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věnována také soudobému obchodu s látkami. 

 

Klíčová slova 

 

móda, odívání, renesance, vlámské umění, 15. století, burgundský dvůr, Nizozemí 

 

 

Abstract 

 
The aim of the Bachelor’s Thesis is to present an overview of the evolution of the 15th 

Century Burgunian fashion. The Thesis is based on the study of the masterpices by the Old 

Flemish painters and iluminators which had been represented by the official clothing of the 

Burgundian aristocracy and Flemish elite. The attention is espetially paied to the details of 

clothes, fabrics, patterns and accessoires. Final results are confronted with the literature and 

the examples from the 15th Century. Burgundian fashion of Western Europe, which evolved 

from Gothic is continually compared with clothing from renaissantian Italy and the attention 

is also paied to the contamporary trade with fabrics. 

 

Keywords 

 

Fashion, Clothing, Renaissance, Flemish art, 15th Century, Burgundian court, Netherlands 

 

Počet znaků (včetně mezer): 121 033 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat PhDr. Markétě Jarošové, Ph.D., za podnětné 

připomínky, vstřícnost a ochotu, se kterou mou práci vedla.



 

 

5 

 

Obsah 

Obsah ............................................................................................................................................ 5 

Úvod ............................................................................................................................................. 6 

1 Přehled pramenů a literatury ................................................................................................. 7 

2 Francie, Burgundsko a Flandry v 15. století ......................................................................... 10 

3 Nizozemské výtvarné umění v 15. století ............................................................................. 15 

3.1 Vlámské portrétní malířství ................................................................................................ 18 

3.2 Iluminace v 15. století ......................................................................................................... 18 

3.3 Vliv vlámského umění ve Francii ....................................................................................... 19 

4 Vývoj pánského oděvu v 15. století ...................................................................................... 20 

4.1 Kabátce ............................................................................................................................... 20 

4.2 Kalhoty a boty ..................................................................................................................... 25 

4.3 Pánské doplňky ................................................................................................................... 28 

5 Vývoj dámského oděvu v 15. století ..................................................................................... 32 

5.1 Šaty ..................................................................................................................................... 32 

5.2 Dámské doplňky ................................................................................................................. 37 

6 Ohlas francouzské a burgundské módy v Evropě ................................................................. 43 

7 Oděv renesanční Itálie 15. století .......................................................................................... 46 

8 Výroba a obchod s látkami .................................................................................................... 49 

8.1 Samet ve Florencii .............................................................................................................. 50 

8.2 Samet v Benátkách ............................................................................................................. 51 

9 Závěrečné shrnutí .................................................................................................................. 53 

10 Literatura a další zdroje ......................................................................................................... 54 

11 Chronologický seznam zmiňovaných obrazů ....................................................................... 57 

12 Obrazová příloha ................................................................................................................... 62 

12.1 Chronologický přehled zmiňovaných obrazů ..................................................................... 62 
12.2 Vývoj pánského oděvu v 15. století .................................................................................... 80 

12.3 Vývoj dámského oděvu 15. století...................................................................................... 86 

12.4 Italský oděv 15. století ........................................................................................................ 92 

12.5 Příloha dochovaných exemplářů......................................................................................... 94 

  



 

 

6 

 

Úvod  
 

Na počátku 15. století se na území hospodářsky prosperujících Flander začal rozvíjet 

nový výtvarný styl na pomezí pozdní gotiky a renesance, který získal ohlas nejen mezi 

bohatou měšťanskou elitou, ale především na francouzském a burgundském dvoře – 

v nejbohatších a nejmocnějších politických a kulturních centrech severozápadní Evropy. 

Přední vlámští umělci byli zváni na panovnické dvory, kde získávali nejrůznější zakázky. 

