimneme především postavy setníka. Jeho zbroj chrání svrchní surcot červené barvy, který je 

už velice těsně a krátce střižen, takže spíše připomíná kabátec. Na bocích je doplněn zdobným 

pásem, přes nějž visí ještě jeden, zcela praktický opasek, na němž má voják připevněn meč a 

vzadu též dýku. Surcot je zdobně lemován po celém svém obvodu, v předním středovém 

vertikálním švu je úzce sešněrován a v ramenou jej zdobí zlacené řemínky. V úrovni prsou 

jsou proraženy dva otvory, z nichž vycházejí ozdobné zlaté řetězy spojené na zádech. Také v 

tomto případě jsou vlasy a dlouhý setníkův plnovous bohatě nakadeřeny.  

Stejnou úpravu vousů i vlasů pozorujeme i v nástěnné malbě, kterou Mistr Theodorik 

vyzdobil východní okenní výklenek v Kapli sv. Kříže na Karlštejně, tedy ve scéně Klanění tří 

králů243. V protějším západním okenním výklenku je vymalována scéna Klanění 24 starců 

apokalyptickému beránkovi244, kterou vytvořil jiný umělec, se vší pravděpodobností ještě 

Mikuláš Wurmser ze Štrasburku, jemuž byla výzdoba Kaple původně svěřena. Tato scéna 

nám poskytuje bohatou přehlídku nejen středověkých hudebních nástrojů, ale také mužských 

plášťů, střevíců, pokrývek hlav a účesů. Starci mají na sobě především kolové dlouhé pláště, 

mezi nimiž barevně převažuje zlatá, červená a modrá. Jsou povětšinou spojeny zlatými 

agrafami, od nejjednodušších kulatých po zdobnější rozetové tvary. Jejich obutí tvoří 

především těsné otevřené střevíce černé barvy s lehce protaženými špicemi a úzkým páskem 

přes nárt. Vlasy všech mužů jsou nakadeřené stejně jako plnovousy některých z nich. Na 

hlavách mají především jednoduché točenice svázané uzlem v týlu hlavy, nebo jsou zobrazeni 

prostovlasí. Jejich královské koruny jim leží u nohou ve spodní části malby. 

Stěny nad schodištěm ve Velké věži vedoucím  ke Kapli sv. Kříže byly vyzdobeny během 60. 

let 14. století scénami z legend o svatém Václavu a svaté Ludmile. Autorství těchto maleb je 
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přisuzováno Mistru Osvaldovi, který pracoval též na výzdobě kaplí ve svatovítské katedrále 

na Pražském hradě. Ačkoli osvětlení v těchto prostorách neposkytuje zcela ideální podmínky 

pro zkoumání jednotlivých detailů v malbách, při bližším studiu a s trochou snahy v nich 

nalezneme další vzácné doklady o stavu soudobé módy245. 

Ve scéně, zobrazující sněm v Řezně246 se klaní císař Jindřich před sv. Václavem, jemuž po 

bocích stojí dva andělé. Císař Jindřich je zde bezpochyby oděn do ceremoniálního roucha 

vizuálně odkazující na jeho majestát, nicméně zarážející je tu zřetelný visutý pás potažený 

hermelínem, který císaři splývá zhruba od lokte pravé ruky až na zem. Jeho podoba a pozice 

vylučuje, že by lemoval císařův ceremoniální plášť, proto se dá reálně uvažovat o tom, že je 

to tehdy módní falešný rukáv, tzv. pach. Jednalo by se o poměrně nezvyklý módní prvek, 

kterým ceremoniální panovnická roucha většinou odolávala až do začátku novověku. 

Zajímavá je zde i postava prostředního z kurfiřtů247 přihlížejících v pozadí scény. Tento 

kurfiřt má na hlavě knížecí čapku s bílým lemem a na rozdíl od ostatních hodnostářů je oděn 

do poměrně moderního roucha modré barvy. Spodní šat tvoří volnější suknice v délce ke 

kolenům, kde je zdobně lemována vlnkami. Přes tento spodní oděv má kurfiřt oblečený 

modrý plášť pravděpodobně typu karnáč - je zde zřetelný široký kratší rukáv s širokým 

červeným lemem -  spínaný na pravém rameni. Módní oděv doplňují punčochy téže modré 

barvy a úzké otevřené střevíce se zapínáním přes nárt. Módní otevřené střevíce se síťovanou 

strukturou a stejným typem zapínání mají na nohou i další dva v popředí sedící kurfiřti. Jejich 

obutí stylově odpovídá střevícům, které jsme již viděli na nohou dauphina Karla v první tzv. 

Ostatkové scéně248 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

Scéně Nastolení knížete Václava přihlížejí v levé části malby dva mladíci249. Jejich odění již 

zcela odpovídá stížnostem a kritikám mravokárců250. Vidíme zde zásadní změnu střihu 

                                                           
245 Částečně se interpretaci a dataci maleb z hlediska módy věnoval Ivo Hlobil ve své studii Církevní kritika 

výstřední módy císařského dvora Karla IV. a datování nástěnných maleb karlštejnského schodištního cyklu 

kolem let 1365-1367 in Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna, ed. Zuzana Všetečková, Průzkumy 

památek - příloha, roč. XIII, Praha 2006, str. 19 - 22 Zpochybnění jeho argumentace jsem uvedla již ve své 

bakalářské práce -  viz. Kuběnová, V., 2010,  pozn. č. 200, str. 60 Na tomto místě bych doplnila, že vzhledem k 

nejisté dataci prvního výskytu upnutých mužských kabátců v českých zemích a dalších módních prvků 

pozorovatelných v nástěnných malbách nad schodištěm, nelze se pokoušet tyto malby datovat pouze na základě 

oděvních detailů. Zvláště pokud církevní kritiky těchto výstředností, jejichž český překlad autor cituje ze 

sekundární literatury, od sebe dělí bezmála dvacet let! 
246 Obr. č. 98, str. 176 této práce 
247 viz. detail in obr. č. 99, str. 176 této práce 
248 viz. obr. č. 74, str. 163 této práce 
249 Obr. č. 100, str. 177 této práce 
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mužského šatu. Již se evidentně nejedná o suknici, ale o kabátec. Těsný oděv obepíná mužské 

tělo a zdůrazňuje jeho linii. Jeho délka sahá pouze těsně pod hýždě a odhaluje tak celé nohy, 

které je nutné obléci do těsných nohavic či punčoch. Z malby však není zřetelné, zda-li se 

ještě jedná o punčochy, či o módní upnuté nohavice. Těsné střevíce s podobnou strukturou 

jako v předchozím vyobrazení ale spíše ukazují na punčochy. Rukávy těchto kabátců jsou 

stále jednoduché a obepínají paži v celé její délce. Na bocích mají ležérně posazené ozdobné 

pásy, na nichž jsou připevněny meče podle módy vpředu, aby upozorňovaly na mužské 

přednosti. Těsně střižené kabátce těchto mladíků doplňují též módní pokrývky hlavy. Upnuté 

kukličky se zapínáním pod krkem obepínají celou hlavu a skrývají uši i část čela. U krku je 

doplňuje ozdobný lem. 

Oproti těmto dvěma mladíkům, sv. Václav v následující scéně251 je oblečen důstojně do 

dlouhého karnáče bílé barvy s modrou podšívkou a červených punčoch. Karnáč má v tomto 

případě dlouhé široké rukávy s vertikálními průstřihy, odhalujícími těsný rukáv spodní bílé 

suknice, a je propojen s jednoduchou kápí, která splývá Václavovi  po zádech. Na hlavě má 

světec knížecí čapku, jeho vous je krátce střižený bez jakýchkoli moderních úprav. 

Počínající módu upnutých kabátců dokládá i scéna s knížetem Radslavem252 klečícím na 

bitevním poli před sv. Václavem. Ze všech postav oděných převážně do zbroje, která není 

předmětem studia této práce, je nejzajímavější drobná figura v přední pravé části obrazu. 

Tento panoš253 má na sobě upnutý bílý kabátec bez rukávů v délce sahající těsně pod hýždě. 

Oděv opět doplňují nutné nohavice (či punčochy) a opticky jej rozděluje ozdobný pás ve 

výšce boků. Pas mladíka je zde důrazněji zúžen, až téměř připomíná pas ženský. Z malby není 

zřetelné, zda toto zúžení tvoří šněrování, či naopak vycpaná vrchní část kabátce. Střihová 

změna je zde však jasně patrná. 

Ve scéně s hostinou na Staré Boleslavi254 jsou nejzřetelněji oděny dvě figury. Dáma sedící za 

stolem vpravo má hlavu zavitou do těsné roušky. Naopak šíji, ramena a část ňader odhaluje 

velmi hluboký výstřih její upnuté modré cotte. Oděv mladíka, který obsluhuje stolovníky, 

nám podává další svědectví o módě těsných krátkých kabátců, jejichž střih se postupně zužuje 

natolik, že začíná nepřirozeně deformovat linii postavy, jak je zřetelné ze zúžení tohoto 

                                                                                                                                                                                     
250 viz. citace Beneše Krabice z Weitmile na str. ... této práce 
251 Obr. č. 101, str. 177 této práce 
252 Obr. č. 102, str. 178 této práce 
253 Obr. č. 103, str. 178 této práce 
254 Obr. č. 104, str. 179 této práce 
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kabátce ve výšce pasu. Na bocích visí mladíkovi opět ozdobný pás s mečem upevněným před 

rozkrokem. Na hlavě má moderní malinkou kukličku bílé barvy. 

Scéna Vraždy sv. Václava před branami kostela prošla výraznou restaurací v 19. století, která 

znatelně pozměnila charakter malby, nicméně zachovala její výpovědní hodnotu z hlediska 

střihu mužského oděvu, který vidíme na postavě jednoho z vrahů255. Opět se zde jedná o 

těsnější kabátec s dlouhými upnutými rukávy, jehož délka sahá těsně pod zadní část těla. V 

pase je kabátec rozdělen červeným pruhem a od pasu dolů se téměř neznatelně rozšiřuje. 

Otázkou zůstává poměrně nezvyklé barevné vyhotovení oděvu - vertikální a horizontální 

modro-žluté pruhy jsou pravděpodobně invencí restaurátora, naznačující, že jde o negativní 

postavu256. Odění figury doplňují šedé punčochy a jednoduchá čapka o ohrnutým lemem. 

Dva mladíci ve scéně Nalezení Václavova těla257 jsou oba oděni do krátkých módních 

kabátců. Poskytují nám ideální příležitost srovnat vývojový posun ve střihu mužského kabátce 

v jednom obrazu. Oba mají dlouhé těsné rukávy a na bocích ozdobné široké pásy. Nohy jim 

obepínají těsné punčochy, v případě mladíka vpravo jednoduše bílé, mladík vlevo má 

punčochy na každé noze v jiné barvě (červené a modrá), tzv. miparti. Střih kabátce tohoto 

muže je sice krátký a těsný, ale nijak nedeformuje jeho tělo, na rozdíl od nepřirozeně 

staženého pasu druhého mladíka, kde se téměř rýsuje i hrudní vycpávka, jež mravokárci ve 

svých záznamech z této doby tolik pranýřují. 

Další scéna Ukládání Václavova těla do hrobu nám naopak ukazuje ještě vývojově starší typ 

mužského odění. Klečící muž258 v popředí má na sobě volnou modrou suknici, která se v pase 

lehce zužuje a ve své délce sahá ještě až ke kolenům. Má široké dlouhé rukávy a je doplněna 

rozměrnější kuklou. Její spodní část halí celá ramena, šíji a krk, vršek tvoří pouze kratší cíp 

splývající muži z temene na ramena. 

Zajímavých druhů mužských pokrývek hlav si můžeme všimnout ve dvou dalších obrazech. 

V detailu scény křtu knížete Bořivoje259 má klečící muž na hlavě zelenou čapku se šnekovitě 

stočeným vrcholkem. Detailní výřez ze scény Bořivojovy smrti260 nám zase ukazuje mladíka 

který má celou hlavu zakrytou v upnuté malinké kukličce černé barvy s ozdobným lemováním 

u krku. 
                                                           
255 Obr. č. 105, str. 180 této práce 
256 O pejorativním významu žluté barvy více in Kuběnová, V., 2010, str. 33n. 
257 Obr. č. 106, str. 180 této práce 
258 Obr. č. 107, str. 181 této práce 
259 Obr. č. 108, str. 181 této práce 
260 Obr. č. 111, str. 182 této práce 
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Moderně jsou oděny i děti Bořivoje a Ludmily v dalších dvou vyobrazeních. V prvním 

detailu261 vidíme mladé chlapce oblečené do zelených krátkých těsných kabátců, které téměř 

splývají s upnutými punčochami protaženými na chodidlech do delších úzkých špic. Boky jim 

zdobí pásy s drobnými mošničkami. Dívky262 mají na sobě dlouhé cotte s těsnými rukávy, 

živůtky obepínajícími hrudník a hlubokými výstřihy odkrývajícími část ramen a ňader. 

I poslední vyobrazení ze schodištních cyklů ve Velké věži nám dokazuje moderní trendy v 

odívání 60. let. Scénu Korunovace knížete Vratislava263 sledují v pravé části malby dva muži 

oděni podle poslední módy. I jejich těla svírají těsné krátké kabátce, zakrývající sotva zadní 

časti těla. Ačkoli zde nepozorujeme žádné zvláštní zdobení (ani opasky, dýky či meče nebo 

mošny), zajímavý je detail na rukávech mladíka v bílém. Těsně obepínají paži v celé její délce 

a jejich konce jsou protaženy v úzkém trychtýřovitém střihu až do poloviny dlaně. Těsná je i 

kukla mladíka oblékaná přes hlavu, zakrývající i krk a téměř splývající s vrchní částí kabátce. 

Bílé punčochy, které už jen korunují vyzývavost tohoto modelu, jsou na chodidlech protaženy 

do delších špic, které už pravděpodobně poněkud znesnadňují chůzi. 

V závěru schodiště obě legendy nahrazuje královský průvod předků Karla IV. z dynastií 

Přemyslovců a Lucemburků, kteří měli dle Karlovy koncepce "doprovodit" příchozího k 

nejvýznamnějšímu prostoru hradu. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o korunované 

příslušníky královských rodin, zobrazené v tak výjimečném prostoru, jsou všichni oděni do 

rouch reprezentativního charakteru. Poskytují nám tam báječnou přehlídku ceremoniálních 

plášťů. 

Zatímco mužské korunované postavy264 ve spodní části královského průvodu jsou zde oděny 

do spíše jednodušších kolových plášťů typu klok sepnutých pod krkem jednoduchou sponou a 

v zadní části protažených do dlouhé vlečky, dámy v nejvyšší části schodiště mají pláště 

vyvedené náročněji. Jsou sice dlouhé, kolové a symetricky splývají podél těla až na zem a do 

vlečky, nicméně nejsou spojeny pod krkem žádným obvyklým způsobem265. Královna v 

prvním vyobrazení266 má svůj ceremoniální plášť podšit i lemován hermelínem. Tato luxusní 

kožešina tvoří i široký límcový pás, který obepíná ramena, ale odkrývá celou jejich vrchní 

část i šíji. Spodní roucho této dámy tvoří modrá cotte s dlouhými rukávy. Půlkruhový plášť 

                                                           
261 Obr. č. 109, str. 182 této práce 
262 Obr. č. 110, str. 182 této práce 
263 Obr. č. 112, str. 183 této práce 
264 Obr. č. 118, str. 187 této práce 
265 např. agrafou, jedním nebo více knoflíky, ozdobným řemínkem či stužkou se střapci apod... 
266 Obr. č. 113, str. 184 této práce 
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typu mantl v jeho nejluxusnější variantě má na sobě královna v dalším vyobrazení267. Je 

lemován hermelínem a připevněn k šatu pouze velmi úzkým lemem ve výšce ramen. Téměř se 

zdá, že tento plášť je vrchním dílem spojen se spodním rouchem, které tvoří dlouhá rudá cotte 

s velmi širokým výstřihem, odhalujícím ramena a horní část ňader. Vpředu je zdobena třemi 

jednoduchými zlatými knoflíky. Pod korunou má královna lehce aranžovaný transparentní 

závoj, který jí zčásti zakrývá světlé vlasy sčesané do týla. Závoj má na hlavě i další dáma v 

témže vyobrazení. Ačkoliv odhaluje její krk i šíji, vlasy má tato královna zakryté. Její odění 

tvoří pouze jednoduchá modrá cotte s těsným živůtkem a širokou dlouhou vlečkou. Výstřih 

není tak hluboký jako u ostatních dam a je lemován lehkou bílou látkou. 

Pouze dlouhou modrou cotte s těsným živůtkem a dlouhými těsnými rukávy mají na sobě též 

dámy v dalších dvou vyobrazeních. První z nich je korunovaná268, vlasy jí zakrývá lehký bílý 

závoj a modrý šat nemá žádný zřetelný výstřih. Jediná nekorunovaná dáma269 ze všech zde 

vymalovaných je též zobrazena zcela prostovlasá. Dlouhé zlaté vlasy jí splývají na záda přes 

dlouhou šíji. Její cotte má velmi široký výstřih odkrývající ramena a větší část ňader, vidíme 

zde ale pozůstatky malby, která naznačuje zakrytí tohoto vyzývavého výstřihu a šíje jemnou 

rouškou, vsazenou do záňadří.  

Poslední vyobrazení královské postavy představuje údajně matku Karla IV. Elišku 

Přemyslovnu270. Jako i na jiných svých portrétech, i zde má Eliška pod korunou bohatou 

lehkou roušku, nejspíše typu kruseler, splývající na záda a aranžovanou i okolo ramen. Závoj 

jí však odhaluje celý krk i několik pramenů vlasů podél skrání. Její oděv tvoří spodní rudá 

cotte s dlouhými rukávy a bohatě řasený polokruhový modrý plášť. Jeho upevnění na 

ramenou není zcela zřetelné, je skryto pod aranžovaným závojem. Dá se ale předpokládat, že 

by mohl být stejně jako ve výše popisovaném případě královny v rudém plášti271 spojen se 

spodním šatem a splývat po zádech až na zem do vlečky. 

Částečné autorství maleb na stěnách křížové chodby Emauzského kláštera je připisováno též 

Mistru Lucemburského rodokmene, který zde měl tvořit v první polovině 60. let 14. století. 

Malířů z dvorského okruhu zde ale pracovalo více. Scény ze Starého i Nového zákona tu byly 

vyhotoveny paralelně ve dvou pásech a v mnoha úsecích jsou dnes již znatelně poškozené. 

                                                           
267 Obr. č. 115, str. 185 této práce 
268 Obr. č. 114, str. 184 této práce 
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Přesto poskytují v několika detailech zajímavé důkazy o módních tendencích a změnách v 

odívání 60. let 14. století. 

Několika typů zdobení hlavy žen si můžeme všimnout v detailu ze scény Judity s hlavou 

Holofernovou272. Královna Judita má korunovanou hlavu zcela zahalenou dvojím typem 

roušky. Spodní těsně obepíná skráně i krk a halí též výstřih a šíji, vrchní je aranžována 

především na temeni hlavy. Stejný typ krytí hlavy má na sobě i žena zcela vlevo. Hlavy dvou 

před ní stojících dívek jsou však zdobeny moderněji. Dívka vpravo je zobrazena v zajímavém 

účesu. Její vlasy jsou hladce spleteny do copů, které jsou po stranách hlavy stočeny do 

šnekovitého uzle. Celý účes se zdá být fixován obroučkou, která má tvar podkovy rámující 

dívčin obličej a do jejíchž konců ve výšce uší jsou zachyceny navinuté copy. Prostřední dívka 

má na hlavě pravděpodobně podobný účes jako předešlá. Navíc je ale doplněn zvláštní 

variantou kruseleru, jehož konstrukce končí ve výšce brady a vytváří kolem hlavy tvar 

svatozáře. Pod tímto kruselerem se zdá být navíc lehký závoj volně splývající dívce na 

ramena. 

V detailu ze scény kamenování Krista na vinici273 máme další přehlídku mužských krátkých 

kabátců. Stejně jako v případě karlštejnských maleb i zde pozorujeme, že jejich délka nesahá 

níže než pod hýždě, střih je vypasovaný, podtrhující linii těla a v pase zúžený. Kabátce mají 

jednoduché dlouhé těsné rukávy a na bocích je zdobí volně posazené pásy s dýkami či meči. 

Doplňují je těsné punčochy kontrastních barev a úzké střevíce s lehce protaženými špicemi a 

zapínáním přes nárt. První muž zleva má oděv doplněn červenou kápí, která se obléká přes 

hlavu a její dlouhý zadní cíp sahá až k pasu (zde v rámci pohybu je přehozen přes rameno 

dopředu). 