Především v nich šlo o zobrazení velikosti, moci a přepychu panovnického dvora, budícího 

touhu jej napodobit. Vedlejším důsledkem spolupráce vlámských malířů a bohaté elity tak 

bylo zachycení vývoje a změn přepychového, extravagantního a velmi detailního oděvu 

přelomu gotiky a renesance. 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem reprezentativního odívání 

aristokracie a bohaté měšťanské elity ve Flandrech v 15. století. Vychází ze studia děl 

předních vlámských malířů a iluminátorů. Jde především o díla zobrazující život na 

panovnických dvorech, oltářní obrazy s donátory a světci v oděvu 15. století a také o samotné 

portréty. Pozornost je věnována detailům oděvu, střihům, látkám a vzorům, ale také 

doplňkům, které byly nezbytnou součástí oděvu a které se měnily stejně rychle jako oděv 

sám. Poznatky jsou konfrontovány s odbornou literaturou a dochovanými exempláři. Práce se 

rovněž snaží přednést stručný historický kontext vztahující se k jednotlivým výtvarným 

dílům, lehce se dotýká historie Francie, Burgundska a Flander včetně vývoje vlámského 

umění 15. století. V závěru práce je burgundská móda západní Evropy konfrontovaná 

s módou renesanční Itálie. Taktéž je nastíněn ohlas burgundské módy na území zemí Koruny 

České a pozornost je věnována i dobové výrobě a obchodu s látkami. Práci doprovází 

obrazová příloha. 
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1. Přehled pramenů a literatury 

 

V češtině neexistuje kniha, která by se výhradně věnovala vývoji oděvu v 15. století 

v Nizozemí. I přesto ale bylo toto téma podrobně zpracováno a objevuje se jako dílčí kapitola 

v mnoha kvalitních pracích předních českých odborníků na historii odívání. 

Vůbec prvním dílem věnujícím se vývoji módy na území Čech byla kniha českého 

historika kultury a folkloristiky Čenka Zibrta z roku 1892 „Dějiny kroje v zemích českých“.1 

Rozsáhlé dílo podrobně mapuje vývoj odívání v zemích Koruny České, s přihlédnutím na 

zahraniční vlivy především francouzské a burgundské módy, která je zde podrobně rozebrána. 

Zibrt se ve své knize věnoval také tématu obchodu s látkami a doplňkům. 

Na Zibrtovo dílo navázal o šest let později Zikmund Winter svou prací „Dějiny kroje 

v zemích českých od počátku století XV. až po dobu Bělohorské bitvy“,2 která je stylově 

velice podobná Zibrtově. Taktéž velmi podrobná kniha se dotýká tématu burgundské módy a 

kromě aristokracie se zaobírá i oděvem nižších společenských vrstev, kléru či vojáků.  

V roce 1973 vydala přední česká oděvní historička Ludmila Kybalová, ve spolupráci 

s Olgou Herbenovou a Milenou Lamarovou, knihu mapující vývoj módy od starověku do 

druhé poloviny 20. století „Obrazovou encyklopedii módy“,3 ve které je věnovaná kapitola 

pozdně gotické módě 15. století i kapitola o italském renesančním odívání. Tato publikace se 

však příliš nezaobírá jednotlivými detaily oděvu, spíše jej mapuje obecně, například jak byl 

daný oděv přijímán společností, užívanými barvami, jejich významem, jednotlivými 

zvláštnostmi atp. Kniha je doplněna kvalitní obrazovou přílohou, která upozorňuje na dílčí 

detaily v oděvu a rozsáhlým slovníkem pojmů. 

Detailněji rozvedla Kybalová problematiku odívání 15. století v knihách „Středověk“4 

a „Renesance“,5 které vycházely jako součást edice Dějiny odívání. Zabývá se detailní 

skladbou šatníků všech společenských vrstev včetně doplňků, konfrontuje je s dobovou 

literaturou. Knihy jsou opatřené bohatou obrazovou přílohou, slovníkem a v některých 

případech také střihy. 

 

 

                                                      
1 ZIBRT 1982. 
2 WINTER 1989. 
3 KYBALOVÁ/HERBENOVÁ/LAMAROVÁ 1973. 
4 KYBALOVÁ 1996. 
5 KYBALOVÁ 1997. 
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Dále je téma módy 15. století zpracováváno jako krátká součást velkých encyklopedií 

pojednávajících o dějinách módy. Přehledně zpracované je téma v nedávno vyšlé publikaci 

„Móda, obrazové dějiny odívání a stylu“,6 která zachází i přes omezený prostor do 

zajímavých detailů. Jednotlivé části oděvu jsou prezentovány na konkrétních dobových 

obrazech, které souží jako příklad, čtenář si tak dokáže snadno udělat představu o podobě 

konkrétního oděvu. Vedle anglické módy se encyklopedie věnuje také burgundské, 

francouzské a italské. Krátkým dílčím tématem je móda 15. století rovněž v „Ilustrované 

encyklopedii odívání“7 z roku 2009. 