V detailu ze scény, kde Jezabel přikazuje kamenovat vinaře Nábota274, je královna oblečená 

do luxusního roucha. Tvoří jej dlouhá rudá cotte s těsným živůtkem, širokým výstřihem a 

dlouhými upnutými rukávy. Módním prvkem jsou zde tzv. pachy, tedy dlouhé falešné rukávy. 

V tomto případě se spíše už jedná pouze o hermelínové přívěsky k rukávům, které jsou 

připevněny k rouchu u ramen a zcela volně splývají až na zem. Na prostovlasé hlavě má 

královna posazenu zlatou korunu s úzkými ostrými hroty. 
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I Samaritánka v detailu ze scény Setkání Krista se Samaritánkou u studny275 má na hlavě 

nevšední ozdobu. Zelená těsná čapka je protažena do delšího úzkého vrcholku, lehce 

zahnutého směrem k čelu. Nad čelem a na skráních zpod ní vyčnívá několik zlatých 

pramínků, ostatní vlasy má Samaritánka zcela zakryty. Je oblečená do dlouhé cotte s těsným 

živůtkem i rukávy. Její výstřih však dle diktátu módy zcela odhaluje šíji, ramena a vrchní část 

ňader. 

Na poslední ukázce z Emauzského cyklu vidíme detail z hostiny v domě Šimonově276. Žena 

sedící u stolu je oděna do módní, ramena a ňadra odhalující cotte zelené barvy. Na hlavě má 

variantu kruseleru, která by se dala považovat za typ tzv. "české kukly", která se jako módní 

prvek začala rozšiřovat do Evropy právě z českého království. Z obrazu je patrné, že tento 

kruseler skutečně tvarem kuklu připomíná. Je aranžován do kruhové podoby rámující obličej 

ženy a v mnoha vrstvených záhybech vytváří dojem svatozáře kolem hlavy. Jeho konstrukce 

však končí ve výšce brady a pod ním po krku přes šíji až na ramena splývá lehký závoj, jehož 

okraje jsou na ramenou stejně bohatě zřaseny jako rouška kolem tváře. Dá se předpokládat, že 

tento spodní závoj tvoří část kruseleru a vytváří z něj skutečně ještě bizarnější pokrývku 

hlavy, která odpovídala marnivosti českých žen v 60. letech 14. století. 

Knižní malbu 50. a 60. let zde zastupují vybrané detaily z iluminací v Liber viaticu Jana ze 

Středy277 a z Evangeliáře Jana z Opavy278. V rukopisech vycházejících z malířského okruhu 

Jana ze Středy dosáhlo knižní malířství 14. století jednoho ze svých vrcholů. Je inspirováno 

soudobou deskovou malbou a v jeho výtvarném zpracování již definitivně vítězí italský 

měkký styl barevné malby nad starším francouzským linearizujícím pojetím. 

V první iniciále279 je kromě krále v majestátu zobrazen starší muž oblečený v ještě poměrně 

jednoduchou suknici v délce ke kolenům, s dlouhými rukávy a volnější kápí. Vrchní část už 

obepíná hrudník, od pasu dolů se ale stále ještě rozšiřuje. Její spodní lem je okrouhle 

lemován. Suknici horizontálně rozděluje jednoduchý černý pás, na němž má muž zavěšenou 

                                                           
275 Obr. č. 122, str. 189 této práce 
276 Obr. č. 123, str. 189 této práce 
277 Cestovní brevíř Jana ze Středy vyzdobil mezi lety 1355-1364 anonymní mistr inspirovaný soudobými 

deskovými a nástěnnými obrazy a obeznámený s italskou knižní malbou, jejíž styl je v díle patrný. - více in 

Krása, J., 1990, str. 106-125 
278 Jan z Opavy byl písařem a iluminátorem, brněnským kanovníkem a farářem v Lanškrouně, známý z 

korespondence kancléře Jana ze Středy. Kromě mnoha jiných vyzdobil i Vídeňský evangeliář pro Albrechta III. 

datovaný do roku 1368. - více in Stejskal, K.., 1978, str. 70 
279 Obr. č. 124, str. 190 této práce 
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cestovní brašnu. Zajímavé je barevné řešení miparti, které vertikálně rozděluje oděv na dvě 

poloviny, hnědou a červenou. Odění je doplněno nezbytnými těsnými červenými punčochami. 

Ve druhém detailu280 opět vidíme krále v majestátu, přijímajícího skupinu rozličně oděných 

lidí. V popředí stojí muž oblečený do dlouhého zeleného pláště typu karnáč, jehož polodlouhé 

rukávy se od ramen trychtýřovitě rozšiřují a v nejširší části u lokte vytvářejí dlouhý cíp. 

Spodní roucho má červenou barvu a dlouhé těsné rukávy. Muž stojící zcela vpravo má na 

sobě taktéž ještě starší typ oděvu - suknici v pase podkasanou, doplněnou v horní části o 

barevně kontrastní modrou kápi, jejíž spodní díl zakrývá ramena i část hrudníku. Ani zde 

nechybí punčochy červené barvy. 

Ve třetí iniciále281 nás zaujme především postava anděla sedícího na hrobce. Je oděn do 

ženských šatů, jejichž spodní část tvoří dlouhá zelené cotte s modrou podšívkou. Barevně 

kontrastní je vrchní část roucha. Rozeznáváme zde zkrácenou verzi ženského surcotu s 

dlouhými rukávy, připomínající spíše kabátek. Má bílou barvu a je zdoben modrou výšivkou s 

ornamentálním motivem. Obě části andělova roucha zdobí široký oválný dekolt. A ani zde 

nechybí červené punčochy halící nohy. Anděl má z vlasů spletený cop, který rámuje jeho 

obličej a je patrně zachycen v týle.  

Ve čtvrtém vyobrazení282 jsou vymalována lovecká scéna. Dva muži jsou zde oděni do 

módních loveckých kabátců sahajících až do půli stehen. Na bocích jim sedí nezbytné pásy. 

Nohy obou mužů kryjí barevné punčochy. Lovec v zeleném kabátci má na hlavě kápi červené 

barvy, zeleně podšitou, která zakrývá též mužova ramena, část hrudi a zad. Poněkud nezvykle 

je tato kápě doplněna vyztuženým kloboukem, jehož vrcholek zdobí bílý chochol. 

Detail iniciály L z Matouškova Evangelia283 v Evangeliáři Jana z Opavy nám poskytuje téměř 

encyklopedický přehled dobových účesů a pokrývek hlav mužů i žen. Jsou tu mladíci i 

dospělí muži zobrazeni prostovlasí, s lehce zkadeřeným plnovousem i bez něj. Jeden z mužů 

má na hlavě jednoduchou čapku s kulatým vrcholkem, hlavu dalšího kryje bílá točenka 

svázaná do uzle v týlu hlavy. Muž v posledním řádku má na hlavě zajímavě řešenou čapku, k 

jejímuž vrcholku je připevněn řetízek. Druhý konec řetízku je zachycen za uchem. Hlavy 

dívek zde zdobí především jednoduché kovové, barevné či perlové vínky na odhalených 

vlasech. Tři ženy jsou zde zahalené do roušek. V jedné rozpoznáváme již zmiňovanou 

                                                           
280 Obr. č. 125, str. 190 této práce 
281 Obr. č. 126, str. 190 této práce 
282 Obr. č. 127, str. 190 této práce 
283 Obr. č. 128, str. 191 této práce 
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„českou kuklu" se spodním závojem, který je v zadní části po obvodu bohatě řasen. V 

posledním řádku je zobrazena ještě další varianta „české kukly". V tomto případě spodní 

závoj ovíjí i krk a bohaté řasení jeho okrajů vytváří jakýsi límec po celém obvodu krku. Žena 

v druhém řádku má na hlavě dvojitou roušku, jejíž spodní část těsně obepíná krk, hlavu i s 

bradou. Přes ní je aranžován lehký závoj volně splývající na ramena a nad čelem ozdobně 

lemován. Poslední dáma, jejíž hlava je krytá rouškou, má na sobě pouze jednoduchou 

splývavou plachetku, která těsněji lemuje ženinu tvář, nejspíše pomocí aranžujícího drátku. 

Zajímavý je též účes francouzského stylu, který má na hlavě třetí dívka zleva ve třetím řádku. 

Její vlasy jsou spletené do dvou copů, které volně lemují tvář směrem od týla k temeni a tam 

jsou zachyceny do účesu patrně sponkami.   

Další vyobrazení284 ukazuje dvě detailní scény z životů evangelistů v Evangeliáři Jana z 

Opavy. Tři muži v těchto detailech mají na sobě moderní upnuté krátké kabátce s dlouhými 

rukávy a ozdobnými pásy na bocích, na kterých mají připevněné meče. Jejich nohy jsou 

oblečeny do barevných těsných punčoch a na hlavách mají kukly zkombinované s loveckými 

klobouky. Starší muži jsou oděni především v pláštích typu tappert v délce do půli lýtek, 

spínaných na jednom rameni a případně doplněných límcem lemovaným kožešinou. Na 

hlavách mají jednoduché čapky s kontrastními lemy. 

Velmi zajímavé je poslední vyobrazení285 z rukopisů 60. let 14. století, na kterém vidíme dvě 

scény z života evangelistů v Evangeliáři Jana z Opavy. V těchto detailech nás zaujmou 

především tři muži odění taktéž v těsné krátké kabátce. Jejich délka nesahá níže než do půlky 

stehen, jsou tak upnuté, že je nutné je oblékat a svlékat za pomoci dlouhé řady drobných 

knoflíků v prostředním vertikálním švu, jak vidíme u muže, který se právě z tohoto kabátce 

snaží vysvléknout. Na bocích jednoho z mužů sedí široký pás s nákladným zdobením. Všichni 

mají na nohách těsné barevné punčochy a úzké těsné střevíce s protaženými špicemi. Zapínání 

střevíců tvoří řada úzkých černých pásků přes nárt. Překvapivě a nově jsou ale řešeny rukávy 

kabátců. Zdá se, že v tomto případě jsou trojité. Spodní rukáv kontrastní barvy je dlouhý a 

těsně obepíná paži. Druhý rukáv je velice krátký, zakrývá pouze ramení kloub a těsně pod ním 

končí. K těmto druhým rukávům jsou pak přišity rukávy třetí, falešné, tzv. pachy, které sahají 

od ramenou až na zem. Jsou pošity hermelínem, jenž tvoří i ozdobné lemy krátkých rukávů 

kabátce. Módní vzezření pánů korunuje už jen upravený, krátce zastřižený vous a překvapivě 

krátké vlasy. 

                                                           
284 Obr. č. 129, str. 192 této práce 
285 Obr. č. 130, str. 192 této práce 
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3.3.2.2 Shrnutí výsledků pozorování 

V 50. a 60. letech 14. století pracovala při dvoře Karla IV. nejedna výrazná umělecká 

osobnosti. Tito výjimeční mistři cechu malířského přivedli na svět celou řadu dodnes světově 

významných děl, která poskytla více než dostatečný materiál nejen pro studium tématu oděvní 

kultury. Nástěnné malby, deskové obrazy i iluminace z této doby dokazují, že nebývalým 

rozkvětem neprocházelo jen české malířství, ale rychlý vývoj zaznamenalo i odívání českých 

elit, které se s postupujícím časem začalo šířit i do nižších společenských vrstev. Vedle střihů 

a barev oděvů, které je možné vysledovat z nástěnné malby a z iluminací, desková malba 

poskytuje dodnes zcela nevyčerpaný zdroj poznatků o soudobých látkách, jejich vzorech a 

motivech, i dalších pestrých ozdobných detailech. 

Z obrovského množství prostudovaného materiálu byl pro tuto práci vybrán jen 

reprezentativní vzorek obrazů, jejichž analýza dokládá, že módní trendy a proměny oděvní 

kultury v českém království probíhaly značně rychle a podobným tempem byly přijímány a 

dále modifikovány i v měšťanském prostředí. V 50. letech 14. století jsou už oděvy 

definitivně diferencovány na roucho mužské a ženské a móda se odklání od jakýchkoli 

romanizujících tendencí. Českému prostředí vládne již čistá gotika, v rámci jejíhož 

estetického ideálu se prodlužují a zužují linie nejen šatů, ale i obuvi a dalších módních prvků. 

Ženský oděv se překvapivě zjednodušuje. Zato ztrácí na cudnosti a postupem času odhaluje z 

ženského těla stále více. Základní ženský šat tvoří nadále jednoduchá dlouhá cotte. Zřídkakdy 

je v tomto období doplňována svrchním surcotem. Pokud ano, tento surcot nacházíme v 

obrazovém materiálu pouze ve formě krátkého kabátku. Zásadní změna tedy probíhá pouze ve 

střihu spodní cotte. Její živůtek se zúžil a obepíná linii ženského těla už ve 40. letech. Od 50. 

let a především v průběhu let 60. se ale výrazně prohlubuje její výstřih. K odhalenému krku a 

šíji se postupně přidává odhalování ramen a části ňader. Na konci 60. let dekolt prakticky 

zakrývá jen to nejnutnější a výrazně erotizuje ženskou módu. Tato módní proměna je zřetelně 

pozorovatelná nejen v záznamech podoby Lucemburského rodokmenu v Heidelberském 

kodexu, ale i ve všech soudobých nástěnných malbách. Z nich je navíc zřetelné, že se naopak 

materiálu přidává ve spodní části cotte, tedy prodlužuje se do vlečky, jak vidíme např. na 

postavách královen ve vyobrazení panovnického průvodu na stěnách před Kaplí sv. Kříže na 

Karlštejně. 

Střihová proměna mužského surcotu však je však v 50. letech nesrovnatelně výraznější. 

Zatímco v předchozích dvou dekádách muži ještě oblékali jako svrchní i spodní roucho volné 

podkasané suknice různé délky, už v druhé půli 50. let sledujeme jejich významné zkracování 
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a zužování. To předznamenávají i prakticky stejné proměny mužského surcotu, který byl 

původně primárně určen pro ochranu zbroje. Tuto tendenci zkracování a zužování jsme již 

postřehli v díle Mistra Vyšebrodského oltáře (deska s Ukřižováním). O několik let později ji 

vidíme i v dalším vyobrazení Ukřižování Krista, tentokrát v tzv. kapli sv. Kateřiny na 

Karlštejně, kde jeden z přihlížejících mužů obléká již nejjednodušší počáteční formu těsného 

kabátce. Je již dlouhý pouze do půli stehen a ačkoli se od pasu dolů stále ještě lehce rozšiřuje, 

nejde zde už o střih suknice v jejím pravém slova smyslu286. Vznik mužského krátkého 

upnutého kabátce bychom tedy mohli na základě pouze obrazového materiálu datovat zhruba 

do poloviny 50. let 14. století. K definitivní dataci příchodu a rozšíření tohoto módního prvku 

v českých zemích však bude potřeba využít i dalších pramenů. Je totiž poněkud zarážející, že 

František Pražský na začátku 40. let kritizuje287 ve své kronice módní prvky, které jsou v 

obrazových zdrojích pozorovatelné až zhruba o deset až patnáct let později. Stejně tak papež 

Kliment VI. vytýká Karlovi jeho nedůstojně krátký oděv, kterým pohoršoval obyvatele říše, 

již v roce 1348288. Z toho můžeme usuzovat, že se móda krátkých šatů rozšířila v českých 

zemích o dekádu dříve, aniž by tuto změnu výtvarníci zaznamenali ve svých dílech, nebo ji 

tito umělci záměrně potírali. Druhou hypotézou může být, že se Karel oblékal pod vlivem  

rozličných výstřelků poslední evropské módy, se kterými přišel do styku během svých 

zahraničních cest častěji než běžný český smrtelník, moderněji než většina obyvatel českého 

království. Nebo se lze domnívat, že se říšské konzervativní společnosti jevila nestoudně 

krátkou i suknice v délce ke kolenům, jejíž běžné používání pro mužský oděv 40. let 

zaznamenává ikonografický materiál. O poznání věrohodněji a pochopitelněji zní stížnosti 

kronikáře Beneše Krabice z Weitmile, který ve své Kronice pražského kostela popisuje další 

vývojový posun mužského odění v roce 1367289. I z nástěnných maleb a iluminací je zřetelné, 

jak se během necelých deseti let mužské šaty zkrátily natolik, že sotva zakrývají hýždě, a 

zúžily výrazněji než ženské živůtky. Pánové ve svých kabátcích z druhé poloviny 60. let mají 

skutečně sešněrované pasy a zvýrazněný hrudník v takové míře, že tento střih již popírá 

fyziognomii lidského těla a deformuje linii mužské postavy do podoby "chrta", jak uvádí sám 

Weitmile290.  

                                                           
286 K definici a popisu suknice a jejího vzniku in Kuběnová, V., 2010, str. 49. Zde odkazy na další literaturu. 
287 viz. citace Kroniky Františka Pražského na str. 26-27 této práce 
288 viz. citace listiny Klimenta VI. v pozn. č. 54 na str. 28 této práce 
289 viz. citace z Kroniky pražského kostela na str. 29 této práce 
290 „Kolem žaludku byli tak staženi, že se podobali loveckým psům, jimž se říká chrti."  viz. Beneš Krabice z 

Weimile: Kronika pražského kostela in Kroniky doby Karla IV., úvod a vysvětlivky M. Bláhová, Praha 1987, str. 

239 
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Další výrazný módní prvek mužských i ženských šatů, který se záhy stal terčem kritiky 

mravokárců, představují falešné rukávy. Zatímco v průběhu 30. a 40. let se zatím nesměle 

oddělovaly od spodních základních rukávů a lehce se prodlužovaly v polodlouhé cípy, v 

průběhu dalších let se tyto cípy stávají delšími a delšími, až jsou z nich v 60. letech pouhé 

dlouhé přívěsky, které se skutečnými rukávy mají pramálo společného. V nástěnných malbách 

v Emauzském klášteře i v iluminacích Evangeliáře Jana z Opavy se můžeme přesvědčit, že se 

jedná jen o dlouhé úzké pruhy látky, většinou pošité luxusní kožešinou, které od ramenního 

kloubu splývají volně podél těla až na zem. Při chůzi nebo jakémkoli jiném pohybu se tyto 

"ozdoby" pak za člověkem skutečně táhnou jako jeho pach. A tak je také pejorativně označují 

mravokárci ve svých pohoršeních nad lidskou nekřesťanskou marnivostí.  

Z obrazového materiálu nevyplývá zcela zřetelně, že by se během 50. a 60. let výrazněji měnil 

tvar obuvi. Jedná se stále převážně o úzké dlouhé střevíce, jejichž špice jsou zúžené a 

protahují chodidlo, střevíce je nutné zapínat na řemínky či pásky přes nárty či kolem kotníků. 

Ale z maleb zatím není nijak patrné291, že by tato obuv zásadně omezovala člověka v chůzi, 

nebo ji dokonce znemožňovala. Evidentní je však mistrovská kvalita, jaké jsou ševci v této 

době schopni dosáhnout. V tzv. Ostatkových scénách v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

mají státníci obuty ty nejzdobnější druhy střevíců, jaké tehdy byly k dostání. Jsou vytvořeny z 

drahých látek či z nejjemnější kůže, bohatě vyšívány nebo dokonce zdobeny zlatem. 

Rozmanitou galerii soudobých ceremoniálních plášťů nám poskytují nástěnné malby na 

Karlštejně, především panovnický průvod v horní části schodiště ve Velké věži. V dalších 

pramenech nalezneme celé spektrum plášťů, které jsme zaznamenali už v období předešlém. 

Na začátku druhé půlky 14. století přichází větší obliba kolových plášťů, především rozličně 

řešených variant nákladnějších karnáčů a tappertů, které oblékají zejména panovníci a 

aristokracie. Často jsou zhotoveny v délkách přesahujících výšku postavy, můžou být 

protaženy do vlečky, lemovány nejvzácnějšími kožešinami a ve výjimečných případech jsou 

dokonce spojeny se spodním rouchem, jak jsme si všimli ve dvou případech královen ve 

zmíněném panovnickém průvodu. Zajímavě jsou řešena spojení kolových plášťů. Kromě 

obyčejných kulatých spon, které jsme pozorovali v předešlém období, se čím dál více rozšiřují 

zapínání pomocí nákladných, bohatě zdobených agraf. Pláště jsou zapínány i řadou knoflíků, 

                                                           
291 Až na ojedinělé výjimky např. v detailu scény Korunovace knížete Vratislava na schodišti karlštejnské Velké 

věže - viz. obr. 112, str. 183 této práce či v portrétních vyobrazeních Lucemburků v Heidelberském kodexu - viz. 

obr. 71, str. 161 a obr. 73, str. 162 této práce 
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které většinou nacházíme na jednom z ramenou, nebo jsou spojeny s kápěmi a kuklami 

zahalujícími hlavu či vrchní část hrudníku. 

Pozorovatelné jsou zde změny v úpravách vlasů a vousů mužů. Zatímco ve 40. letech si muži 

kadeřili zatím pouze polodlouhé vlasy a velmi ojediněle se vyskytovaly případy kadeření 

vousů, v 50. letech, a především v letech 60. se tato móda již plně rozšířila. Bohatě zvlněné 

plnovousy nalezneme ve všech zmíněných obrazových materiálech, především na malbách 

Mistra Theodorika či ve výjevech z Apokalypsy v karlštejnském kostele Nanebevzetí Panny 

Marie. Muži si nechávají růst dlouhé vlasy, v jejichž úpravě často možná předčí i samotné 

ženy. V mužských pokrývkách hlavy panuje stále stejná rozmanitost - na malbách pozorujeme 

rozličné množství a tvary plstěných klobouků, čapek, točenic a kápí. Velmi módním kouskem 

se však stává těsná kuklička, jejíž úspora materiálu pobuřuje kronikáře Weitmileho292. 

Podíváme-li se na malby nad schodištěm ve Velké věži na Karlštejně, či do výjevů ze Starého 

a Nového zákona v křížové chodbě Emauzského kláštera, musíme dát Weitmilemu za pravdu. 

Tyto malé kukličky skutečně těsně obepínají hlavu, zakrývají uši, skráně, část čela i krk a v 

četných případech jsou spojeny s upnutým kabátcem.  

Ani ženy nezůstávají v bizarnosti svých roušek pozadu. Z ženských pokrývek hlavy po 

polovině století pomalu mizí kovové obroučky kombinované s rouškami typu gepent či s 

ozdobnými síťkami. Hlavy dívek jsou často zobrazovány prostovlasé, s rozličně 

aranžovanými copy, zdobené jednoduchými diadémy, vínky a věnci. Vdané a starší dámy se 

naopak zahalují stále těsněji do dvojitých roušek, kombinovaných se závoji zdobenými podle 

příležitosti a vkusu. Zásadní změnou ale prochází bizarní česká rouška typu kruseler, jejíž 

"vynález" jsme na základě obrazových pramenů zařadili do předešlého období 40. let 14. 

století. V nástěnných malbách i iluminacích pozorujeme293 kruseler odlišného tvaru, než jaký 

jsme vídali ve vyobrazeních z Velislavovy bible. Poprvé se tato proměna ukazuje v detailu 

apokalyptického výjevu v kostele Nanebevzetí Panny Marie z druhé půlky 50. let. Půlkruhová 

konstrukce kruseleru bohatými vrstvami lemuje obličej dámy a končí ve výšce brady. Spodní 

část roušky pak splývá volně na ramena, kde je zřetelné další bohaté zvlněné po celém jejím 

obvodu, takže vypadá jako nadýchaný límec. V iluminacích Evangeliáře Jana z Opavy si pak 

můžeme všimnout další varianty, kdy spodní část volného závoje s vrstveným lemem je těsně 

                                                           
292 tvrdí o těchto kuklách, že „z jednoho lokte látky se dají ušít čtyři" - in Kronika pražského kostela, str. 239 
293 až na několik málo výjimek - viz. např. podoba Elišky Přemyslovny v Heidelberském kodexu či na schodišti 

Velké věže hradu Karlštejn 
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ovinuta okolo krku, až vytváří dojem jakési kukly. Je pravděpodobné, že právě tento typ 

nevšední roušky se z Čech rozšířil po Evropě jako fenomén tzv. "české kukly". 

Díky detailní propracovanosti deskové malby 50. a 60. let 14. století máme možnost 

obdivovat i náročné zdobení, vyšívání a bohaté vzory oděvů. Převládají v nich motivy palmet, 

rozet, hvězd, heraldických ornamentů, úponků a lístků. Výjimečně pozorujeme figurální 

motivy, jimž zatím vévodí vzory ptáků. Oděvy i obuv jsou bohatě vyšívány zlatými nitěmi, 

lemovány zlatými portami či v případě lehkých závojů drobnými uzlíky či perličkami. 

Spínány mohou být náročně zdobenými agrafami, rozličnými druhy knoflíků z různých 

materiálů, či stužkami a řemínky, často zlacenými. 

Odívání dvorské společnosti v polovině 14. století postupně získává nádech erotiky, zdobnosti 

a bizarnosti, na které poukazují ve svých stížnostech mravokárci i duchovní. Následující 

období ukáže, že smyslnost a hravost navzdory těmto nářkům z české oděvní kultury nemizí. 

Naopak s nástupem vlády rozmarného Václava IV. získávají módní inovace otevřené pole 

působnosti a pobuřující oděvní prvky se rozvíjejí do dalších, ještě rozvernějších detailů. 
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3.3.3 70. - 80. léta 14. století 

3.3.3.1 Analýza ikonografického materiálu 

Obrazový materiál 70. - 80. let 14. století v této práci zastupují především iluminace a 

deskové obrazy. Zatímco v průběhu předchozího období hrála v umělecké tvorbě hlavní roli 

reprezentativní nástěnná malba, v závěru vlády Karla IV. její vedoucí postavení přebírají 

umělecká díla deskového malířství a iluminace. Jejich počet stoupá a kvalita vzrůstá právě v 

průběhu 70. let, aby byla dovedena k dokonalosti o dvě dekády později v pracích mistrů, 

pracujících na výzdobě rukopisů pro rozsáhlou knihovnu Václava IV.  

Vedle monumentálních nástěnných maleb v kaplích svatovítské katedrály vzniká v 70. letech 

14. století též bohatá výzdoba kapitulní síně Sázavského benediktinského kláštera, která 

uzavírá vývoj nástěnné malby karlovské epochy294. Byla vytvořena mistry z Karlova 

dvorského okruhu v letech 1370-1380 a stále v ní vyznívají ještě italské vlivy. Detaily scén 

mariánské tematiky však v jednotlivých vyobrazeních neposkytují dostatečný studijní 

materiál pro naše téma. Proto bylo nutné rozhlédnout se i po dílech malířů mimo dvorský 

okruh. V této době nacházíme nástěnné malby i v lokálních farních kostelících, jejichž 

výzdobu si prosperující církev v Karlově době mohla dovolit. A právě z lokálního 

moravského kostelíka Povýšení svatého Kříže v Drásově pochází scéna Vraždění neviňátek, 

ve které nacházíme poměrně výjimečné zobrazení krále, oblečeného do moderního oděvu, 

nikoli do ceremoniálního roucha, v jakém jsme dosud byli zvyklí panovníky v malbách vídat. 

Tvorbu deskové malby zde zastupuje Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi z arcibiskupského 

paláce v Roudnici nad Labem a především dílo evropsky významného představitele tzv. 

krásného slohu, Mistra Třeboňského oltáře. Právě na počátku vlády Václava IV. české 

malířství dosahuje zenitu svého vývoje a české země se stávají jedním z evropských středisek 

krásného stylu295. Malby zde prezentované představují jedny z nekvalitnějších prací tohoto 

období s výpovědní hodnotou i pro námi sledované téma oděvní kultury. Skriptorium Jana z 

Středy, v jehož tvorbě dosáhla česká knižní malba jednoho ze svých vrcholů už v 60. letech 

14. století, ovlivňovalo vývoj umění iluminace i během následujících desetiletí. Vliv této 

produkce proto spatřujeme i ve výzdobě tzv. Klementinského sborníku z roku 1376, jenž 

obsahuje též Knížky šestery Tomáše Štítného ze Štítného. Jejich iluminace jsou dalším 

bohatým zdrojem informací pro tuto práci, stejně jako výzdoba jednoho z prvních rukopisů 

                                                           
294 viz. Pešina, J., 1970, str. 180 
295 viz. Royt, J., 2002, str. 86 
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vzniklých ve dvorské dílně Václava IV., rytířského románu Willehalm, datovaného již do 

roku 1387296.  

Votivní obraz pro kapli Panny Marie, sv. Víta, sv. Václava, sv. Zikmunda a sv. Vojtěcha v 

arcibiskupském paláci v Roudnici nad Labem nechal vyhotovit druhý český arcibiskup Jan 

Očko z Vlašimi kolem roku 1371297. Obraz je tematicky rozdělen do dvou významově stejně 

důležitých částí. Zatímco ve spodním pásu klečí donátor Jan Očko z Vlašimi před sv. 

Vojtěchem, obklopen sv. Vítem, sv. Ludmilou a sv. Prokopem, vrchní část298 zobrazuje 

trůnící Pannu Marii, kterou adorují vlevo klečící Karel IV. a vpravo jeho syn Václav. Oba 

panovníky doprovázejí čeští zemští patroni, sv. Zikmund a sv. Václav. Na první pohled nás 

zaujmou roucha obou státníků. Důstojný šat Karla IV., vyjadřující zde majestát jeho úřadu, 

kontrastuje s moderním oděním mladého českého krále Václava, jehož oděv odpovídá 

posledním výstřelků dobové dvorské módy. Postavu císaře299 zdobí ceremoniální roucho 

složené z několika vrstev. Spodní suknice červené barvy má dlouhé rukávy, jejichž konce 

vyčnívají zpod rukávů Karlovy dalmatiky. Dalmatika i plášť císařův jsou zhotoveny z 

drahocenné látky bílé barvy bohatě vytkávané zlatem a lemované zlatými portami. Ve 

vzoru300 rozeznáváme především úponkové rostlinné motivy. I v pase císařovo roucho opticky 

rozděluje zlatá stuha, svázaná v uzel. Zdobný, a zároveň funkční doplněk tvoří drobná zlatá 

agrafa ve tvaru čtyřlístku, která spojuje Karlův plášť pod krkem. Na rozdíl od svého 

důstojného otce Václav IV.301, zde vystupuje jako mladík podléhající vlivům soudobé módy, 

jakkoli pohoršujícím církevní mravokárce. Jeho postava je oblečena do moderního upnutého 

kabátce, jehož délka sahá těsně pod hýždě. Na bocích má ležérně posazený bohatě zdobený 

zlatý pás, k němuž je v přední části připevněn Václavův meč. Na nohou má mladý král těsné 

červené punčochy a výstřednost celého oděvu podtrhují falešné rukávy. Tyto tzv. pachy 

splývají Václavovi podél těla až na zem, jsou vytvořeny z vzácného hermelínu a připevněny k 

ozdobnému zlatému pásu, který lemuje jeho hruď ve výšce ramen. Václavův kabátec má 

červenou barvu a je zlatě vyšit vzorem, který překvapivě odpovídá vzoru na plášti sv. 

Vojtěcha302 ve spodní části obrazu. Motivy lotosových palmet a úponků se střídají s 

                                                           
296 viz. Krása, J., 1974, str. 114n. 
297 viz. Royt, J.: Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi in Šmahel, Fr. - Bobková, L. (eds.): Lucemburkové. Česká 

koruna uprostřed Evropy, Praha 2012, str. 590-591 
298 Obr. č. 131, str. 193 této práce 
299 Obr. č. 133, str. 194 této práce 
300 viz. detail in obr. č. 132, str. 193 této práce 
301 Obr. č. 134, str. 194 této práce 
302 Obr. č. 135, str. 195 této práce 
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figurálními výjevy dvou střemhlav letících ptáků a čínských psů. Tento vzor by mohl 

odkazovat na látku pocházející z Dálného východu, či na pokročilou produkci italské textilní 

tvorby, která postupně obohacuje škálu vzorů o figurální motivy, pocházející původně z 

Číny303. Zlatě vyšívaný je i plášť donátora Jana očka z Vlašimi. Rozpoznáme v něm 

především motivy palmet a vinných listů. 

Scéna Vraždění neviňátek304 z lokálního kostelíka Povýšení sv. Kříže nevyniká výjimečnou 

kvalitou malby. Pro tuto práci je ale přínosná zejména zobrazením královské postavy. Jedná 

se o první a snad jedinou nástěnnou malbu české provenience 70. let 14. století, v níž 

spatřujeme krále oděného v roucho podléhající módním vlivům. Dosud nástěnné malby pouze 

reflektovaly důstojnost královského majestátu. V tomto výjevu má panovník na sobě těsné 

punčochy a tzv. „zobákovité" střevíce s již výrazně protaženými špicemi, zahnutými nahoru. 

Svrchní roucho krále tvoří úzký kabátec v délce do půli stehen. Z malby je zřetelné jeho 

zapínání na vertikální řadu knoflíků, oválný lemovaný výstřih a trychtýřovitě se rozšiřující 

rukávy. Vzdálenost od potřeby vizuální prezentace důstojnosti královského majestátu 

podtrhuje též kurtoazní posazení krále s nohou přes nohu. 

Malíř, který vytvořil iluminace ke Knížkám Šesterým Tomáše Štítného ze Štítného byl 

dozajista obeznámen s tvorbou dílny kancléře Jana ze Středy. Miniaturní scény dokumentují 

jeden z prvních česky psaných mravoučných textů, které se v několika případech opírají svou 

kritikou mimo jiné i do dobových módních výstřelků a marnivosti českých žen i mužů. První 

detail305 nám ukazuje tři postavy dívek s různě zahalenými hlavami. Mohli bychom se 

domnívat, že tyto pokrývky hlavy odrážejí společenské postavení žen, či jejich věk. Z tohoto 

pohledu by nejmladší byla dívka zcela vpravo, oděná do zelené cotte, jejíž prostovlasou hlavu 

zdobí pouze jednoduchý vínek. O generaci starší (nebo žena vdaná) by mohla být dáma 

prostřední, která má na hlavě  tzv. „českou kuklu", tedy speciální tvar roušky typu kruseler s 

řasenými lemy po celém obvodu látky. Poslední dáma se sepnutými dlaněmi je zahalená již 

jako vdova v jednoduchém dlouhém splývavém závoji, který zakrývá její vlasy, čelo, šíji i 

ramena.  

                                                           
303 viz. Bravermanová, M.: Tkaniny na rouchách postav zobrazených v Kapli sv. Kříže na Karlštejně in Fajt, J., 

2003, str. 383 
304 Obr. č. 136, str. 196 této práce 
305 Obr. č. 137, str. 197 této práce 



89 

Druhá miniatura306 nám ukazuje zajímavou scénu prostopášné dívky s jejím svůdníkem. 

Mladá dáma má na sobě rudou cotte s dlouhými upnutými rukávy a širokým spodním lemem 

z hermelínu. Hermelín zdobí i dlouhé „pachy", které jsou připevněny k rukávům roucha ve 

výšce ramen a splývají podél těla až k zemi. Živůtek dívky je až výstředně těsný. Obepíná 

nejen hrudník a pas, ale též boky. Je podélně spínaný dlouhou řadou drobných knoflíčků a na 

bocích opticky rozdělen širokým zlatým pásem. Hluboký dekolt vyzývavě odhaluje ramena a 

část ňader. Dívčin oděv doplňují zobákové střevíce s protaženými „nosy". Vlasy má volně 

rozpuštěny a zdobeny jednoduchým kovovým vínkem. Její nápadník si s ní co do výstřednosti 

oděvu nijak nezadá. Jeho nohy zdobí těsné nohavice v barvách miparti, doplněné kotníkovými 

střevíci s dlouhými zobci. Kabátec je tak krátký, že prakticky není vidět. Rozeznatelný je 

pouze jeho spodní lem v délce těsně pod hýžděmi. Celou vrchní část mužova těla totiž halí 

široký modrý kolový plášť střední délky typu kloček307. Vidíme, že je vpředu zapínán po celé 

délce řadou knoflíků a u krku je prodloužen do těsného límečku. Obě figury mají zdůrazněny 

poměrně dlouhé rukávy, jejichž trychtýřovité rozšíření kryje i zápěstí a část ruky. Oba mají 

též módně nakadeřené blond vlasy. 

Modlící se dívky v následující scéně308 mají rozpuštěné dlouhé vlasy splývající jim po zádech 

až k pasu, zdobené jednoduchými vínky. Obě jsou oděny do červených cotte s těsnými 

živůtky, dlouhými rukávy a širokými výstřihy odhalujícími ramena a vrchní část ňader. Dívka 

vpravo má na sobě navíc dlouhý modrý kolový plášť spojený ve výstřihu jednoduchou 

kulatou sponou. 

Zásnuby v další miniatuře309 nám představují moderně oděný pár mladých lidí. Rudá cotte s 

dlouhými rukávy připomíná odění dívky z druhého vyobrazení310, ačkoliv v tomto případě 

zde chybí prostopášné dlouhé „pachy". Živůtek má opět hluboký dekolt a velmi těsný střih 

obepínající též boky, které zdobí mohutný zlatý pás. Spodní okraj roucha je lemován 

luxusním hermelínem. Světlé vlasy dívce volně splývají po zádech až k pasu ve dvou bohatě 

nakadeřených pramenech. Hlavu má ozdobenou kovovým vínkem. Mladík má na sobě módní 

těsný zelený kabátec s dlouhými rukávy obepínajícími paže. Délka kabátce nesahá níže než 

pod hýždě, tudíž nohy musí být oděny do přiléhavých punčoch barev miparti. Z vyobrazení je 

zřetelné, že střih kabátce deformuje linii mladíkova těla - v pase je nepřirozeně zúžen a 

                                                           
306 Obr. č. 138, str. 197 této práce 
307 více o střihu a podobě kločku in Kuběnová, V., 2010, str. 59 nebo Kybalová, L., 2001, str. 157 
308 Obr. č. 139, str. 197 této práce 
309 Obr. č. 140, str. 197 této práce 
310 viz. obr. č. 138, str. 197 této práce 
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hrudník je nejspíše vymodelován vycpávkami. Po celé délce se kabátec spíná řadou drobných 

knoflíčků. Na bocích má mladý muž posazený černý pás s kruhovou sponou a jeho ramena 

halí zelená kápě shozená do týla. Kratší vlasy stále zdobí kadeření, jeho krátce střižený vous 

však už nakadeřený není. 

V posledním vyobrazení311 z Knížek Šesterých vidíme scénu s pannami, které chválí věčné 

panenství. V levé části obrázku jsou starší ženy se zahalenými vlasy do různých typů roušek. 

Rozeznáme tu jednoduchý volný závoj, dvojité roušky halící krk i vlasy, plachetku s točenicí i 

„českou kuklu". Klečící dívky jsou však vyobrazeny prostovlasé s dlouhými plavými 

kadeřemi, pouze jedna z nich má na hlavě jednoduchý vínek. Druhá dívka zprva má na sobě 

upnutou cotte růžové barvy s dlouhými rukávy. Živůtek obepíná celou horní polovinu těla i 

boky, které zdobí asymetricky sepnutý kovový pásek, jehož prodloužený konec splývá k 

zemi. Těsný střih dívčích šatů poněkud připomíná střih mužských kabátců. I v tomto případě 

musí být jejich živůtek spínán řadou drobných knoflíčků, aby jej vůbec bylo možné obléct. 

V roce 1387 vzniká první312 z bohatě zdobených rukopisů pro knihovnu Václava IV. Rytířský 

román Willehalm313 čerpá z pololegendární látky francouzských dějin a z líčení bitvy 

Gillauma d’Orange se Saracény. Celé dílo výstižně reprezentuje kult zašlé rytířské slávy, 

pěstovaný na dvoře Václava IV. 

Hned v první scéně314 nás proto zaujme odění rytířů v družině Ludvíka Zbožného při jeho 

setkání s rytíři Jindřicha z Narbonne. Jejich zbroje kryjí těsné surcoty bez rukávů, úzce 

stažené v pase. Procházejí stejným vývojem střihu jako mužské kabátce, které ostatně ze 

surcotů původně samy vznikly. Obutí prvního z rytířů již představuje velmi úzký střevíc s 

dlouhým nepraktickým „nosem". Zajímavá je jeho ozdoba hlavy. Na krátce střižených 

vlasech má úzký diadém, k němuž je nad čelem připevněn modrý chochol. 