V roce 1988 vyšla na Slovensku kniha „Tisícročie módy“,8 která přináší ucelený 

přehled módy 15. století jako jedné z kapitol. Ve stejném roce vyšly na Slovensku další dvě 

knihy mapující historii módy, první ve spolupráci Ludmily Kybalové a Ludmily Purkyňové 

také skriptum „Dejiny odievania I“.9 Kniha je určena budoucím scénografům, proto postrádá 

odborná názvosloví, spíše se jedná o jednoduchý přehled někdy doplněný střihy. Kniha 

„Estetika odievania“10 se věnuje vývoji módy z pohledu sociologie a opět přináší stručný 

přehled s přiměřeným názvoslovím. 

Vůbec první anglicky psanou knihou věnující se dějinám módy byla „The Cyclopeadia 

of Costume“11 ze 70. let 19. století. Velice rozsáhlé, dvojsvazkové dílo, ve kterém autor 

věnoval módě 15. století obsáhlou a podrobnou kapitolu. Dalším rozsáhlým dílem je 

dvousvazková kniha „A Short History of Costume & Armour“,12 přičemž 15. století je 

rozděleno mezi dva svazky. Vedle pánské a dámské módy se autoři zaobírají také vývojem 

zbroje. Stručnější přehled nabízí „A Concise History of Costume“.13 Kniha „Accessories of 

Dress, An Illustrated Encyclopedia“,14 vzniklá ve spolupráci Katherine Lester a Bess Violy 

Oerke, systematicky mapuje vývoj veškerých doplňků od středověku po novověk. I přes 

omezený prostor, se kniha zaobírá velmi podrobně jednotlivými detaily doplňků a přináší 

mnoho zajímavých informací. Katherine Morris Lester společně s Rose Netzorg Kerr jsou 

také autorky knihy „Historic Costume“,15 kde je módě 15. století opět věnovaná jen dílčí 

kapitolka.  

                                                      
6 Móda, obrazové dějiny oblékání a stylu 2013. 
7 FIŠEROVÁ/NEJEDLÁ 2009. 
8 ZUBERCOVÁ 1988. 
9  KYBALOVÁ/PURKYŇOVÁ 1988. 
10 KYBALOVÁ/LAMAROVÁ 1988. 
11  PLANCHÉ 1876–1879. 
12 KELLY/SCHWABE 1925. 
13 LAVER 1972. 
14 LESTER/OERKE 2004. 
15  LESTER/KERR 1967. 
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Problematikou vlámského malířství 15. století v kontextu s českým uměním se zabývá 

česká historička umění Jarmila Vacková ve svých publikacích „Odpovědi obrazů – mistři 

starého Nizozemí“,16 „Nizozemské malířství 15. a 16. století, Československé sbírky“,17 „Van 

Eyck“.18 Nizozemským uměním se zabýval také Erwin Panofsky a to v dílech „Renaissance 

and renascences in Western art“19 a „Early netherlandish painting: its origins and charakter“.20
  

Dílo Jana van Eycka se dočkalo detailního zpracování, mezi významné patří kniha 

kolektivu autorů „Vision & Material, Interaction between Art and Science in Jan van Eyck’s 

Time“21, která se zaobírá Eyckovým dílem v kontextu vlámského a zaalpského umění. Dílo 

Otty Pächta „Die Begründer der altniederländischen Malerei“22 detailně rozebírá Eyckovo 

dílo v kontextu s malířovým současníkem Robertem Campinem a věnuje se také umělcově 

bratrovi Hubertovi van Eyckovi. Obě díla věnují pozornost především Gentskému oltáři. 

Dílem bratří Eycků se zabýval také Max Dvořák v díle „Das Rätsel der Kunst der Brüder van 

Eyck: mit einem Anhang über die Anfänge der holländischen Malerei“.23  

Ikonografii a historický kontext Eyckova obrazu Manželé Arnolfiniovi rozebírají 

Edwin Hall v díle „The Arnolfini Betrothal, Medieval Marriage and the Enigma of van Eyck’s 

double portrét“24 a Carola Hicks „Girl in a a green Down, The History and Mystery of the 

Arnolfini Portrait.“25 

Eyckově současníku Robertu Campinovi alias Mistru z Flémalle a Rogierovi van der 

Weydenovi se věnuje Ursulla Vorwerk v díle „Art to Hear: The Master of Flémalle and 

Rogier van der Weyden“.26 

Problematiku vývoje vlámského iluminátorství mapují knihy „Illuminating the 

Renaissance, The Triumph of Flemish Manuscript Painting in Europe“27 a „Flemish 

Manuscript Painting in Context: Recent Research“.28 

 

 

                                                      
16 VACKOVÁ 2001. 
17 VACKOVÁ 1989. 
18 VACKOVÁ 2006. 
19 PANOFSKY 1965. 
20 PANOFSKY 1953. 
21 MEY/MARTENS/STROO 2012. 
22 PÄCHT 2007. 
23 DVOŘÁK 1925. 
24 HALL 1994. 
25 HICKS 2011. 
26 VORWERK 2009. 
27 KREN/MCKENDRICK 2003. 
28 KREN/MORRISON 2006. 
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2. Francie, Burgundsko a Flandry v 15. století 

V 15. století se na území dnešního Nizozemí a Belgie rozkládala celá řada vévodství a 

hrabství. Nejvýznamnějším bylo hospodářsky prosperující hrabství Flanderské, rozkládající se 

na území dnešní Belgie, Nizozemí a Francie. Průmysl ve Flandrech byl založen na zpracování 

vlny, jehož tradice sahala hluboko do středověku. Ve 13. století byla poptávka již tak vysoká, 

že vlna musela dovážet z Anglie.29 Obchod s Anglií byl pro Flandry klíčový, díky němu se 

rozvinul námořní obchod a rozkvétala městská společenství, především v městech Bruggy a 

Gent, která v té době patřila společně s Paříží mezi největší evropská města na sever od Alp. 

Zatímco Bruggy byly přístavem, Gent byl centrum soukenictví a zbytek Flander byl spíše 

zemědělský. S rozvojem průmyslu a obchodu také vznikala nová podnikatelská elita schopná 

financovat nové stavební projekty. Ve 13. století tak vznikaly projekty na výstavbu vysokých 

gotických katedrál, v 15. století se měšťanská elita stala významným objednavatelem 

vlámských malířů. 

V sousedství Flander bylo království francouzské s centrem v Paříži. Na počátku       

15. století byl francouzský dvůr významným uměleckým a kulturním centrem, hodný 

následování. Dvůr se vyznačoval bohatstvím a kultivovaností. Zároveň dvory jednotlivých 

šlechticů soutěžily v přepychu. Významnými mecenáši umění byli strýcové a regentové krále 

Karla VI., zejména vévoda z Berry, který byl známý zejména svou rozsáhlou knihovnou 

iluminovaných rukopisů. Jan z Berry inicioval sepsání středověké pověsti o Meluzíně 

(Historie o Meluzíně od Jana z Arrasu), podporoval významné iluminátory, jako byl Mistr 

Narbonnský, Jacquemart de Hesdin či bratři z Limburka.30 Na počátku 15. století získalo 

mnoho vlámských umělců uplatnění právě na francouzském dvoře. Významnými 

mecenáškami umění byly také francouzská královna Isabela Bavorská (podporovala například 

Christine de Pisan) a její rivalka Valentina Visconti, vévodkyně Orleánská (podporovala 

například Jana z Arrasu). Během 15. století však sláva francouzského dvora poněkud upadla 

v důsledku nepříznivého vývoje ve stoleté válce a vnitřní nestability. V druhé polovině století 

byla Francie zastíněna leskem burgundského dvora a dvory v Itálii. 