Ve scéně s umírající Alyze315 vidíme v ženských oděních stále ještě upnuté cotte s 

vyzývavými dekolty odhalujícími ramena a ňadra. Dlouhé upnuté rukávy má jedna z dam 

doplněny o  splývavé „pachy". Většina dívek je zobrazena prostovlasá s jednoduchými vínky 

na hlavách. Jedna dáma se ovšem vymyká jak oděvem, tak pokrývkou hlavy. Stojí zcela 

vpravo a její hlavu kompletně zakrývá plochý klobouk s širokou krempou, který ale nemá 

                                                           
311 Obr. č. 141, str. 197 této práce 
312 tedy nejstarší, který se z rozsáhlé Václavovy knihovny zachoval 
313 podrobněji o tomto rukopise in Krása, J.: Rukopisy Václava IV., Praha 1974, str. 114-130 
314 Obr. č. 142, str. 198 této práce 
315 Obr. č. 143, str. 198 této práce 
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posazený na temeni, nýbrž je připevněn v týle. Krempa tak z jedné části kryje krk, nad čelem 

naopak vyčnívá do výšky. Roucho této dámy má též zcela odlišný střih. Z obrázku je zřetelné, 

že je volnější, živůtek je přepažen pásem těsně pod prsy a od zvýšeného pasu se v bohatých 

záhybech rozšiřuje až na zem. Rukávy tohoto roucha jsou široké a volné, u zápěstí se však 

zužují a směrem k dlani tvoří tvar trychtýře, který zasahuje do poloviny dlaně. Zdá se, že se tu 

jedná o první jednodušší verzi bohatého svrchního roucha, které se vyvinulo z honosného 

pláště typu houppelande316.  

Hodující společnost v dalším vyobrazení317 je též oděna do moderních luxusních šatů. Dámy 

mají na sobě těsné cotte s odvážně hlubokými dekolty, pánové jsou sešněrováni v upnutých 

kabátcích. Kabátec prvního muže zprava je spínán dlouhou řadou knoflíků, druhý šlechtic má 

ramena zahalena do širokého límce z luxusního hermelínu. Oba mají na hlavách knížecí 

čapky. Dáma zcela vpravo má na hlavě kontroverzní "českou kuklu", vlasy druhé dívky jsou  

nezahalené a sčesány k pravému rameni.  

Další detail318 nás zavádí do čistě dámské společnosti. Je zde vidět poměrně zajímavý kontrast 

mezi dvěma typy ženských rouch. Dáma zcela vlevo má na sobě upnutou dlouhou cotte s 

dlouhými rukávy. Její živůtek je velmi těsný, obepíná boky a je nutné ho spínat dlouhou 

řadou knoflíků. Hluboký dekolt už neodhaluje ramena. Dáma zcela vpravo je oděná do výše 

již zmíněného honosného roucha typu houppelande. Vzhledem k tomu, že v tomto případě se 

nejedná o plášť, ale o samostatný svrchní oděv, bylo by snad vhodnější používat pro něj 

francouzský výraz robe319. Jde o dlouhý, bohatě řasený šat s dlouhými volnými rukávy, které 

se u zápěstí zužují a jejichž trychtýřovité zakončení zakrývá polovinu dlaně. Těsně pod prsy 

je toto roucho přepásáno a v mnoha záhybech splývá až na zem do vlečky. Zcela novým 

módním prvkem jsou ale pokrývky hlav většiny žen v tomto obrázku. Jedná se o zvláštně 

stylizované roušky, které zahalují celou hlavu, v týle volně splývají a nad čelem jsou naopak 

vyztuženy do ostré špice. K tomuto tvaru snad dámám dopomohlo škrobení či tenký drátek, 

což však z pouhých obrazů není možné přesně určit. 

Velmi bohatým zdrojem poznatků o vývojích tendencích v odívání dané doby je scéna, v níž 

se královna Kyburg setkává s Willehalmem320. Willehalmův šat totiž dokazuje další bizarní 

                                                           
316 Jako samostatnému svrchnímu oděvu se posléze tomuto šatu začalo ve Francii říkat robe. Podrobněji o tomto 

typu pláště in Kybalová, L., 2001, str. 159n. 
317 Obr. č. 144, str. 199 této práce 
318 Obr. č. 145, str. 199 této práce 
319 tedy mnohoznačně šaty, či starším a výstižnějším výrazem háv 
320 Obr. č. 146, str. 200 této práce 
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proměny střihu mužského kabátce. Z tohoto obrázku již vyplývá, že svrchní kabátec už 

nezakrývá ani hýždě. Prakticky zde nerozeznáme, kde končí horní a kde začíná jeho dolní 

část. Jediný prvek, který alespoň opticky dělí linii Willehalmovy postavy, tvoří široký pás 

posazený na bocích a zdůrazňující odhalenost rytířových hýždí, které kryjí pouze velmi těsné 

punčochy. Výraznou změnu zaznamenaly i rukávy. Zatímco spodní rukáv je stále dlouhý a 

těsný, vzhledu roucha dominuje rukáv svrchní, který se od ramene zvonovitě rozšiřuje. Jeho 

rozměrný obvod na lemu zdobí kožešina. Willehalmovy vlasy jsou hladce sčesány do týlu a 

lehce zkadeřeny stejně jako jeho dlouhý vous. Moderně jsou oblečeny i dámy v této scéně. 

Obě na sobě mají dlouhé těsné cotte se spodními širokými lemy zdobenými hermelínem. 

Živůtky jsou viditelně velmi úzce sešněrovány a jejich dekolty stále odhalují ramena i vrchní 

část ňader. Obě roucha mají dlouhé těsné rukávy, jejichž konce se od zápěstí lehce rozšiřují až 

zakrývají téměř celé dlaně. Dívka vpravo má volně rozpuštěné dlouhé vlasy ozdobeny 

diadémem, zatímco hlavu královny Kyborg zahaluje zkrácená forma kruseleru, tzv. „česká 

kukla". Ceremoniální charakter jejího oděvu podtrhuje honosný plášť s širokým 

hermelínovým límcem a lemy. 

Stejně honosný reprezentativní plášť má na sobě královna Penthesilea v dalším vyobrazení321. 

V jejím případě je pod krkem sepnut zdobenou kulatou sponou. Pod pláštěm je oděna 

pravděpodobně do stejné upnuté cotte, jakou mají na sobě i dívky sedící okolo stolu. V přední 

části živůtků jsou zřetelná šněrování či zapínání na drobné knoflíčky, dekolty jsou stále velmi 

hluboce střižené a dlouhé rukávy obepínají paže. Dívka sedící v popředí obrázku má navíc u 

ramenního kloubu k rouchu přišité hermelínové pachy splývající až na zem. Všechny dámy u 

stolu jsou zobrazeny prostovlasé. U dívek sedících zády k nám je vidět jednoduchý účes - 

vlasy mají v týle do poloviny jejich délky spleteny do jednoduchého copu, dlouhé nespletené 

konce jim volně splývají po zádech až do pasu. Účesy všech dam zdobí vínky, diadémy či v 

případě Penthesiley královská koruna. 

V poslední scéně322 z rukopisu Willehalm vypráví rytíř královně Kyborg o bitvě se Saracény. 

Královnu zde obepíná těsná modrá cotte s živůtkem končícím ve výšce boků. Na bocích je 

zřetelné ozdobné zřasení, které oděv opticky rozděluje, a směrem dolů se šat bohatě rozšiřuje 

až k zemi. Moderní cotte stále nepostrádá vyzývavě hluboký dekolt s hedvábným náprsníkem 

a dlouhé těsné rukávy s rozšiřujícími se konci. Na hlavě má královna opět zkrácený typ 

kruseleru, tzv. „českou kuklu". Zajímavé je odění první dámy za královnou. Její dlouhou 

                                                           
321 Obr. č. 147, str. 201 této práce 
322 Obr. č. 148, str. 201 této práce 
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zelenou cotte v horní části zcela zakrývá krátký široký pláštík s těsným límečkem u krku a 

dlouhými balonovými rukávy. U zápěstí se zužují a směrem k dlaním jsou opět lehce 

rozšířeny. Tato trychtýřovitě rozšířená zakončení rukávů jsou navíc zdůrazněna žlutou 

barvou, kontrastující s červenou barvou pláště. Pravděpodobně se zde jedná o jednu z variant 

krátkého karnáče. Na hlavě má dáma modrý plochý klobouk posazený v týle, s širokou 

krempou vyčnívající nad čelem do výšky. Rytíř Willehalm je zde vyobrazen ve zbroji, kterou 

kryje překvapivě dlouhá forma surcotu. Těsným střihem v horní části těla deformuje rytířův 

hrudník. Na bocích ho opticky dělí široký pás, na němž má rytíř zavěšen meč. Od boků dolů 

se surcot rozšiřuje a jeho délka sahá až do poloviny lýtek. Zdobí ho však hluboké průstřihy na 

obou stranách, které odhalují rytířova stehna ve zbroji. Polodlouhé rukávy surcotu sahají k 

lokti, kde jsou zdobně ohrnuty a odkrývají modrou podšívku. U ramenního kloubu je zdobí 

třepení. Rytíř má dlouhý upravený vous rozdělený do dvou pramenů. Zajímavě je řešeno i 

oblečení panoše klečícího uprostřed. Na nohou má červené nohavice, které barevně 

odpovídají široké kápi zahalující jeho ramena a část hrudi. Dlouhý cíp kápě mu splývá volně 

po zádech až na zelený kabátec s dlouhými rukávy. V pase kabátec rozděluje kožený pásek, 

na němž má panoš připevněnou cestovní mošnu. Spodní část oděvu sahá zhruba do poloviny 

stehen a je zdobena četnými průstřihy - cípy, tvořící nový ozdobný detail oděvů. 

Od 80. let se Praha stává jedním z významných center evropského krásného slohu. Jeden z 

jeho vrcholných projevů je v této práci zastoupen ukázkami deskové malby Mistra 

Třeboňského oltáře, v jehož díle nacházíme ztvárnění soudobých ideálních rysů tváře i těla. 

Jsou zpodobněné především v portrétech světců a světic na deskách oltářního polyptychu, 

vytvořeného kolem roku 1380 pro kostel kláštera augustiniánů kanovníků v Třeboni. Ideál 

krásy323 představují zejména portréty svatých panen Kateřiny324 a Markéty325. Obě mají 

oválné tváře s načervenalými líčky, svědčícími o zdravém duchu i těle. Zdobí je plné rudé  

rty, čisté, jemně klenuté hladké čelo, drobný nos a oči mandlového tvaru, které mají 

překvapivě hnědou barvu326. Ve výrazu tváře spatřujeme náznak ušlechtilého úsměvu. 

Dokonalý celek doplňují dlouhé zlaté vlasy, které mají světice v tomto případě skryty v 

jednoduchém účesu. Sv. Markéta z nich má spletené dva jednoduché copy, které od týlu 

kolem uší lemují tvář a nad čelem jsou spojeny pod zlatou korunou. Portréty světic též ukazují 

                                                           
323 Blíže k ideálu středověké krásy in Kuběnová, V., 2010, str. 36-38  
324 Obr. č. 151, str. 203 této práce 
325 Obr. č. 152, str. 203 této práce 
326 Dle Eca byly za ideál považovány blankytně modré či modrozelené oči - viz. Eco, U.: Dějiny krásy, Praha 

2005, str. 113 
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nákladně zdobené výstřihy jejich plášťů, které jsou lemovány zlatými portami. Kateřinin 

kolový plášť modré barvy je navíc pod krkem spojen drahocennou agrafou ve tvaru dvou 

asymetricky se překrývajících čtverců. 

Střední desku tohoto oltáře tvořilo pravděpodobně Ukřižování ze Svaté Barbory327, jež je 

připisováno též dílně Mistra Třeboňského oltáře a dochovalo se pouze v kopii z roku 1400328. 

V této malbě nás z hlediska oděvní kultury zajímá opět zejména postava setníka. Jeho zbroj je 

kryta surcotem z drahocenné zlaté látky s celoplošnou výšivkou rozet v kruzích. Ze stejného 

materiálu je i jeho dlouhý kolový plášť se zlatou podšívkou, který má setník sepnutý pomocí 

dvou spon a ozdobného řemínku pod krkem. Setníkova figura je nepřirozeně zdeformovaná 

upnutým střihem surcotu, který výrazně zužuje pas a zdůrazňuje hrudník mohutnou 

vycpávkou. Spodní část surcotu splývá v bohatých záhybech až ke kolenům a je ležérně 

aranžována pomocí zdobného pásu na bocích. Setníkovo vzezření doplňuje plstěný špičatý 

klobouk s ohrnutým spodním okrajem kontrastní bílé barvy. V jeho tváři rozeznáme dlouhý, 

stále ještě lehce kadeřený plnovous. I ostatní muži jsou oděni podle poslední módy do velmi 

těsných kabátců, kombinovaných s upnutými punčochami a ozdobnými pásy na bocích. Obutí 

tvoří úzké otevřené střevíce s několika úzkými pásky přes nárt. V detailu jednoho ze 

střevíců329 je možno si prohlédnout další z mistrovských kousků ševcovského řemesla druhé 

poloviny 14. století. Naposledy jsme takto zdobené střevíce viděli na nohou císaře Karla IV. v 

tzv. Ostatkových scénách. Zde tato drahocenná obuv zdobí nohy vojáka držícího prut s 

houbou napuštěnou octem. Bílý podklad obuvi je náročně vyzdoben zlatými úponkovými 

motivy v celé ploše uzavřeného střevíce. 

I v poslední ukázce deskové malby 80. let se zaměříme především na ochranný surcot, kryjící 

zbroj vojáka330 u hrobu Kristova ve scéně Zmrtvýchvstání Krista. Vidíme, že se střih surcotu  

již zásadně nemění, zůstává stále v pase úzce stažen a zvýrazňuje mužský hrudník. Vývojem 

ale prochází rukávy a zdobení této části oděvu. Zatímco dřívější ochranné surcoty byly šity 

bez rukávů, tento má již poměrně výrazné polodlouhé rukávy. Od ramen k loktům se 

trychtýřovitě rozšiřují a jejich okraje lemuje třepení. Stejný ozdobný prvek vidíme i na 

spodním lemu surcotu, jehož délka sahá do půli stehen a ve spodní části je rozšířena do 

náznaku krátké cípaté suknice. 

                                                           
327 Obr. č. 149, str. 202 této práce 
328 viz. Royt, J., 202, str. 89 
329 Obr. č. 150, str. 202 této práce 
330 Obr. č. 153, str. 204 této práce 
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3.3.3.2 Shrnutí výsledků pozorování 

Zatímco předchozí období bylo charakterizováno poměrně výraznými proměnami především 

mužského oděvu, v průběhu 70. a 80. let k dalším zásadním změnám již nedochází. Spíše 

sledujeme zvýrazňování bizarních módních detailů v oděvech. V případě mužských kabátců 

se jedná především o stále zřetelnější zužování v oblasti pasu. V kontrastu s "vosím pasem" je 

v malbách zřetelně vidět čím dál nepřirozenější vycpávání hrudníku, které začíná kritizovat 

Beneš Krabice už na konci 60. let331. Stejně tak je stále běžnější i stahování hýždí. V obrazech 

z 80. let dokonce pozorujeme, že hýždě začínají být eroticky zvýrazňované i jejich celkovým 

odhalením. 80. léta přinášejí též nové tvary a zdobení rukávů mužských kabátců, jak vidíme 

na vyobrazeních z románu Willehalm. Kromě dlouhých upnutých rukávů a volně visících 

„pachů" se začínají objevovat i rukávy abnormální délky, a především šířky. Jejich rozměrné 

zvonovité rozšíření kontrastuje se sešněrovanými mužskými hrudníky i úzce obepnutými 

nohami. Čím dál výraznější je zdobení lemů oděvů různými cípy či třepením a hlubokými 

průstřihy. 

Zvýraznění štíhlé linie je charakteristickým znakem též ženských šatů. Živůtek dlouhých cotte 

se čím dál více přizpůsobuje střihu mužských kabátců. Obepíná nejen horní polovinu těla, ale 

též boky, které začínají být zvýrazňovány širokými zdobnými pásy. Těsnost cotte je v 

malbách zdůrazněna detailními vyobrazeními řad knoflíků či šněrování ve středních 

vertikálních švech živůtků. Změnu zaznamenáváme i u podoby rukávů. Jsou postupně 

prodlužovány směrem od zápěstí k dlani, kterou částečně kryjí svým trychtýřovitým tvarem. 

V iluminacích románu Willehalm se též začíná objevovat střihově zcela nový typ ženského 

oděvu, který se vyvinul z pláště typu houppelande. Jde o tzv. robe, jejíž móda do českých 

zemí dorazila bezpochyby z Francie a Burgundska, kde byly tyto typy honosných oděvů 

velmi oblíbené už v druhé polovině 14. století. Ačkoli v českých zemích jsou literaturou 

zmiňovány až v 15. století, obrazový materiál 80. let dokazuje že ojediněle se u nás mohly 

vyskytovat už dříve. Robe nemá již tak nestoudný výstřih, který stále ještě vídáme u ženských 

cotte, které na konci 14. století dospívají do maximálně erotizující podoby. Naopak bohatě 

řasená, pod prsy přepásaná robe kompletně zakrývá štíhlou linii ženského těla a svým 

protažením do vlečky spíše akcentuje délku roucha a náročnost jeho vypracování. 

Ozdobám hlavy vévodí nadále vínky, těsné roušky a „české kukly", které halí hlavy 

především movitých či vznešených dam. Zajímavé novinky však přinášejí iluminace z 

                                                           
331 „Kolem hrudi měli velké vycpávky z hedvábí, takže se zdálo, jako by měli ženská prsa." viz. Beneš Krabice z 

Weitmile in Kroniky doby Karla IV.,  1987, str. 239  
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Willehalmu, kde jsme si mohli všimnout širokých plochých klobouků aranžovaných v týle 

hlavy. Přední část jejich krempy vyčnívá nad čelo nositelky, zadní část naopak zakrývá krk. 

Podobný tvar představuje i nový typ roušky, která zahaluje ženskou hlavu i krk a nad čelem je 

protažena do ostrého hrotu. Tento cíp může být naškroben či aranžován drátkem, což však z 

obrazového materiálu není rozpoznatelné. Muži jsou ve vyobrazeních z tohoto období 

většinou prostovlasí. Není ale pochyb o tom, že i 70. a 80. léta 14. století přála všem druhům 

kápí a kukel, čapek a čepců či diadémů. V jezdecké scéně z románu Willehalm dokonce 

vidíme, že takový diadém mohl být luxusně ozdoben chocholem. 

Celkem zřetelně jsou v  tomto období vyobrazovány moderní „nosaté střevíce". Zatímco v 

předchozích dekádách byla tato obuv pouze těsná a lehce ve špici prodloužená v rámci 

zdůrazňování štíhlých dlouhých linií, od 70. let její „nosy" už skutečně enormně prodlužují 

linii chodidla a podléhají kritice všech mravokárců i duchovních. Ženy i muži si od 70. let již 

evidentně libují v módě „zobákových bot", které jim velmi znesnadňují chůzi, případně zcela 

vylučují jakýkoli rychlejší druh pohybu, nemluvě o boji.  

Mezi plášti postupně získávají oblibu jejich kratší, praktičtější varianty. Nicméně dlouhé 

kolové pláště, lemované hermelínem a podšité drahocennými látkami stále tvoří součásti 

všech reprezentativních oděvů. 

Obecně přibývá rozmanitosti v ozdobných detailech dvorské módy. Rozšiřuje se škála vzorů a 

motivů, vyšívaných na drahocenných látkách zahraniční výroby, a zdokonaluje se i způsob 

zdobení obuvi. 
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3.3.4 Přelom 14. a 15. století (1390 - 1410) 

3.3.4.1 Analýza ikonografického materiálu 

Knižní malba představuje jednu ze stěžejních oblastí umělecké tvorby v Čechách na přelomu 

14. a 15. století a stává se též zcela zásadním a bohatým pramenem pro poznání módních 

trendů ve vývoji oděvní kultury tohoto období. V této práci pro analýzu odívání let 1390 - 

1410 budou použity především iluminace z rukopisů knihovny Václava IV., v jejichž 

námětech ze světského života dvorské společnosti lze najít řadu překvapivých inovací a 

módních detailů, které vytvářely na počátku 15. století specifický charakter tzv.  „českého 

stylu" v oděvní kultuře Evropy. 

Ačkoli již v roce 1387 vznikl již zmíněný rytířský román Willehalm, jehož iluminacemi se 

zabývá předchozí kapitola, stěžejním obdobím vzniku Václavových rukopisů jsou až léta 

devadesátá a první dekáda 15. století. Původně rozsáhlá knihovna Václava IV. však nepřežila 

husitské bouře, nejcennější zachované kodexy odvezl z českého království Václavův bratr 

Zikmund a jejich originály se dnes nacházejí v rakouských a německých knihovnách. Proto 

jsou také pro mnohé badatele těžko dostupné. Nejrozsáhlejším dochovaným rukopisem z 

knihovny Václava IV. je šestisvazková Bible, na jejímž vzniku pracovalo v letech 1389-1400 

několik písařů a malířů. V první polovině devadesátých let byly zhotoveny astronomické 

sborníky obsahující nejen obrazy planet, souhvězdí a znamení zvěrokruhu, ale i různé návody 

k věštění budoucnosti zaklínání apod. Najdeme v nich překlady antických a arabských textů, 

týkajících se astrologie a astronomických učení. Právní literaturu zastupuje v rukopisech 

překrásně iluminovaný přepis Zlaté buly Karla IV., který si nechal Václav vyhotovit v roce 

1400. V barevných scénách obřadního charakteru je v něm zobrazeno bohatství módních 

oděvů, jimiž byl Václavův dvůr na počátku 15. století v Evropě proslulý. Z prvního desetiletí 

15. století pochází též další bible, kterou nechal pro Václava IV. zhotovit jeho dvořan a 

oblíbenec, mincmistr Konrád z Vechty332. Malby v tomto rukopise vytvořil Mistr Antverpské 

bible, vyškolený pravděpodobně v některé z pařížských dílen knižní malby333. 

                                                           
332 Zdatný finančník Konrád z Vechty však nepůsobil u dvora Václava IV. jen ve světské funkci. Od roku 1413 

zastával úřad pražského arcibiskupa, ve kterém působil 12 let. Po jeho přijetí Čtyř pražských artikulů, díky nimž 

prakticky souhlasil se sekularizací církevního majetku v Čechách, se od něj odvrátili oba čeští biskupové i 

všichni kněží, podporující během husitských bouří katolickou církev. V roce 1425 byl papežem zbaven úřadu a 

ještě před ukončením husitských válek skonal na hradě Helfenburg v prosinci 1431. 
333 viz. Krása, J., 1974, str. 211 
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Všechny Václavovy rukopisy jsou charakteristické svou záhadnou řečí symbolů, jejichž smysl 

se snažil zatím nejvýstižněji rozebrat rakouský historik Julius von Schlosser334. Z českých 

badatelů se Václavovým rukopisům podrobně věnoval zejména Josef Krása335. Schlosserova 

interpretace těchto symbolů je spojovala s metaforickým vyjádřením vztahu krále a královny. 

Točenice měla představovat tzv. „uzel lásky", ledňáček byl symbolem manželské věrnosti, 

kláda336, do níž je postava krále Václava v rukopisech symbolicky uvězněna, je považována 

za pouta lásky a křehké, spoře oděné figury lazebnic měly personifikovat samotnou 

královnu337. Josef Krása navíc upozorňuje na vztah starozákonních témat se symboly ve 

Václavových rukopisech a přikládá této symbolice hlubší náboženský smysl v duchu počátků 

reformních snah Václavovy doby338. 

Prvních pět detailních vyobrazení pochází z knihy věšteb ve Vídeňském astronomickém 

sborníku Václava IV. Představují nám široké spektrum mužského odění, které v těchto 

případech oblékají královské postavy. Ačkoli jsou králové vyobrazeni se symboly své moci, 

tedy v majestátu, jejich odění rozhodně neodpovídá důstojnosti ceremoniálních rouch doby 

Karla IV. Naopak královské kabátce v těchto miniaturách reprezentují nejnovější módní 

výstřelky přelomu století.  

V prvním obrázku339 je král oblečený do kabátce, jehož délka sahá těsně pod hýždě, opticky je 

zkrácena ozdobným okrouhlým lemováním spodního okraje. Kabátec je velmi těsný, což 

usuzujeme z nutnosti zapínání na dlouhou řadu drobných knoflíků po celé jeho délce. Velmi 

úzké sešněrování v pase a vycpávky v hrudní části vytvářejí nepřirozenou siluetu mužského 

těla, kterou podtrhují rozměrné rukávy. Od ramenního kloubu se doširoka rozevírají do 

zvonovitého tvaru. Boky má král zdůrazněn širokým ozdobným pasem a krk obepíná těsný 

stojatý límec kabátce. Pěstěný vous je tvarován na bradě do úzké špice a doplněn krátkým 

knírkem. Druhý král v témže obrázku má na sobě se vší pravděpodobností zkrácenou verzi 

honosného pláště typu houppelande, který se vyvinul též v samostatný ženský i mužský 

svrchní šat. Jedná se o luxusní, bohatě řasené volné roucho, které bývá opticky rozděleno v 

pase ozdobnými pásy či stuhami. Má dlouhé velmi široké rukávy trychtýřovitého tvaru, 

                                                           
334 viz. von Schlosser, J.: Die Bilderhandschriften Kȍnigs Wenzel I., Jahrband der kunsthistorischen Sammlung, 

d. A. K. XIV, 1893, str. 214n. 
335 viz. Krása, J., 1974 
336 tedy iniciály písmene W 
337 viz. Royt, J., 2002, str. 87 
338 Podrobněji in Krása, J., 1974, str. 59-105 
339 Obr. č. 154, str. 205 této práce 
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jejichž lemy jsou v tomto případě ohrnuty a okrouhle lemovány kontrastní barvou. Zkrácená 

verze tohoto roucha zde sahá těsně nad kolena a celkové odění je doplněno těsnými 

punčochami na nohou, stejně jako v případě krále v první miniatuře. 

Další detail340 nám opět ukazuje těsný kabátec s vycpaným hrudníkem a staženým pasem. 

Střední vertikální linií prochází zapínání na knoflíky, od pasu dolů se kabátec rozšiřuje a sahá 

téměř ke kolenům. Zajímavě jsou zde opět řešeny pytlovité rukávy - od ramene se rozšiřují, v 

lokti dosahují největší volnosti a směrem k zápěstí se zase zužují. I v tomto případě má 

kabátec u krku stojatý límeček. Králův vous je ještě kratší než v prvním případě, upraven 

pouze v bradku a knírek. 

Stejný typ kabátce má na sobě i král v dalším vyobrazení341. Liší se však v detailech a opět 

střihem rukávů. Zdá se jako by si nejnovější móda pohrála s jednotlivými detaily různých 

oděvních částí a zkombinovala dva naprosto odlišné typy rouch - tedy těsný kabátec se 

staženým pasem a vycpaným hrudníkem, zapínaný na knoflíky, doplněný ovšem o velice 

široké rukávy typické pro plášť typu houppelande, jak se nám ukazuje právě v tomto obrázku. 

Bohaté rukávy jsou navíc kontrastně lemovány a ve svrchním švu ozdobeny třásněmi po celé 

své délce. Spodní, lehce rozšířenou část kabátce zdobí na bocích rozparky, odhalující modrou 

podšívku kontrastující se zelenou barvou svrchní látky. S modrou podšívkou ladí i odstín 

nezbytných těsných punčoch. I v tomto případě králův vous podléhá módnímu zkrácení a 

tvarování do špice. 

V poslední miniatuře342 z Vídeňského astronomického sborníku vidíme krále oděného v 

modrý upnutý kabátec bez viditelných ozdobných detailů. Není zde zcela zřetelná ani délka 

kabátce, jelikož aranžovaný králův plášť kryje vrchní část stehen. Je však evidentní, že se 

stále jedná o vypasovaný oděv doplněný upnutými punčochami, protaženými na chodidlech 

do moderních nosů. Důstojnost oděvu dodává alespoň bohatě řasený kolový dlouhý plášť 

modré barvy, jenž má král sepnut pod krkem pomocí zlaceného řemínku. 

V titulní iniciále 1. knihy Samuelovy v Bibli Václava IV. je zobrazen král v majestátu343. 

Reprezentativní charakter jeho roucha podtrhuje ceremoniální luxusní plášť s širokým 

hermelínovým límcem. Hermelín tvoří i podšívku pláště, jenž má král bohatě aranžován v 

mnoha záhybech v klíně. Zakrývá tak spodní část kabátce. Z jeho horní části lze však 

                                                           
340 Obr. č. 155, str. 205 této práce 
341 Obr. č. 156, str. 205 této práce 
342 Obr. č. 157, str. 205 této práce 
343 Obr. č. 158, str. 206 této práce 



100 

rozpoznat, že se stále jedná o oděv upnutého střihu s výrazným zúžením v pase a vycpaným 

hrudníkem. Kabátec je bohatě vyšíván, v předním svislém švu se spíná na dvě řady drobných 

knoflíků a má zajímavě řešené rukávy. Od ramene k lokti jsou široké, od lokte k zápěstí však 

těsně obepínají paži. Královo odění doplňují těsné punčochy a úzké střevíce s asymetrickými 

průstřihy a moderními zobci. Královský trůn pokrývají drahocenné látky s rostlinnými motivy 

a vzory rozet. 

V dalším detailu344 z 1. svazku Bible Václava IV. je král oděn v modrý kabátec, jehož délka 

sahá těsně pod hýždě. Nejedná se už ale o těsný kabátec, nýbrž o oděv ovlivněný střihovou 

podobou honosného houppelande. Je v pase úzce stažen zlatým opaskem, spodní lem i okraje 

širokých rukávů jsou zdobně lemovány kožešinou. Trychtýřovitý tvar rukávů je dosažen 

rozšířením pomocí několika vložených klínů. Stejným způsobem je řešena i spodní část 

kabátce. U krku má král uvázanou dlouhou světle modrou stuhu v tzv. „uzel lásky". Ve tváři 

má moderně střižený vous s knírkem. Odění doplňují nezbytné úzké nohavice s dlouhými 

„nosy". 

V dalších čtyřech obrázcích je král uvězněn v kládě, tedy v iniciále písmene W, a oděn do 

rozličných typů mužského kabátce. První detail345 zobrazuje Václava IV. v temně modrém 

kabátci a punčochách barevně rozdělených ve stylu miparti. Kabátec je velmi těsně 

sešněrován v pase, hrudník zvýrazněn vycpávkami a široké rukávy mají balonový střih. Od 

ramenou se rozšiřují a u zápěstí jsou úzce staženy. V druhém vyobrazení346 králův kabátec 

zdobí vzor rybí kosti a podélné prošívání. Střih opět nepřirozeně deformuje královo tělo 

zúžením pasu a vycpáním hrudní části. Hýždě má král skryty pod lehce rozšířenou krátkou 

spodní částí kabátce. Objemné rukávy zvonového tvaru jsou zdobeny třepenými lemy. Upnuté 

punčochy se na chodidlech protahují do moderních „nosů". Krále zde doprovází postava spoře 

oděné lazebnice. Linie jejího štíhlého těla je podtržena lehkou košilkou s uzoučkými ramínky,  

těsným živůtkem a hlubokým výstřihem, který zvýrazňuje ňadra. Na hlavě má lazebnice 

ozdobnou síťku, skrývající volně rozpuštěné vlasy.  

Další typ střihu mužského kabátce vidíme v následujícím obrázku347. Deformuje celou linii 

králova těla včetně hýždí. Je zřetelné, že se kabátec musí zapínat na dlouhou řadu knoflíků v 

předním vertikálním švu. Knoflíky sahají až ke krku, upnutému v těsném stojatém límečku. 

                                                           
344 Obr. č. 159, str. 206 této práce 
345 Obr. č. 160, str. 207 této práce 
346 Obr. č. 161, str. 207 této práce 
347 Obr. č. 162, str. 207 této práce 
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Kabátec je bohatě vyšíván motivem záhadného písmene E, jehož význam (na rozdíl od 

Václavova W) stále není objasněn. Dlouhé punčochy se opět protahují do „nosů" enormní 

délky.  

Krále v další scéně348 osvobozuje z klády přitažlivá lazebnice. Její tělo spíše odhaluje lehká 

košilka s výraznou dekoltáží 

Tento úsporný oděv poskytuje pohled na její obnažená ramena a paže i dolní bosé končetiny. 

Král má na sobě opět nepřirozeně tvarovaný kabátec. Nejvýraznější je zde opět úzké stažení v 

pase, kterému kontrastují široké rukávy, obepínající pouze část předloktí. Spodní díl králova 

oděvu je lehce rozšířen a splývá do půli stehen. Nohy má král oděny do barevně dělených 

punčoch a obuty do látkových těsných střevíců se šněrováním na vnitřním kotníku. Ve všech 

vyobrazeních královu tvář zdobí na bradě moderně střižený krátký vous a pod nosem 

upravený knírek. 

Velmi zajímavý je následující detail lazebnické scény349 z Václavovy bible. Kromě spoře 

oděné lazebnice se síťkou ve vlasech je zde zobrazen téměř nahý i král, o jehož hřívu dívka 

něžně pečuje. Václavovy intimní partie zakrývají pouze velmi úsporné černé kalhotky, jejichž 

tvar bychom mohli přirovnat dnešním pánským slipům. Se vší pravděpodobností lze tento 

kousek oděvu považovat za jeden z ojedinělých důkazů existence středověkého předchůdce 

spodního prádla350. 

Sličná lazebnice je vyobrazena i v následujícím detailu351 z Bible Václava IV., kde si můžeme 

dobře prohlédnout její sporé odění. Vidíme, že lehké košilky lazebnic nemusejí být vždy jen 

bílé. Modré košilce kontrastuje zelená stuha svázaná v „uzel lásky" v úrovni pasu a 

zvýrazňující její útlý hrudník s dmoucím se poprsím, odhaleným v hlubokém výstřihu. 

Zelenou barvu má též ozdobná síťka, kterou má lazebnice aranžovanou v týle na dlouhých 

zlatých vlasech, splývajících jí po zádech až k pasu.  

Štíhlou linii těla zdůrazňuje i roucho královny v dalším výjevu352. Upnutá modrá cotte má 

stále velmi hluboký dekolt, zdobený zlatou portou, která sleduje i střední vertikální šev v 

přední části roucha. Těsné rukávy svými trychtýřovitými zakončeními zakrývají části dlaní. 

                                                           
348 Obr. č. 163, str. 207 této práce 
349 Obr. č. 164, str. 207 této práce 
350 další podobně vyobrazené spodky mají na sobě např. ukřižovaní lotři v mladší malbě Ukřižování třeboňského 

z roku 1480, vystavené v Alšově jihočeské galerii na zámku Hluboká.  
351 Obr. č. 165, str. 208 této práce 
352 Obr. č. 166, str. 208 této práce 
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Zpod bohatě řaseného roucha vyčnívají dlouhé zobáky moderních upnutých střevíců. Na 

hlavě má královna nezbytnou korunu doplňující odhalené světlé vlasy. 

Poněkud morbidně působí následující scéna353, kde je Jezábel zadávena psy. Tento hrůzný 

výjev nám ukazuje stále moderně upnuté roucho královny. U této zelené cotte už se nedá 

hovořit o výstřihu. V tomto případě jsou dlouhé rukávy spíše ze zvyku přišity ke spodní části 

průramků a nezahalují ramena; obepínají pouze celou paži včetně poloviny dlaně. Královnina 

ňadra jsou však prakticky zcela odkryta. Zelený šat je zdoben výšivkou s motivem drobných 

kvítků a podšit červenou kontrastní látkou. 

Podobně vyzývavé roucho s těsným živůtkem a hlubokým dekoltem má na sobě i dáma ve 

scéně stříhání Samsona354. Samson je oblečený do upnutého kabátce se sešněrovaným pasem 

a vycpanou hrudí. Kolem boků jej obepíná zdobený opasek. Zatímco úprava vlasů 

Samsonových již není vzhledem k zobrazené situaci podstatná, vlasy dámy zde kryje moderní 

typ roušky se škrobeným (či vyztuženým) vysokým předním cípem, který vyčnívá nad čelem. 

Zpod roušky, jež je pevně ovázaná i kolem ženina krku,  jí po zádech splývá dlouhý cop. 

V posledním obrázku z Bible Václava IV. je vyobrazena scéna355 z příběhu muže z 

Efraimského pohoří. V tomto výjevu je zajímavé především odění urozené dámy, které tvoří 

dvojí roucho. Přes spodní červenou cotte má oblečený zelený surcot s hlubokými průramky na 

bocích. Těsné rukávy surcotu sahají pouze k loktům a od loketního kloubu se mění v tzv. 

„pachy", které jsou nákladně zdobeny hermelínem a splývají podél těla až na zem. Na hlavě 

má paní dvojitou roušku, jejíž spodní část těsně obepíná krk. Svrchní závoj zlehka lemuje její 

tvář a spadá až na ramena. Stejné krytí hlavy zdobí i druhou dámu v obrázku. Muži v této 

scéně mají dlouhé kadeřené plnovousy a široké kápě, zakrývající ramena a horní část 

hrudníku. Překvapivé jsou jejich svrchní suknice, které svým volným střihem a podkasáním 

odkazují do první poloviny 14. století. Rukávy těchto suknic však jsou moderně řešené stejně 

jako u upnutých kabátců, které jsme sledovali ve výše popisovaných výjevech. 

Do samého počátku 15. století je datován vznik přepisu říšského zákoníku Zlatá bula, který 

poprvé vydal Karel IV. v roce 1356. V něm nacházíme doklady o rozmanitosti české módy 

první dekády 15. století, jejíž bizarnost dostoupila vrcholu především ve střizích a detailech 

mužského kabátce. 

                                                           
353 Obr. č. 167, str. 208 této práce 
354 Obr. č. 168, str. 209 této práce 
355 Obr. č. 169, str. 209 této práce 
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Kabátec kurfiřta falckého v prvním vyobrazení356 ze Zlaté buly ještě představuje nám známý 

vypasovaný střih, který deformuje linii mužského těla a dle kronikářů zabraňuje marnivým 

nositelům tohoto oděvu v dýchání i pohybu. Modrý kurfiřtův kabátec je stažený v pase, 

obepíná též boky a zapíná se na řadu knoflíků ve středním předním švu. Spodní část je lehce 

rozšířená dvěma nízkými rozparky na obou stranách. Na nohou má kurfiřt světlé modré 

punčochy, jejichž zřasení na stehnech nám dokazují, že rozhodně nebyly vyrobeny z  

pružného materiálu. Naopak vytvoření takového kousku oděvu, který přesně sledoval každý 

záhyb těla bez pomoci syntetických pružných vláken, svědčilo o mistrovské práci krejčích. 

Skvělých výsledků dosahovali pouze zpracováváním dokonalých střihů, šněrováním a 

zapošíváním. Kurfiřtův oděv doplňuje honosný reprezentativní zelený plášť s červenou 

podšívkou, zdobenou bohatým vyšíváním a širokým hermelínovým límcem. Na hlavě má 

šlechtic červenou čapku s ozdobným lemem též z hermelínu. 

Následující vyobrazení357 dvou mužů nesoucích zlato králi nám představuje další ukázku stále 

ještě upnutého mužského kabátce se širokými rukávy, do něhož je oděn klečící šlechtic. 

Obepnuté boky mu zdobí široký zlatý pás a na nohou má těsné punčochy v barevném 

provedení miparti. Sedící král v tomto obrázku je celý zahalen do bohaté řaseného kolového 

pláště modré barvy. Jeho aranžování do nespočetných záhybů, spadajících od krku až k zemi, 

reflektuje jeden z uměleckých výrazů tzv. krásného slohu, jenž v tomto období vládl kromě 

deskové malby a plastik též knižním iluminacím, jak nám dokazují i další vyobrazení.  

I v dalším detailu358, kde je vyobrazen král v majestátu, je jeho bohatý ceremoniální plášť 

bohatě zřasen a tvoří dominantu celé iluminace. Jeho temně modré barvě kontrastuje bílá 

hermelínová podšívka a široký límec z téhož materiálu. Pánové, kteří stojí po stranách krále 

se starými privilegii v rukou, jsou však už oděni do zcela nových typů oděvů, jejichž 

ojedinělé příklady v našem prostředí jsme zaznamenali už v 80. letech v ženském odění. 

Jejich střih ke konci 80. let začíná ovlivňovat i podobu těsných kabátců, kterým se rozšiřují 

rukávy do trychtýřovitých tvarů a v dlouhých cípech mohou sahat až k zemi. V případě muže 

v pravé části obrazu mají rukávy balonový střih, který nabírá objemu od ramenního kloubu, 

po celé délce paže vytváří pytlovitý dojem a u zápěstí se opět zužuje. Volné, bohatě řasené 

roucho je na bocích lehce podkasáno širokým pásem a dále se rozšiřuje až těsně pod kolena. 