Na počátku 15. století také vznikl nový velmi mocný státní útvar – burgundské 

vévodství. V roce 1363 totiž francouzský král Jan II. Dobrý, věnoval svému nejmladšímu 

synovi Filipu Smělému (1324–1404) burgundské vévodství, které bylo v té době odumřelým 

lénem. O rok později se tak Filip Smělý stal Filipem II., vévodou Burgundským a také 

                                                      
29 HORST 2005, 58. 
30 CHÂTELET/GROSLIER 2004, 336. 
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zakladatelem burgundské větve dynastie Valois. V roce 1369 se Filip oženil s Markétou 

Flanderskou z rodu Dampierre, dcerou a dědičkou flanderského vévody. Filip Smělý strávil 

několik let pomocí svému tchánovi Ludvíkovi II. Flanderskému s potlačováním vzpour ve 

Flandrech a po jeho smrti v roce 1384 Flandry zdědil a připojil k burgundskému panství. 

Pokladnice burgundských vévodů se tak začaly plnit z cel a daní vybíraných v prosperujících 

Flandrech. Kromě bohatství dávaly Flandry svému vlastníkovi i značnou politickou moc a 

nezávislost, čehož Filip Smělý využil a začal vést vlastní politiku, nezávislou na Francii.  

Území burgundského vévodství se i nadále rozšiřovalo. Již v roce 1376 Filip připojil 

ke svému panství také sousední svobodné burgundské hrabství, které jeho manželka Markéta 

zdědila po smrti svého bratra. Pomocí sňatkové politiky a diplomacie připojil také Holland, 

území na sever od Flander a Brabantsko. Sjednocením často se bouřících zemí, zajistil klid a 

zvyšující se hospodářskou prosperitu, což vedlo také k narůstání bohatství burgundských 

vévodů. 

Filip Smělý zemřel v roce 1404 a vlády se ujal jeho syn Jan Nebojácný (1371–1419). 

Jan Nebojácný obrátil svou pozornost zpět k francouzskému dvoru, v té době značně                    

„v rozkladu“ vlivem šílenství krále Karla VI. V dobách, kdy panovník nebyl schopen 

vládnout, řídila zemi královna Isabela Bavorská a králův bratr Ludvík z Valois, vévoda 

Orleánský, kteří byli u prostého lidu velmi nepopulární. Této skutečnosti využil burgundský 

vévoda Jan a po mnoha rozsáhlých intrikách dosáhl postu regenta Francie. Vévodu 

Orleánského, svého politického rivala, nechal zavraždit, což mu vyneslo nucený pobyt 

v exilu.31 Tento čin taktéž zapříčinil dlouholetou občanskou válku mezi Burgundskými a 

Orleánskými. Vévoda Jan navíc uzavřel spojenectví s anglickým králem Jindřichem V., 

během stoleté války nepřítelem Francouzů, a proto byl z rozkazu Karla VI. sám zavražděn. 

Vládu nad burgundským vévodstvím v roce 1419 převzal Janův syn Filip Dobrý 

(1396–1467). Filip III. Burgundský, Velký vévoda Západu, zpočátku pokračoval v politice 

svého otce, udržoval spojenectví s Angličany a pokračoval v boji proti Orleánským. Mimo 

jiné také nechal zajmout Johanku z Arku a předal jí Angličanům.32 V roce 1453 však 

spojenectví s Anglií zrušil a navrátil se zpět k Francii. Pokračoval také v rozšiřování území 

svého panství připojením Namouru, Hainaultu, Fríska, Brabantska, Hollandu, Zeelandu, 

Limburgu a markrabství Antwerpského. Intrikou získal také klíčové Lucembursko. Na 

získaných územích upevňoval své postavení a zároveň udržoval mír a klid, díky čemuž se 

opět pozvedla flanderská města, která na počátku 15. století poněkud upadala. Dalším 

                                                      
31 MAUROIS 1994, 75. 
32 MAUROIS 1994, 80. 
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hospodářským centrem se staly navíc brabantské Antwerpy. V Hollandu a Zeelandu nově 

rozkvétalo námořnictví a rybolov. Nadále se také rozvíjel obchod a mořeplavba.33 

Za vlády vévody Filipa III. Dobrého dosáhl burgundský dvůr svého největšího lesku. 

Burgundský vévoda byl uměnímilovný muž se smyslem pro rytířskost a galantnost, který si 

dokázal užívat života. Dvůr Filipa Dobrého proslul opulentními, přepychovými slavnostmi a 

stal se inspirací pro ostatní evropské dvory. Je známá například Bažantí slavnost z roku 1454, 

kterou vévoda uspořádal ku příležitosti oznámení příprav ke křížové výpravě proti Osmanům. 