Vytvoření tohoto typu oděvu skutečně vyžadovalo velké množství látky a krejčovskou 
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357 Obr. č. 171, str. 210 této práce 
358 Obr. č. 172, str. 210 této práce 



104 

zručnost. Jedná se o svrchní roucho vyvinuté z pláště typu houppelande, v tomto případě 

zkrácené, střední délky. Oděv muže vlevo má stejný střih, ovšem není dělen pásem. Liší se i 

typ rukávů, které nemají pytlovitý tvar, ale od ramene se trychtýřovité rozšiřují a jejich spodní 

nejširší okraj je bohatě aranžován okolo mužova zápěstí, kde odhaluje kontrastní červenou 

podšívku celého roucha. Oba šlechtici mají na nohou upnuté punčochy v barevném dělení 

typu miparti, na chodidlech protažené do módních „nosů". 

Velmi zvláštní kombinaci moderního volného roucha typu houppelande a českého upnutého 

kabátce vidíme ve scéně359, kde český král přichází k císaři v doprovodu své královny a jejích 

dvorních dam. Král má na sobě oděv střihově řešen jako houppelande, upravený ovšem v pase 

výrazným stažením a na hrudníku vycpávkami podle české módy upnutých kabátců. Na 

bocích má král posazen široký zlatý pás a spodní část roucha v bohatých záhybech dosahuje 

délky až do půli lýtek. V předním díle je hluboký rozparek odhalující zelenou podšívku 

oděvu. Roucho má velmi široké rukávy, které se od ramenou zvonovitě rozšiřují, u zápěstí 

jsou zřaseny a jejich cípy splývají králi až ke kolenům. Z obrazu je zřetelné, že králův oděv 

musel být ve své vrchní části u pravého ramenního kloubu rozstřižen a spínán na knoflíky, 

aby tuto specificky modifikovanou verzi houppelande360 vůbec bylo možno obléknout. Na 

nohou nechybí nezbytné těsné punčochy ve stylu miparti. V této scéně jsou do tzv. robe361 

oblečeny i dámy. Královna má roucho bohatě vyšívané, u krku se stojáčkem a ve spodní části 

protažené do vlečky. Nechybí zde náročné, hermelínem podšité rukávy, řešené stejným 

způsobem jako rukávy králova oděvu. Do robe stejného střihu je oděna i první královnina 

dáma. Její oděv temně zelené barvy je však odlišně řešen ve výstřihu, kde upnutý stojáček 

nahrazuje hlubší dekolt obdélníkového tvaru. Místo koruny její hlavu zdobí věnec tvořený 

vinutým závojem, svázaným v týle do uzle, od nějž dva konce závoje vlají v pomyslném 

větru. 

Následující scéna s kurfiřty362 nám dává příležitost prohlédnout si v jednom obraze vedle sebe 

dva zcela odlišné střihy mužských oděvů existující paralelně v téže době. Zatímco arcibiskup 

je zahalen v kolový plášť a markrabě braniborský má na sobě modrý, důstojně vyhlížející 

tappert v délce ke kotníkům, falckrabě rýnský a saský vévoda jsou oblečeni do moderních 

rouch. Falckrabě má na sobě roucho volného střihu v délce do půli lýtek. Ve výšce boků tento 

zkrácený houppelande zdobí zlatý pás a ve spodní části několik vysokých rozparků. U krku je 
                                                           
359 Obr. č. 173, str. 211 této práce 
360 tedy tzv. „šaty v českém stylu" 
361 tzn. ženské modifikace pláště typu houppelande 
362 Obr. č. 174, str. 211 této práce 
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oděv protažen do stojatého límečku a sepnut dvěma knoflíky. Rukávy jsou opět ušity z 

obrovského množství látky do zvonovitě se rozšiřujícího tvaru. Jejich enormní délka 

přesahuje délku paže, jsou tedy u zápěstí řaseny v bohatých záhybech, odkrývajících červenou 

podšívku zeleného roucha. Stejné rukávy má i kabátec saského vévody. To je ale také jediný 

prvek, kterým jsou si tato dvě mužská odění podobná. Vévodovo tělo je upnuto do moderního 

těsného kabátce, výrazně staženého v úrovni pasu a vycpaného na hrudi. Pro oblékání a 

svlékání je nutné tento oděv rozepínat dlouhou řadou knoflíků v předním díle. Vzhledem k 

bizarnosti tohoto oděvu si troufnu tvrdit, že knoflíky pokračují až do rozkroku vévody, kde 

spínají přední a zadní díl kabátce, aby bezpečně zakrýval alespoň to nejnutnější ze spodní 

části těla. Při bližším pohledu si totiž všimneme, že délka kabátce nesahá pod boky, na nichž 

sedí vévodovi ozdobný pás, spínaný velkou sponou, umístěnou velmi výmluvně před rozkrok. 

Tento erotizující prvek mužského oděvu dokazuje smyslnost odívání Václavova dvora, která 

je u ženského šatu vyjadřována zdůrazňováním ňader v hlubokých dekoltech. Na nohou má 

vévoda, stejně jako i všichni ostatní pánové, těsné punčochy s dlouhými nosy ve špicích 

chodidel. 

Vznik bible, kterou nechal pro krále Václava zhotovit jeho mincmistr a oblíbenec Konrád z 

Vechty, a přepisu Zlaté buly Karlovy dělí pouhé dva roky. Bible Konráda z Vechty vznikala v 

letech 1402-1403 a přináší nám doklady soudobé módy velice podobné těm, které jsme viděli 

již v předchozích vyobrazeních. 

První dva obrázky z tohoto rukopisu nám ukazují honosné dámské robe, které obléká dvorní 

dáma363 i panna na lvu364. Obě roucha zcela zakrývají siluetu ženského těla. Jsou ušita z 

obrovského množství látky, která splývá v bohatých záhybech od ramen až na zem, kde tvoří 

dlouhé vlečky. Dlouhé a široké jsou i rukávy trychtýřovitého asymetrického střihu, jejichž 

cípy sahají až k zemi a jsou lemovány hermelínem. Roucho dvorní dámy má pouze 

jednoduchý mělký výstřih ve tvaru V. Dekolt panny na lvu má stejný tvar i hloubku,  je ale 

zdobnější, zvednut do límečku a lemován kožešinou. Obě paní mají na hlavách barety365, 

posazené na temeni a zakrývající horní část hlavy. 

Následující scéna366, ve které Jeftova dcera opěvá otcovo vítězství, zobrazuje mladou dívku 

oděnou ještě v jednoduchou cotte. Její živůtek není již těsně vypasován a má jen mělký kulatý 

                                                           
363 Obr. č. 175, str. 212 této práce 
364 Obr. č. 176, str. 212 této práce 
365 blíže k baretům či také biretům in Kybalová, L., 2001, str. 185 
366 Obr. č. 177, str. 212 této práce 
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výstřih. Od pasu k zemi se roucho rozšiřuje a v bohatých záhybech je protažené do vlečky. 

Rukávy má dvojí - spodní těsně obepínají paže, svrchní rukávy od lokte splývají k zemi ve 

formě tzv. „pachů", zdobených hermelínem. Na hlavě má dívka kožešinou lemovaný baret. 

Pánové v popředí obrázku opět představují dva kontrasty soudobého mužského oděvu. Oba 

mají obepnuté hrudníky se zvýrazněnými pasy a na bocích posazené opasky s meči. Roucho 

muže vlevo má ale široce střiženou spodní část, jejíž délka sahá až ke kolenům. Vrchní část 

těla je částečně zakryta kolovým pláštěm střední délky, který je sepnut pod krkem. Na hlavě 

má tento pán jednoduchou čapku se zvlněným okrajem ohrnutým nahoru. Oděv muže vpravo 

naopak odhaluje co nejvíce z krásy mužského těla. Z tohoto vyobrazení je již evidentní, že 

nejbizarnější varianty mužských těsných kabátců byly tak krátké, že ve středu jejich spodních 

okrajů musely být vytvořeny cípy, jež se spínaly v rozkroku a zakrývaly alespoň mužské 

intimní partie. Oděv doplňují punčochy, protažené na chodidlech do skutečně enormně 

dlouhých „nosců", a dlouhé cípy falešných rukávů, splývajících od loktů do výše kolen. 

V posledním vyobrazení367 z Bible Konráda z Vechty s vražednou scénou, kde Saul zabíjí 

Agaga, jsou oba muži oblečeni do kabátců různé délky. Saulův kabátec sahá pouze těsně pod 

hýždě a jeho spodní okraj je zdobně prostříhán několika rozparky. Boky mu zdobí nákladný 

pás a celý oděv doplňuje dlouhý kolový plášť se zapínáním u krku a vysokým stojatým 

límečkem. Agagův oděv je delší a ve spodní části volnější. Hrudník je obepnutý a pas 

zvýrazněný zúžením. V přední středové linii vidíme zapínání na knoflíky s třepeným 

lemováním. Spodní část kabátce je uprostřed rozepnuta, což nám umožňuje pohled na záhyby 

Agagových těsných punčoch. Oděv má dvojité rukávy, spodní těsně obepínají paže, svrchní 

jsou od ramenou trychtýřovitě rozšiřovány a asymetricky zakončeny u loktů. Na hlavách mají 

oba pánové rozličné pokrývky hlavy, Saul nejspíše variantu čapky se zvednutým okrajem, 

Agag zvláštní klobouk s ozdobně lemovaným okrajem a vysokým dýnkem, protaženým do 

zahnuté špice. Saul má na tvářích neudržovaný, několik dní neholený vous. Agagovy vousy 

jsou naopak dlouhé, kadeřené a rozdělené do dvou pramenů. 

Jen na okraj jako zajímavost zde uvádím též iluminaci z právní knihy města Jihlavy, 

Gelnhausenského kodexu368 z roku 1407. Detail z Ukřižování a přísahy konšelů nám 

dokazuje, jakým tempem a v jakém rozsahu se šířily módní trendy z řad aristokracie do vrstev 

neurozeného obyvatelstva. Bohatí měšťané, obdaření funkcemi ve správě města, se cítili být 

šlechtě rovni minimálně ekonomicky a své postavení i finanční zabezpečení měli tendenci 
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zviditelňovat mimo jiné i nákladností a módností svého oděvu. Snad proto vidíme tuto střední 

vrstvu obyvatelstva českých zemí vyobrazenou v kodexu z roku 1407 v nákladných pláštích 

typu houppelande, které do módy české aristokracie pronikají ojediněle teprve na konci 80. let 

14. století. Luxusní roucha různé délky a z různých materiálů jsou zde ozdobně lemována 

třepením, podšita kožešinami, zdobena pásy s koženými kapsami a doplňována kápěmi i 

různými typy plstěných klobouků a čapek. Obutí konšelů tvoří těsné střevíce s protaženými 

špicemi a rozličným zapínáním. I vlasy mají podle poslední módy střižené krátce a vousy 

upravené do špičatých bradek a knírků. 

3.3.4.2 Shrnutí výsledků pozorování 

Iluminace v rukopisech, jež si nechal Václav IV. vyhotovit pro svou bohatou knihovnu na 

přelomu 14. a 15. století, svědčí o nové vývojové tendenci české módy, která se začala zvolna 

projevovat už v předchozí dekádě. Po roce 1400 se nové moderní střihy šatů rozšířily v celé 

dvorské společnosti a nastartovaly pozvolný ústup módy vrcholně gotické, jejíž roli začínají 

přebírat roucha pozdní gotiky, oblíbené především v prostředí burgundského dvora, který se 

stává dalším z dominantních udavatelů směru vývoje oděvní kultury už v polovině 14. století. 

Zatímco móda od 50. let do konce let osmdesátých se snaží vyjádřit gotický ideál krásy 

pomocí střihu zvýrazňujícího štíhlou siluetu figury, módní vkus konce a přelomu století 

pozvolna přejímá vzory burgundských pohodlných volných rouch. V souvislosti s proměnou 

charakteru královského dvora se též soustředí spíše na dekorativní prvky oděvů a zajímavé 

detaily, které akcentují smyslnost lidského těla.  

Tento vývoj je nejlépe pozorovatelný na proměně střihu mužského kabátce, který je značně 

variabilní díky jednotlivým detailům, především rozličným typům rukávů. V zásadě na 

přelomu 14. a 15. století v ikonografickém materiálu nacházíme dva základní typy střihů, 

které se navzájem ovlivňují a případně kombinují. V první řadě se těší stále stejné oblíbenosti 

těsný mužský kabátec, jehož výrazné stahování v pase nijak nepolevuje. Naopak sešněrovaná 

silueta mužského těla v linii pasu a boků je nadále zdůrazňována kontrastním vycpáváním 

hrudní části a bohatými rukávy. Z hlediska mravokárců troufale nedostatečná délka tohoto 

typu kabátce se překvapivě ještě více zkracuje! Ve scénách rukopisů Zlaté buly i Bible 

Konráda z Vechty se přesvědčujeme, že muži se nezdráhali odhalovat i zadní části těla. 

Spodní okraje kabátce končí těsně nad boky a ve středové části jsou protaženy v úzké cípy 

spínané v rozkroku, aby alespoň intimní partie zůstaly skryty. Erotická vyzývavost tohoto 

střihu je ještě podtržena zdůrazněním boků a rozkroku širokým pásem s výraznými sponami 

či uprostřed zavěšeným mečem.  
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Naprostý opak tvoří druhý střih mužského roucha, který je na první pohled značně 

pohodlnější. Jedná se o zkrácenou verzi oděvu typu houppelande, který je ušit z velkého 

množství látky, z ramenou volně splývá v mnoha záhybech až pod kolena a v úrovni těsně 

pod pasem nebo na bocích může být podkasán či stažen pomocí ozdobného pásu. Základním 

znakem tohoto typu roucha jsou mohutné široké rukávy různých tvarů a délek. Charakterizuje 

je především velké množství použité látky pro vytvoření bohatých záhybů. Je zřejmé, že 

houppelande se stal velmi oblíbeným kouskem oděvu nejen mezi aristokracií, ale v první 

dekádě 15. století jej již hojně oblékají i měšťané, jak vidíme ve scéně z rukopisu jihlavské 

právní knihy. Pravděpodobně kombinací těchto dvou střihů mužského oděvu vznikly kabátce 

tzv. „českého stylu", známého i za našimi hranicemi. Takovýto český kabátec si zachovává 

těsně sevřený střih hrudní části a úzce stažený pas, od pasu dolů se ale linie oděvu rozšiřuje a 

sahá pod hýždě, případně až do půli stehen. Pro svlékání i oblékání takového kabátce je stále 

nutné používat řadu knoflíků, které v převážné většině případů rozepínají roucho ve středové 

vertikální linii předního dílu. Velmi variabilním prvkem mužských i ženských oděvů jsou 

rukávy. V tomto období jich sledujeme několik typů. Z předchozích let přežívají 

kombinované dvojí rukávy se spodním upnutým a svrchním dlouze protaženým do tzv. 

"pachu". U ženských cotte stále vídáme jednoduché těsné rukávy, jejichž spodní konce jsou 

od zápěstí lehce trychtýřovitě rozšiřovány a skrývají část dlaně.  I u mužských kabátců jsou k 

vidění dlouhé rukávy nejjednoduššího, lehce rozšířeného střihu. Nově se zhruba od konce 80. 

let objevují bohatě řasené rukávy trychtýřovitého či zvonovitého tvaru. V následujícím období 

přibývá látky k jejich zhotovení, jejich délka často přesahuje délku paže a rukávy tak v 

dlouhých záhybech splývají k zemi, případně jsou rozličně aranžovány na předloktí. Ve 

vyobrazeních nacházíme též pytlovité typy rukávů, které se rozšiřují od ramenního kloubu, po 

celé délce ruší linii paže svým mohutným objemem a u zápěstí se opět zužují. Posledním 

typem jsou rukávy, které se rozšiřují pouze od ramen k lokti a od lokte k zápěstí těsně 

obepínají předloktí. 

Širokými, volně splývavými rukávy zvonovitého střihu jsou zdobena i ženská roucha. Ta se 

též v obrazovém materiálu přelomu století vyskytují ve dvou rozdílných střizích. Od 40. let 

14. století stále přetrvává oblíbenost těsné cotte, jejíž živůtek začíná být od 80. let šněrován a 

přizpůsobován střihu mužského kabátce. Zdůrazňuje štíhlou siluetu ženského těla obepnutím 

boků a protažením spodní sukně až do vlečky. Velmi eroticky působí stále vyzývavé 

odhalování ňader a ramen v hlubokých dekoltážích. To se nám ukazuje v extrémní podobě ve 

scéně, kde královna Jezabel je zadávena psy. Na konci 80. let se ale začíná objevovat i 
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cudnější oděv volnějšího střihu, ovlivněný módními trendy burgundského dvora, které již 

poprsí neodhalují tak svérázně. Tzv. ženskou robe tvoří velmi široký střih roucha, které volně 

splývá v mnoha záhybech na zem do vlečky, nebo může být opticky rozděleno pásem v 

úrovni pod prsy. Původní střih tohoto oděvu má výstřih ve tvaru V, který může být doplněn 

zvýšeným límečkem. Ve vyobrazeních ze Zlaté buly či z Bible Konráda z Vechty sledujeme, 

že ženská robe nabyla obliby i u urozených dam českého království, které nechávaly 

upravovat její dekolt do obdélníkových či oválných tvarů. Křehce a něžně působí lazebnice v 

Bibli Václava IV. oděné pouze do lehkých košilek s úzkými ramínky a těsnými živůtky. Snad 

tyto košilky předznamenávají oficiální vznik dámského spodního prádla, které se stává 

prostředkem erotického pnutí na rozverném dvoře krále Václava. Ostatně ve spodním prádle 

se nám v jedné z lazebnických scén ukázal i sám král. Jeho intimní partie zakrývají pouze 

úsporné černé spodky, připomínající dnešní pánské slipy. Lze se tedy domnívat, že právě zde 

na přelomu 14. a 15. století se objevují první pokusy o vytvoření samostatné kategorie 

spodního prádla, které je dodnes využíváno nejen prakticky, ale též pro povzbuzení vášně a 

okouzlení zpola odhalenými částmi těla. 

Dle iluminací z rukopisů doby Václava IV. můžeme právě do doby přelomu století datovat 

oblíbenost a rozšíření enormně protažených špic obuvi a punčoch do nepraktických „nosů". V 

této době již nepochybujeme, že tento módní výstřelek byl dotažen do vrcholu své bizarnosti a 

prakticky znemožňoval svému nositeli jakoukoli chůzi, aniž by tento nosec nebyl přivázán k 

lýtku nebo stočen do ruličky. Takovou praktickou úpravu „zobákových střevíců" však žádný z 

výjevů neukazuje. 

Z plášťů jsou v uvedených ukázkách k vidění pouze jejich ceremoniální luxusní varianty 

zdobené hermelínem. Se vší pravděpodobností však jsou dále používány i všechny další typy 

plášťů, které jsme zaznamenali již v předchozích obdobích, včetně pláště typu houppelande. 

Ten se mohl nosit nejen jako samostatný oděv, jejž jsme zmínili výše, ale i jako ochrana 

spodního roucha v nepřízni počasí zimních měsíců. 

Ani v pokrývkách hlav nedochází k žádným výraznějším proměnám. Vedle rozličných typů 

ženských roušek se dále dámy zdobí vínky, věnci a závoji, přibývají honosnější látkové barety 

a ozdobné síťky lazebnic, které mohou mít různé barvy a sloužit spíše jako ozdoba než 

skutečný praktický doplněk pracovního oděvu. Král Václav i ostatní muži jsou povětšinou 

zobrazováni prostovlasí. To nám umožňuje se přesvědčit o nástupu zkracování. Nejen vousů, 

jejichž tvar je střižen do krátké špice na bradě, doplněné knírkem nad horním rtem, ale též 
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vlasů. Jejich délka sahá pouze k uším a absence kadeření konečně opět odlišuje mužský účes 

od ženské úpravy vlasů. 

Na počátku 15. století česká gotická móda dospěla do svého kulminačního bodu. Během 

několika dekád svého poměrně rychlého vývoje si vytvořila osobitý styl, jímž ovlivňovala 

módní vkus i ostatních evropských zemí. Přijímáním moderních oděvních trendů ze západní 

Evropy, kde již docházel goticky sloh do své nejpozdnější fáze, začala se i oděvní kultura 

českých zemí transformovat z protáhlých štíhlých linií vrcholné gotiky do volnějších forem 

nastupujícího nového stylu. Osobitost svého výrazu však neztratila. Specifické prvky české 

vrcholně gotické módy přežívají ještě v závěru 15. století a v průběhu dalších desetiletí jsou 

obohacovány o trendy nově nastupující módy renesanční. Tento zajímavý vývoj oděvní 

kultury v českých zemích, poznamenaný husitskými válkami, které se rozhořely v českých 

zemích na začátku 20. let 15. století, však již vyžaduje samostatnou pozornost, kterou mu lze 

věnovat v jiných pracích či studiích. 
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3.4 Vývoj módy a oděvních prvků v průběhu 14. století  

Jednoduchý romanizující styl české módy ještě na konci 13. století zřetelně nerozlišoval 

mužský a ženský šat. Volné splývavé tuniky oblékané přes hlavu nosili všichni lidé napříč 

společností a rozdíly v odívání mezi jednotlivými sociálními vrstvami tvořil pouze materiál, 

zdobení a kvalita vypracování oděvu. Se začátkem 14. století se však situace začala výrazně 

měnit s "vynálezem" střihu, který definitivně rozdělil oděv na ženský a mužský a začal 

určovat též směr vývoje jednotlivých oděvních součástí. Původně volné tuniky, které halily 

celé tělo, postupně získávají specifický tvar, který zdůrazňují rozdílné linie mužského i 

ženského těla. Mužské i ženské oděvy pak mají šanci se dále samostatně rozvíjet v rámci 

estetických ideálů jednotlivých uměleckých slohů. Vertikalizace, štíhlé linie ženských šatů i 

mužských kabátců, protáhlé délky rukávů, závojů i špic obuvi, zářivé barvy a zvýrazňování 

tělesných křivek, to vše charakterizuje tvar a detaily gotického oděvu, který prošel během 14. 

století v českých zemích zásadním vývojem. 

3.4.1 Mužský oděv 

Z analýzy obrazového materiálu je zřejmé, že mužské odění v českých zemích se ve 30. letech 

14. století ještě příliš neliší od ženského roucha. Tvoří je dvojitý šat složený ze spodní a 

svrchní suknice. Diferencovat se začínají až v průběhu let čtyřicátých kdy se rozdílným 

způsobem vyvíjí svrchní část odění, tzv. surcot. Ve 40. letech je toto svrchní roucho stejně 

dlouhé jako spodní suknice, volné a podkasané v pase. Odlišuje se postupným prohlubováním 

průramků. Druhý typ mužského surcotu sloužil původně jako ochrana zbroje, kterou vídáme 

především na oděvu setníka ve scénách s Ukřižováním. Díky tomuto vojákovi a jeho oděvu 

také máme možnost sledovat postupný vývoj střihu tohoto typu mužského odění. Vojenský 

surcot se totiž v průběhu 40. let postupně zkracuje a zužuje a předznamenává tak vznik 

mužského kabátce. Datovat přesně tuto zásadní proměnu mužského roucha na základě studia 

pouze obrazového materiálu není možné. V nástěnných malbách se těsný mužský kabátec 

objevuje v druhé polovině 50. let. Kabátec je v této době dlouhý do půli stehen a od pasu 

směrem dolů se lehce rozšiřuje. Proto se nám může zdát zarážející, že v písemných 

pramenech nalezneme žehrání nad krátkými těsnými oděvy již ve 40. letech v kronice 

Františka Pražského, či dokonce v listině papeže Klimenta VI. Opodstatněná se jeví až kritika 

Beneše Krabice z Weitmile v roce 1367, kdy si stěžuje, že muži chodí v krátkých kabátcích 

sešněrovaných v pase a s vycpávkami na hrudi. Obrazový materiál dokazuje, že během deseti 

let skutečně došlo k výrazné proměně střihu mužského kabátce a že kronikářova stížnost je 

oprávněná. Muži v nástěnných malbách i iluminacích ze 60. let již mají kabátce dlouhé jen 
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těsně pod hýždě a jejich zvýrazněné zúžení v pase je rozeznatelné na první pohled. V průběhu 

dalších zhruba dvaceti let k výraznější střihové úpravě mužského kabátce nedochází. Spíše 

sledujeme zvýrazňování bizarních módních detailů a úprav oděvu. Oblíbenost získává stále 

těsnější šněrování v pase a hrudník je čím dál více zvýrazňován vycpávkami z hedvábí. Nově 

se objevuje též stahování hýždí, případně jejich odhalování. Boky jsou zdůrazňovány 

ozdobnými širokými pásy, na nichž visí ve středu přední části meče či dýky. 80. léta 

znamenají pro mužské kabátce především úpravy v detailech. Všímáme si zejména dlouhých 

řad knoflíků, pomocí kterých je možno těsný oděv obléknout či svléknout. V naprosté většině 

případů jsou umístěny v předním středovém švu kabátce a představují nejen prvek praktický, 

ale též často nákladnou dekorací mužského oděvu. Výrazné zdobení je ostatně doménou právě 

tohoto období, které se nevyznačuje žádnými zásadními proměnami střihu. Mění se ale tvar a 

řešení rukávů.  

Rukávy mužského i ženského roucha jsou též zasaženy vývojem vkusu. Ve 30. letech jsme v 

nástěnných malbách vypozorovali jejich čtyři základní typy, k jejichž modifikacím pak 

postupně dochází v průběhu jednotlivých desetiletí. Prvním typem jsou jednoduché, volné 

rukávy, které se zvolna rozšiřují směrem od ramene až k zápěstí. Druhý typ rukávů je rozšířen 

pouze k lokti a od lokte k zápěstí těsně obepíná paži. Nejjednodušším typem jsou rukávy 

těsného střihu v celé délce paže. A právě tento nejjednodušší typ představuje základ nového 

módního dvojitého rukávu. Jeho spodní část je úzká a obepíná paži, svrchní část tvoří tzv. 

falešný rukáv, který sahá pouze k lokti a od lokte splývá podél těla ve formě volného 

podlouhlého cípu. Cípy těchto rukávů původně dosahují délky pouze několika centimetrů, v 

průběhu 40. let se ale postupně prodlužují až ke kolenům a od 60. let již sahají až k zemi. V 

druhé půli 14. století již také nemají mnoho společného s rukávy v jejich pravém smyslu 

slova. Vypadají spíše jako dlouhé úzké pruhy látky přišité k oděvu ve výšce ramenního 

kloubu či lokte a splývající podél těla ve formě tzv. „pachů". V 80. letech tvar a zdobení 

rukávů zasahuje výrazná změna. Kromě upnutých rukávů ženských cotte či mužských 

kabátců, doplněných výstředními "pachy", se u mužského oděvu objevují rozměrné rukávy 

abnormální délky i šířky. Zvonovitě se rozšiřují od ramene k zápěstí a jejich bohatost 

kontrastuje s těsným zúžením pasu. Čím dál častěji též pozorujeme jejich nákladné zdobení 

třepením, hlubokými průstřihy či lemování drahými kožešinami. 

Rozmanitostí tvarů rukávů je specifické i období přelomu století, kdy též dochází k dalším 

výrazným střihovým úpravám mužského kabátce. Ve vyobrazení z 90. let 14. století a z první 

dekády století patnáctého se objevují v zásadě dva základní typy střihů. Prvním je stále 
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oblíbený upnutý kabátec. Ještě výraznější zúžení v pase a hrudní vycpávky nepřirozeně 

deformují linii mužského těla a stávají se terčem kritik kronikářů i duchovních. Ti též spílají 

nad nemravnou délkou kabátce, která sahá v předchozích obdobích pouze pod hýždě. Na 

počátku 15. století se však i tento výstřední detail mužského oděvu zvýrazňuje dalším 

krácením. Kabátce v této době sahají sotva k bokům a zcela odhalují zadní části těla, které 

jsou kryty už jen upnutými punčochami či nohavicemi. Ve středu předního i zadního dílu 

takového kabátce tedy v detailu pozorujeme prodloužené cípy, které se k sobě spínají pomocí 

knoflíků v rozkroku a zakrývají alespoň intimní partie. Druhý typ mužského odění přelomu 

století, kterého jsme si všimli v iluminacích rukopisů knihovny Václava IV., je roucho vzniklé 

lehkou modifikací (zkrácením) honosného pláště typu houppelande, jenž byl velmi oblíben 

především na burgundském dvoře. Tento oděv se oproti těsným kabátcům vyznačuje relativní 

pohodlností. Je zhotoven z velkého množství látky, která splývá od ramenou v bohatých 

záhybech až ke kolenům, může být rozdělen v pase nebo podkasán v úrovni boků a doplněn 

pásem. Dominantou tohoto roucha jsou mohutné široké rukávy různých délek i tvarů. 

Kombinace střihů těchto dvou zcela odlišných oděvů dala se vší pravděpodobností vzniknout 

šatům tzv. „českého stylu". Mluvíme o mužském kabátci, jehož horní část těsně obepíná 

hrudník, je vycpána hedvábím a v pase ji výrazně zužuje šněrování. Od pasu dolů se kabátec 

volně rozšiřuje a sahá až do půli stehen, případně ke kolenům. Může být rozličně zdoben 

bohatým zapínáním na knoflíky, stojatým límečkem u krku a kožešinovými lemy, které 

nacházíme především po obvodech rozměrných rukávů. Rukávy tvoří opět jeden z 

nejvýraznějších a nejrozmanitějších prvků mužského odění přelomu století. Z předchozích 

období přežívají stále oblíbené dvojité rukávy s dlouhými kontroverzními „pachy". Ty 

najdeme především jako doplněk upnutých mužských kabátců. K vidění jsou stále i dlouhé 

jednoduché rukávy, rozšiřující se od ramenního kloubu k zápěstí. Od konce 80. let se ale 

mužské kabátce i ženské oděvy honosí bohatě řasenými rukávy trychtýřovitého či 

zvonovitého střihu, jejichž délka často přesahuje délku paže. V dlouhých záhybech proto 

splývají k zemi nebo jsou náročně aranžovány na předloktí. Takovéto honosné rukávy 

nacházíme především u mužských houppelande, dámských robe a na kabátcích „českého 

stylu". V mnoha vyobrazeních pak najdeme i pytlovité rukávy, které zcela svým bohatým 

materiálem kryjí linii paže. Mužské odění se v této době soustředí také na detaily - bohaté 

třepení, cípy, průstřihy, ozdobné lemování či podšívání luxusními kožešinami doplňují 

drahocenné pásy, nákladné spony či náročné výšivky. 
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3.4.2 Ženský oděv 

Srovnáme-li vývoj ženského oděvu s bouřlivými proměnami mužského odění, překvapivě 

zjistíme, že nositelem módních trendů a bizarností byl právě mužský šat. Střih ženského 

roucha se totiž v zásadě od 40. let do konce 14. století nemění. Určitým změnám podléhají 

spíše detaily a jednotlivé části ženského oděvu. Ještě ve 30. letech se ženská suknice výrazně 

neliší od svrchní suknice mužské. O necelých deset let později již ale iluminace i desková 

malba zaznamenávají výrazně zdůraznění štíhlé linie ženského těla. Živůtek spodní suknice, 

tzv. cotte se stahuje a obepíná hrudník. Od pasu dolů se roucho opět rozšiřuje a splývá až k 

zemi. Dekolt ženského oděvu 40. let může mít obdélníkový, kulatý či lodičkový tvar a svou 

hloubkou ještě nijak nepohoršuje. Rukávy ženské cotte jsou dlouhé a těsně obepínají paže. Ve 

40. letech se mění v rukávy dvojité s dlouhými cípy, které od 60. let dosahují až k zemi ve 

formě výše zmíněných „pachů". V 70. letech se dlouhé těsné rukávy u cotte dále prodlužují a 

svými trychtýřovitými zakončeními u zápěstí zakrývají polovinu dlaně. Nejrozměrnější 

zvonovité rukávy s dlouhými asymetrickými cípy zaznamenáváme v ženském oděvu až u 

bohatě řaseného šatu, tzv. robe, na konci 90. let.  

Odlišně od mužského surcotu se vyvíjel svrchní oděv ženský. Ve 40. letech se zkrátil do 

podoby kabátku, jehož spodní lem nesahal níže než k bokům. Ve vyobrazením má dlouhé 

rukávy a stejně jako živůtek spodní cotte obepíná hrudník až k pasu. Druhou variantou byl 

dlouhý surcot s hlubokými průramky, jenž byl oblíbenou součástí oděvu především 

francouzských urozených dam. V českém prostředí se ale přílišné obliby nedočkal. Jeho 

vyobrazení nalezneme jen zřídka a v písemných pramenech se k němu nevyjadřují ani 

kronikáři, ani duchovní. Naopak s gustem hromují nad nestydatě hlubokými výstřihy, kterých 

si všímáme už v 50. letech 14. století. Dekolt ženské cotte v této době odhaluje nejen šíji a 

krk, ale spadá až do poloviny ramen a odkrývá část ňader. V nástěnných malbách 60. let si 

můžeme všimnout že dochází k prodlužování linie ženského těla pomocí vlečky na oděvech i 

pláštích. Ženský oděv se výrazně erotizuje od 70. let, kdy se živůtek dámských šatů 

přizpůsobuje střihu upnutých těsných kabátců. Štíhlou siluetu těla zdůrazňuje obepnutím 

hrudníku a boků, k jeho obléknutí je potřeba náročného šněrování či knoflíků, které se 

objevují v detailech iluminací od 80. let 14. století. Stejně jako se v průběhu 90. let nestydatě 

zkracovaly mužské kabátce, došlo k témuž vývoji i v případě ženských výstřihů. Prohloubily 

se až do té míry, že rukávy byly zčásti přišity pouze ke spodnímu lemu průramků, jelikož 

vrchní ramení šev prakticky přestal existovat.  
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Extrémní odhalování  ženských křivek relativně zastavil konec 80. let, kdy se v obrazových 

pramenech poprvé objevují dámy oděné v zjednodušené verze tzv. robe, tedy ženských 

variant honosných plášťů typu houppelande. Ty měly již střídmé výstřihy ve tvaru V, v našem 

prostředí upravované do jiných tvarů, jejich hloubka však už neodhalovala ani ramena, ani 

poprsí. I přes tento významný vliv burgundské módy se však v odívání žen i nadále těší oblibě 

těsná cotte s širokým dekoltem a výstředními „pachy" u rukávů. 

3.4.3 Pláště 

Obrazové prameny 14. století dokládají skutečně rozličné množství různých druhů plášťů, 

jejichž střih se v čase neměnil nijak výrazně. Vysvětlením může být, že střihy jednotlivých 

typů plášťů jsou samy o sobě již tak rozmanité. V průběhu let se tak mohla měnit především 

obliba jednotlivých typů a příležitosti k jejich oblékání. Už v první půli 14. století nacházíme 

v obrazových pramenech dlouhé i krátké verze půlkruhových plášťů typu mantl, náročné 

kolové karnáče s rukávy i bez rukávů, tapperty s límci nebo kápěmi a dlouhé i krátké střihy 

kloku i kločku. Kombinují se s kápěmi či kuklami, spínají se pomocí jednoduchých spon, 

bohatě zdobených agraf, řemínků, zlacených pásků či tkanic. V 50. a 60. letech se těšily 

oblibě především složité karnáče a tapperty, často bohatě zdobené a přesahujíc dílku těla 

protažením do vlečky. Od 70. let přichází do módy spíše kratší, praktické varianty plášťů, 

např. kloček či zkrácené verze karnáčů. Iluminace z přelomu století nám dokazují postupné 

rozšiřování nákladných svrchních rouch typu houppelande, která však primárně sloužila jako 

náročný typ pláště. Lze proto usuzovat, že se houppelande používal v našem prostředí i ve své 

původní funkci. Ve vyobrazeních panovníků v majestátu jsou k vidění luxusní varianty 

tappertů či mantlů, bohatě lemovaných a podšitých hermelínem. Ceremoniální pláště zdobené 

hermelínem se ve stejné podobě nosili i dlouhá následující staletí, a přetrvaly jako atribut 

podobizen králů a královen prakticky až do současnosti.  

3.4.4 Obuv 

Gotická móda upravuje též tvar a délku obuvi. V rámci zdůrazňování štíhlých dlouhých linií 

se objevují těsné nízké střevíce či vysoké škorně obepínající lýtka už ve vyobrazeních ze 40. 

let. V 50. letech se tvar obuvi výrazněji nemění. Jedná se stále o úzké dlouhé střevíce, které je 

nutné zapínat pomocí řemínků přes nárt, či šněrovat po stranách kotníků. V detailech maleb je 

vidět i náročné zdobení těchto střevíců, které dokazuje zručnost středověkých řemeslníků. 

Postupem doby se prodlužují špice obuvi až do absurdní podoby tzv. „nosů", které 

mravokárci kritizují pro jejich nepraktičnost a směšnost. Tato nosatá obuv je poprvé zřetelně 
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zobrazována v malbách 70. let. Bizarních délek však „zobákové střevíce" dosahují až ve 

vyobrazeních z přelomu století. 

3.4.5 Pokrývky hlavy a účesy 

V rámci proměn vkusu a módních trendů se velmi rozmanitě a rychle ve 14. století rozvíjí 

především styl pokrývek hlav a účesů. Zatímco 30. léta se ještě nesou ve znamení 

jednoduchosti a střídmosti, od 40. let 14. století propuká naplno móda kadeření vlasů žen i 

mužů. Tento trend dokazují četná vyobrazení z Velislavovy bible i detaily v deskových 

malbách. Zatímco kadeřené vlasy nás u žen tolik nepřekvapí, na mužských hlavách působí 

uměle vytvořené lokny poněkud svérázně. Dobovému ideálu krásy ale podléhali téměř všichni 

lidé bez rozdílu pohlaví. Ještě bizarnějším se může zdát, že od 50. let, a především v letech 

60. si muži začínají kadeřit i dlouhé vousy, o čemž nás přesvědčují všechny obrazové zdroje z 

dané doby. Móda kadeření vousů i vlasů postupně mizí s jejich zkracováním v 70. letech, aby 

se na přelomu století proměnila do švihácky upravených bradek s různě upravovanými kníry 

nad horním rtem. Dámy s vytvářením umělých loken ve vlasech či jejich odbarvováním 

vlastně nikdy nepřestaly... 

Mužské pokrývky hlavy se vyznačovaly svou rozmanitostí prakticky už od první poloviny 

14. století. Rozšířené byly různé druhy čapek, plstěných klobouků, volných kápí i kukel, 

jejichž krátké i dlouhé cípy se daly aranžovat módními způsoby. Rozpuštěné vlasy mohly být 

zdobeny jednoduchými vínky či diadémy. Ve 40. letech nacházíme ve Velislavově bibli první 

ukázky točenek. V 60. letech se ve vyobrazeních objevují často kritizované malinké 

kukličky, které těsně obepínají hlavu, skráně i uši, zakrývají část čela a u krku jsou těsně 

sepnuté, či spojené s pláštěm. 

Způsoby, jakými zdobily hlavy ženy, jsou ještě rozmanitější. Pokud už musely, nebo chtěly 

své vlasy skrývat, vybíraly k tomu nejlepší možné způsoby. Ve 30. letech jsme v nástěnných 

malbách zaznamenali zatím jen jednoduché roušky zahalující vlasy, krk i šíji, či volné kápě. 

Obrazový materiál 40. let nám už ale ukazuje širokou škálu ženských krytí hlavy. Kromě 

těsných dvojitých roušek kombinovaných se závoji, rozeznáváme též roušky typu gepent 

spojené do účesu s diadémem či síťkou na vlasy aranžovanou do týla. Nechybí vínky a věnce 

z rozličných materiálů, kápě a kukly, speciálně tvarované závoje a řasené roušky. Takovým 

typem náročně aranžované roušky je tzv. kruseler. Jeho první vyobrazení nacházíme právě ve 

40. letech ve Velislavově bibli. Složitě řasený závoj, vyztužený nejspíše drátkem kolem hlavy 

i tváře, se stal velmi módním a oblíbeným kouskem české oděvní kultury 14. století. V 

průběhu 50. let se  kruseler mění do podoby tzv. „české kukly". Půlkruhová konstrukce této 
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roušky bohatými záhyby lemuje obličej a končí ve výšce brady. Je spojena se spodním 

závojem, jehož okraje jsou po celém obvodu zdobeny stejně bohatým řasením a splývají na 

ramena, kde vytvářejí dojem zdobného límce. Ve svých dalších variantách může mít tento 

spodní závoj lemy těsně stažené okolo krku a vytvoří tak tvar bohatě zdobené kukly. Varianty 

kruseleru jsou oblíbenou pokrývkou hlavy celou druhou polovinu 14. století a z našich zemí 

se šíří po celé Evropě. 80. léta obohacují ženské zdobení hlavy o další ze specificky 

aranžovaných roušek. V iluminacích románu Willehalm mají dámy na hlavách závoje, které 

zakrývají hlavu i krk a nad čelem je jejich cíp protažen do ostrého hrotu, jehož tvar je fixován 

buď škrobením, nebo tenkým drátkem. V témže rukopisu si můžeme všimnout též nového 

typu plochého klobouku s širokou krempou, která v přední části vyčnívá nad čelo, vzadu 

naopak zakrývá krk. Sličné lazebnice v iluminacích Bible Václava IV. přinášejí do české 

módy různobarevné ozdobné síťky do vlasů. Ve vyobrazeních z počátku 15. století je honosná 

robe doplněna stejně nákladným, novým typem krytí hlavy, jenž se těší oblibě i v řadách 

mužů, tzv. baretem. Ten se následně stává jedním z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších 

druhů pokrývek hlavy žen i mužů celého následujícího období počínající renesance. 