Slavnost vynikala nejen hostinami, ale také bohatým doprovodným programem zahrnujícím 

divadelní představení, turnaje a hudební koncerty. Dvůr se stal jakýmsi extravagantním 

uzavřeným světem s vlastními pravidly. Především bylo snahou obnovit středověkou tradici 

rytířství, galantnosti, kultivovanosti a ochrany pravé víry. Filip III. Dobrý kultivoval dvůr také 

za účelem politické propagandy svého rodu.34 Snaha o napodobení burgundského dvora také 

vedla k vyšší poptávce po flanderských produktech. Dvůr neměl fixní hlavní město, zdržoval 

se v burgundském Dijonu nebo ve vlámských centrech – v Bruggách a Mechelenu.  

Významným politickým činem bylo založení řádu Zlatého rouna, jehož udělování 

nejoddanějším šlechticům se stalo velmi exkluzivní záležitostí.35 Filip III. Dobrý založil řád 

Zlatého rouna v Bruggách v roce 1430 ku příležitosti jeho sňatku s Isabelou Portugalskou. 

Stalo se tak poté, co odmítl Podvazkový řád nabízený vévodou z Bedfortu, Přijetím členství 

v Podvazkovém řádu by se burgundský vévoda musel těsněji přimknout k Angličanům na 

úkor jeho vztahů s Francouzi.36 

V 15. století bylo zakládání nových rytířských řádů populární záležitostí a kromě 

panovníků je zakládali také příslušníci vysoké aristokracie. Řád Zlatého rouna se však mezi 

nimi stal nejvýznamnější a to především kvůli bohatství a prestiži burgundských vévodů. 

Avšak řád byl založen z vyššího důvodu než z pouhé ješitnosti. Jeho hlavním cílem měla být 

obrana křesťanské víry a zachování důstojnosti katolické církve. Obojí bylo ve své době 

velmi aktuální téma, vzhledem k nedávnému papežskému schizmatu a novým „heretickým“ 

myšlenkám kritizujícím chování církve. Ochrana katolické víry také zahrnovala boj proti 

Osmanům, kteří v té době nebezpečně postupovali stále blíže k Evropě a roku 1453 obsadili 

Konstantinopol. Celoživotním snem Filipa III. Dobrého bylo uspořádat křížovou výpravu 

proti Osmanům, ke které však nikdy nedošlo. 

                                                      
33 HORST 2005, 90. 
34HUIZINGA 2010, 41. 
35 HORST 2005, 86. 
36 HUIZINGA 2010, 90–91. 
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Důvodů, proč bylo jako symbol řádu vybráno ovčí rouno, je hned několik. Lze v něm 

vidět spojitost s flanderským obchodem s vlnou či antickou pověstí o Iásonovi a zlatém rounu. 

Pověst o Iásonovi může odkazovat na boj proti Osmanům a znovudobytí Svaté země – i Iáson 

se plavil přes oceán, aby získal nazpět to, co bylo uloupeno.37 Symbol rouna se objevuje také 

v biblickém příběhu o Gedeonovi. 

Řád se stal významnou institucí v burgundském vévodství. Členové se scházeli 

v Sainte Chapelle v Dijonu ke společným náboženským obřadům, které měly velmi 

propracovaný ceremoniál. Kromě rytířů měl řád také úředníky: kancléře, strážce pokladu, 

sekretáře a nejvyššího herolda.38 Původně byl počet rytířů stanovený na třicet. Řád byl 

udělovaný za mimořádné zásluhy a byl společensky velmi prestižní. Jeho členové měli na 

dvoře právo nadřazenosti a přednosti před všemi ostatními s výjimkou korunovaných hlav, 

byli osvobozeni od všech poplatků. Kromě ochrany víry také zachovávali ideály středověkého 

rytířství, které bylo v té době velmi populární. Cestovali po burgundském vévodství a vedle 

rytířských turnajů také podávali panovníkovi důležité informace o dění v jednotlivých 

provinciích. Protože řád dostávali jen ti nejvěrnější, měl tak burgundský vévoda spolehlivou 

základnu, která se podílela na řízení a správě státu.  