Počínaje 40. lety 14. století detailně propracovaná desková malba znázorňuje též náročné 

zdobení gotických oděvů. To je tvořeno především nákladným vyšíváním zlatými, stříbrnými 

a barevnými hedvábnými nitěmi. Pláště i roucha jsou nákladně lemovány zlatými portami a 

jejich spodní části se od 60. let protahují do dlouhých vleček. Sepnutí plášťů tvoří původně 

jednoduché kulaté spony. Od 50. let se k nim přidávají náročnější agrafy369, zlacené řemínky 

či tkanice se střapci a nákladné hermelínové lemy u ceremoniálních rouch. S postupným 

zužováním mužského kabátce a živůtku ženských šatů přichází do módy též drobné zdobené 

knoflíky. Linii těla od 60. let rozdělují ozdobné široké pásy na bocích, na kterých mají muži 

před rozkrokem připevněny pochvy s meči či dýkami. Na konci 80. let se pas u ženských 

rouch typu robe postupně přesouvá do linie pod ňadry, což předznamenává nástup nového 

oděvního stylu pozdní gotiky s náznaky vlivů již raně renesanční módy přicházející do 

evropských zemí z Itálie. 

  

                                                           
369 Obr. č. 194, str. 218 této práce 
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4 Český styl a Evropa  

Není překvapením, že gotická móda se nevyvíjela ve všech zemích Evropy stejným tempem  

a totožným způsobem. Naopak v jednotlivých regionech došlo k vytvořeních rozmanitých 

stylů dvorského odívání, které sice v základu vycházely z gotického ideálu krásy, ale lišily se 

navzájem v detailech a módních prvcích, specifických výlučně pro dané oblasti. Styl odívání  

jednotlivých dvorů se pak mohl v evropském prostoru šířit v rámci častého pohybu panovníků 

i jejich družin a sňatkové politiky, která přiváděla do nových zemí nejen nevěsty, ale i jejich 

početný doprovod. Dvorské společnosti evropských zemí mohly pak tyto módní prvky 

přijímat a dle svého vkusu modifikovat, nebo se k jejich přijímání stavěly více než rozpačitě a 

dané módní kousky v odívání jejich aristokracie nenalézáme.  

V tomto smyslu si české prostředí například nikdy příliš neoblíbilo výstřední francouzskou 

módu tzv. heninů, tedy vysokých kuželovitých klobouků, z nichž nejjednodušší připomínají 

svým tvarem gotické fiály a prodlužují postavu nositelky do absurdní výšky. Stejně tak 

francouzské módní účesy tvořené spletenými copy, zavěšenými podél tváře a dozdobené 

diadémem či korunkou vídáme v módě české aristokracie pouze zřídka. Obrazové prameny 

svědčí i o velmi ojedinělém oblékání dlouhých verzí ženských surcotů, které se jinak těšily 

oblibě v celé západní Evropě a dospívaly postupem času do kuriózních střihů370. Oblibu si u 

nás naopak získal honosný oděv burgundského dvora, tzv. houppelande či v ženské verzi 

robe, který ve vyobrazeních české provenience začínáme sledovat už na konci 80. let 14. 

století371. Česká oděvní kultura přijímala zahraniční módní výstřelky a dále si je upravovala 

podle svého vkusu. Výslednou syntézu tohoto tvůrčího procesu, tzv. "šaty v českém stylu" 

pak prezentovaly oděvy šlechticů v doprovodu panovníka na jeho zahraničních cestách, či si 

je z návštěv českého království odváželi cizinci zpět do svých vlastí. Jako např. bratranec 

anglického krále Jindřich z Derby, který si kromě jiných cenností přivezl "šaty v českém 

stylu" z návštěvy Václava IV. v roce 1392372. 

Dosavadní česká literatura zabývající se problematikou středověkého odívání se však věnuje 

pouze popisu, případně vývoji evropské módy v globálním měřítku, přičemž specifikům 

české módy a jejích vývojových tendencí nebyla zatím nikde věnován větší prostor. České 

gotické odívání bývá zmiňováno pouze okrajově jako součást celoevropského kulturního 

                                                           
370 viz. odění Beatrix Bourbonské na náhrobní soše v bazilice Saint-Denis - obr. č. 196, str. ... této práce 
371 V tomto smyslu toto studium vyvrátilo mé předchozí tvrzení z bakalářské práce, že pláště typu houppelande 

se v českém prostředí vyskytovaly až v druhé půlce 15. století - viz. Kuběnová, V., 2010, str. 63 
372 více in Suchý, M.: Dobrá královna Anna Česká, in Dějiny a současnost 3/1999, str. 12 
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celku, v jehož rámci zásadní specifika a rozdíly v odívání dle jednotlivých regionů nejsou 

blíže popsány, či dokonce doložena. Tato práce došla k závěrům, které potvrzují, že rozdíly v 

módě mezi jednotlivými dvorskými společnostmi existovaly a že české dvorské prostředí 

obohatilo evropskou kulturu odívání svým vlastním specifickým stylem. 

Studium obrazového materiálu jsme došli blíže k poznání, jak tento oděv dle „českého stylu" 

vlastně vypadal a čím byl specifický. Kromě mužského těsného kabátce obohaceného o prvky 

burgundských houppelande jsme též rozeznali podobu tzv. „české kukly". Jedná se o 

modifikovanou variantu nákladné roušky typu kruseler, který je poprvé v evropských 

ikonografických materiálech vyobrazen ve Velislavově bibli a jehož existenci potvrzuje i 

popis Františka Pražského z počátku 40. let 14. století. Lze soudit, že právě česká móda 

obohatila evropskou oděvní kulturu o tuto bizarní roušku, která se v průběhu 50. let 14. století 

vyvinula v tzv. „českou kuklu", těšící se oblibě urozených dam a posléze i žen z nižších 

společenských vrstev po celou druhou polovinu 14. století a na začátku století patnáctého. 

Není proto snad náhodou, že také právě pouze v Čechách se nalezl doposud jediný fragment 

kruseleru na světě. Královská hrobka pod svatovítskou katedrálou v Praze vydala svědectví o 

pohřební roušce jedné z dam, jejíž ostatky byly nalezeny v rakvi s ostatky manželek Karla IV. 

Tento raritní nález vyvolává řadu otázek. Především která z českých královen, Karlových 

manželek by tuto roušku mohla do hrobu obléknout. Vycházíme-li z předpokladu, že stejně 

jako králové se i královny nechávaly pohřbívat v majestátním oděvu a že jsou v majestátu v 

ikonografických pramenech až na výjimky vyobrazovány především prostovlasé, můžeme 

dojít k názoru, že tento kruseler nemusel patřit ani jedné z Karlových manželek, ale urozené 

dámě, jejíž ostatky byly do společné rakve přidány.  

Prostudováním několika stovek vyobrazení, z nichž se v této práci vyskytuje jen zlomek, jsem 

též došla k závěru, že řadu otázek vzbuzují i kronikářské záznamy a papežská listina Klimenta 

VI. ze 40. let 14. století, které kritizují módu krátkých těsných mužských oděvů. Ty se ale v 

soudobých ikonografických pramenech zatím nenacházejí., jelikož první zobrazení 

skutečného mužského krátkého kabátce nacházíme až v nástěnných malbách z 50. let. Pro 

zodpovězení těchto a dalších otázek však bude třeba dalšího studia veškerých dostupných 

pramenů pro dané období, v nichž by bylo možné ověřit, že mravokárci společně s papežem 

kritizovali nedůstojnost odění Karla i jeho dvora oprávněně a že se v jejich výpovědích 

neodráží reflexe zahraniční evropské módy, která k nám vždy přicházela s drobným 

zpožděním společně s ostatními uměleckými vlivy. 
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Kroniky doby Karla IV., úvod a vysvětl. M. Bláhová, Praha 1987 
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Obr. č. 10 - Král Dacian spři rozhovoru s královnou 
(JZ stěna, dolní pás) 

 

  

Obr. č. 11 - donátor Oldřich III. z Hradce  
(SZ stěna, levá strana dveřního portálu  
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Obr. č. 48 Mistr Vyšebrodského oltáře,  
Zvěstování, před r. 1350 

 

 

 

                            Obr. č. 50 - detail vzoru                                           

 

 

 

Obr. č. 49 - detail anděla 
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Obr. č. 51 Mistr Vyšebrodského oltáře, Narození Krista, před r. 1350 

                                                                                

 

Obr. č . 53 detail donátora Petra I. z Rožmberka 

Obr. č. 52 detail Panny Marie s Ježíškem 
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Obr. č. 54 Mistr 
Vyšebrodského oltáře, 
Klanění tří králů, před 
r. 1350 

Obr. č. 55 detail roucha  

Obr. č. 56 detail 
Panny Marie 
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Obr. č. 57 Mistr Vyšebrodského oltáře, 
Ukřižování Krista, před r. 1350 

  

Obr. č. 58 detail setníka 
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Obr. č. 59 Mistr Vyšebrodského oltáře,  
Oplakávání Krista, před r. 1350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 60 detail Josefa
Arimatijského 
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Obr. č. 62 detail vojáka 

 

 

Obr. č. 61 Zmrtvýchvstání 
Kristovo, před r. 1350 

 
Obr. č. 63 detail anděla 
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Obr. č. 64 Nanebevstoupení Krista, před r. 1350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č  65 detail apoštola 
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Obr. č. 66 Seslání Ducha svatého, před r. 1350 

   Obr. č. 67 detail vzoru roucha apoštola 
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Obr. č. 68 Blanka z Valois 

 

Obr. č. 70 Markéta Brabantská 

 

Obr. č. 69 Eliška Přemyslovna 

 

Obr.č. 71 Ansbert Saský s manželkou 
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Obr. č. 72 císař Karel IV. 

  

 

Obr.č . 73 císař Jindřich VII. Lucemburský 
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Obr. č. 74 První tzv. Ostatková scéna - Karel IV.  
s francouzským dauphinem Karlem  
(kostel Nanebevzetí Panny Marie, Karlštejn) 

Obr. č. 75 detail vzoru pláště Karla IV. 
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Obr. č. 76 Druhá tzv. Ostatková scéna - Karel IV. s panovníkem (kostel Nanebevzetí Panny Marie, Karlštejn) 

 

  

Obr. č. 77 detail Karel IV. 
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Obr. č. 78 Třetí tzv.  
Ostatková scéna - Karel IV.  
vkládá sv. relikvie  
do relikviářového kříže  
(kostel Nanebevzetí Panny Marie,  
Karlštejn) 

 

                                                   Obr. č. 79 detail Karel IV. 

  Obr. č. 80 detail obuvi císaře 
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Obr. č. 81 Ukřižování na oltářní menze v kapli sv. Kateřiny (Karlštejn) 
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Obr. č. 82 sv. Kateřina (boční strana oltářní menzy v kapli sv. 
Kateřiny, Karlštejn) 

 

Obr. č. 83 Exaltatio crucis (Karel IV. s Annou Svídnickou) 
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Obr. č. 84 detail z apokalyptické scény pobíjení třetiny lidstva (kostel Nanebevzetí PM, Karlštejn) 

 

 
Obr. č. 85 detail z apokalyptické scény zvěstování proroků 
Enocha a Eliáše 

         
Obr. č. 86 detail prvního Apokalyptického jezdce 
(kostel Nanebevzetí Panny Marie, Karlštejn) 
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Obr. č. 87 detail Apokalyptické ženy letící na poušť (kostel Nanebevzetí Panny Marie, Karlštejn) 

 

 

 

  

  

Obr. č. 89 detail roucha Ženy sluncem oděné  
(kostel Nanebevzetí Panny Marie, Karlštejn) 

Obr. č. 88 Žena sluncem oděná  
(kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Karlštejn) 
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Obr. č. 90 Madona z Kladska 
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Obr. č. 91 Madona zbraslavská 
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Obr. č. 92 Mistr Theodorik: sv. Jiří 
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Obr. č. 93 Mistr Theodorik:  
sv. Kateřina 

Obr. č. 94 detail roucha sv. Kateřiny 
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Obr. č. 95 Emauzské ukřižování 
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Obr. č. 96 Mistr Theodorik: Klanění tří králů (detail), Kaple sv. Kříže na Karlštejně 

 

Obr. č. 97 Mistr Lucemburského rodokmene:  Klanění 24 starců apokalyptickému beránkovi,  
Kaple sv. Kříže 
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 Obr. č. 98 detail ze sněmu v Řezně, svatováclavská legenda na schodišti Velké věže hradu Karlštejn 

  Obr. č. 99 detail kurfiřta 
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Obr. č. 100 detail ze scény nastolení sv. Václava 

  

   

Obr. č. 101 detail sv. Václav 
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Obr. č. 102 kníže Radslav klečí před sv. Václavem 

 

 

 

 

 

 

 

          Obr. č. 103 detail panoše ze scény s knížetem Radslavem 
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Obr. č. 104 hostina na Staré Boleslavi 
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Obr. č. 105 detail ze scény s vraždou 
sv. Václava na Staré Boleslavi 

  

 

Obr. č. 106 detail ze scény nalezení Václavova těla před vraty kostela  
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Obr. č. 107 detail ze scény ukládání sv. 
Václava do hrobu 

Obr. č. 108 detail ze scény křtu knížete 
Bořivoje 
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Obr. č. 109 detail dětí Bořivoje a Ludmily 

 

Obr. č. 111 detail ze scény Smrt knížete Bořivoje 

 

 

Obr. č. 110 detail dcer Bořivoje a Ludmily 
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Obr. č. 112 Korunování  knížete Vratislava 
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Obr. č. 113 postava z panovnického průvodu 

  

 

Obr. č. 114 postava z panovnického průvodu 
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Obr. č. 115 postavy z panovnického průvodu 
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Obr. č. 116 postava z panovnického průvodu 

  

 

Obr. č. 117 postava z panovnického průvodu 
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Obr. č. 118 mužské postavy z panovnického průvodu 
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Obr. č. 119 detail ze scény Judita s hlavou Holofernovou, křížová chodba Emauzského kláštera 

 

Obr. č. 120 detail z Kamenování Krista na vinici 
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Obr. č. 121 detail Jezabel , přikazující kamenovat 
vinaře Nábota 

 

 

Obr. č. 122 detail Setkání Krista se Samaritánkou u 
studny 

Obr. č. 123 detail z Hostiny v domě 
Šimonově 
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Obr. č. 124 detail z Liber viaticu 

 

Obr. č. 125 detail z Liber viaticu 

 

Obr. č. 127 detail z Liber viaticu 

 

Obr. č. 126 detail z Liber viaticu 
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Obr. č. 128 detail iniciály L  
z Matoušova evangelia  
v Evangeliáři Jana z Opavy 
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Obr. č. 129 detail z výjevů ze života evangelistů,  Evangeliář Jana z Opavy 

 

Obr. č. 130 detail z výjevů ze života evangelistů,  Evangeliář Jana z Opavy 
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Obr. č. 131 Votivní deska Jana Očka z Vlašimi, vrchní část 

 Obr. č. 132 detail roucha Karla IV. 
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Obr. č. 133 Karel IV. 

  

 

Obr. č. 134 Václav IV. 
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Obr. č. 135 Jan Očko z Vlašimi klečící před sv. Vojtěchem, detail spodní části Votivního obrazu 
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Obr. č. 136 Vraždění neviňátek, kostel Povýšení sv. Kříže v Drásově 
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Obr. č. 137 detail z Knížek šesterých 

 

Obr. č. 139 detail z Knížek šesterých 
 

 

Obr. č. 141 detail z Knížek šesterých 

 

Obr. č. 138 detail z Knížek šesterých 

 

Obr. č. 140 detail z Knížek šesterých 
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Obr. č. 142 Setkání družiny Ludvíka Zbožného s rytíři Jindřicha z Narbonne, Willehalm 

 

Obr. č. 143 Smrt Alyze, Willehalm 
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Obr. č. 144 Rennewart a Alyze  
při hostině na dvoře krále Ludvíka, 
Willehalm 

Obr. č. 145 Malifer a jeho kojné na dvoře 
krále Tybalta, Willehalm 
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Obr. č. 146 Setkání královny Kyburg s Willehalmem, Willehalm 
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Obr. č. 147 Malifer a 
Penthesilea u tabule, Willehalm 

Obr. č. 148 Willehalm vypráví 
Kyburg o bitvě se Saracény, 
Willehalm 
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                                                                                                          Obr. č. 149 Ukřižování ze sv. Barbory  

 

 

Obr. č. 150 detail střevíce 
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Obr. č. 151 sv. Kateřina 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Obr. č. 152 sv. Markéta 
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Obr. č. 153 voják ze Zmrtvýchvstání Krista 

 

 

  



205 

 

Obr. č. 154 detail z knihy věšteb 

  

 

Obr. č. 155 detail z knihy věšteb 

 

Obr. č 156 detail z knihy věšteb 

Obr. č. 157 detail z knihy věšteb 
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 Obr. č. 159 detail krále z Bible Václava IV. 

Obr. č. 158 Václav IV.  
v titulní iniciále  
1. knihy Samuelovy, 
 Bible Václava IV. 
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Obr. č. 160 detail krále v kládě z Bible Václava IV. 

 

Obr. č. 162 král v kládě 

 

 

Obr. č. 161 král v písmeni W s lazebnicí 

 

Obr. č. 163 lazebnice osvobozuje zajatého krále 

Obr. č. 164 lazebnická scéna 
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Obr. č. 165 lazebnice 

  
Obr. č. 167 Trest Hospodinův na Jezabel 

 

Obr. č. 166 královna 
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Obr. č. 168 Ostříhání Samsona 

 

Obr. č. 169 detail příběhu muže z Efraimského pohoří, Bible Václava IV. 

 

  



210 

 

Obr. č. 170 kurfiřt falcký,  Zlatá bula 

 

Obr. č. 172 zkoumání starých privilegií, Zlatá bula 

  

 

Obr. č. 171 dva muži přinášejí zlato, Zlatá bula 
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Obr. č. 173 slavnostní vstup českého krále k císaři, doprovázeného královnou a  
dvorními dámami, Zlatá bula 

 

Obr. č. 174 4 kurfiřti, zleva: falckrabě rýnský, saský vévoda, markrabě braniborský,  
arcibiskup trevírský, Zlatá bula 
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Obr. č. 175 dvorní dáma, Bible Konráda z Vechty 

  

 

Obr. č. 176 panna na lvu, Bible Konráda z Vechty 

Obr. č. 177 Jeftova dcera opěvá otcovo 
vítězství, Bible Konráda z Vechty 



213 

 

 

 

Obr. č. 179 detail přísahy konšelů, Kodex Gelnhausen 

 

  

Obr. č. 178 Saul zabíjí Agaga,  
Bible Konráda z Vechty 
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     Obr. č. 181 detail vzoru dalmatiky Karla IV. 

Obr. č. 180 rekonstrukce pohřební 
dalmatiky Karla IV. 

 

                             Obr. 182 detail vzoru pláště Karla IV. 
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Obr. č. 184 detail vzoru dalmatiky Václava IV. 

 

Obr. č. 185 detail vzoru surcotu Anny Svídnické 

Obr. č. 183 dalmatika Václava IV.  a 
surcot Anny Svídnické 
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Obr. č. 186 pohřební houppelande Jana Zhořeleckého 

 

 

Obr. č. 187 fragment ženského hedvábného kruseleru 
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Obr. č. 188 detail vzoru ženského roucha 

 

  

Obr. č. 190 detail vzoru dalmatiky  

 

Obr. č. 189 detail vzoru ženských šatů s vlečkou 

 

Obr. č. 191 detail vzoru ženského roucha 
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Obr. č. 192 detail vzoru ženských šatů 

 

   

Obr. č. 194 agrafa z karlštejnského pokladu 

 

 

Obr. č. 193 detail vzoru dalmatiky 



219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 196 Beatrix Bourbonská, 

náhrobní socha, bazilika Saint-Denis, 

Paříž 

Obr. č. 195 Karel V. Moudrý - kopie 
sochy Karla V. z Louvru, Versailles 

 