Po smrti Karla Smělého v roce 1477 přešel titul velmistra řádu na Maxmiliána 

Habsburského, manžela Marie Burgundské a tedy do rukou Habsburků. Později se řád 

rozdělil, stejně jako vládnoucí dynastie, na španělskou a rakouskou větev. Prodělal řadu 

inovací, avšak neztratil nic ze své prestiže, která pokračuje až dodnes. 

Vévoda Filip III. Dobrý proslul zejména jako milovník umění a štědrý mecenáš. 

Kromě podpory výtvarného umění (zejména vlámských mistrů Rogiera van der Weydena, 

Jana van Eycka a anonymních iluminátorů), vévoda podporoval také rozvoj divadla, hudby a 

literatury. Je známo, že Filip Dobrý vlastnil rozsáhlou sbírku iluminovaných rukopisů, které 

také sám objednával. Inicioval přeložení části Bocacciova díla do francouzštiny a podporoval 

přepracovávání rytířských příběhů s romantickým námětem do modernějších verzí.  

V roce 1467 zdědil burgundské vévodství Filipův syn Karel Smělý (1433–1477), muž 

prudké, výbojné povahy. Karlovým největším politickým cílem bylo získat královskou 

korunu a nadobro se tak vymanit z područenství Francie a intrik krále Ludvíka XI.39 Snažil se 

proto o zlepšení vztahů s císařem Fridrichem III. Habsburským, mužem, který ho mohl 

povýšit do královského stavu. Zaslíbil svou jedinou dceru Marii císařovu synovi 

                                                      
37 OOSTERWIJK 2013, 51. 
38 HUIZINGA 2010, 93. 
39 HORST 2005, 92. 
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Maxmiliánovi a naplánoval velkolepé setkání v Trevíru, kde chtěl udělat na císaře patřičný 

dojem. Setkání v Trevíru nakonec dopadlo velkým fiaskem, neboť císař z nenadání, tajně 

odjel.  

Karel Smělý také reorganizoval armádu a snažil se o vnitropolitické posílení své moci 

na úkor svobody měst, kterým postupně omezoval privilegia přislíbená již Filipem Smělým. 

Snaha o centralizaci do rukou vévody se setkala s velkým odporem, k obecné nespokojenosti 

navíc přispělo stále nákladnější financování dvora spojené s novými daněmi. Na území 

burgundského vévodství tak vypukly bouře, během nichž byl Karel roku 1477 zabit.  

Karel Smělý po sobě nezanechal mužského potomka. Dědičkou se stala jeho dcera 

Marie Burgundská, která se nakonec provdala za Maxmiliána Habsburského. Doba její vlády 

se nesla ve snaze udržet burgundské vévodství. V roce 1482 však Marie tragicky zemřela. 

Před svou smrtí stihla ustanovit dědicem svého syna Filipa a svého manžela regentem. Avšak 

rozhodnutí rozporoval francouzský král, který si nárokoval Burgundsko. Začala tak krátká, 

byť vysilující válka, která nakonec skončila ještě roku 1482. Burgundsko poté připadlo zpět 

Francii a nizozemská území zůstala pod správou Habsburků.40 V roce 1496 se vévoda Filip 

oženil s Johanou Šílenou, dcerou Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského a državy na 

severu tak s konečnou platností přešly pod správu Španělska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
40 MAUROIS 1994, 85. 



 

 

15 

 

3. Nizozemské výtvarné umění v 15. století 

 

Na počátku 15. století se ve Flandrech začal rozvíjet nový výtvarný styl na pomezí 

internacionální gotiky a počátků renesance. Hlavní myšlenkou byla snaha o co nejreálnější 

zobrazení skutečnosti. Umělci se odpoutávali od středověkého pohledu směřujícího svou 

pozornost pouze k nadpozemským, transcendentálním, náboženským tématům a začali se 

zaobírat pozemským, každodenním životem. Nešlo však o pozornost k životním slastem, 

nýbrž o hledání Boha v jeho díle – v přírodě a tvorech. Objevila se nová zvídavost a zároveň 

hluboká pokora a obdiv k božímu dílu, jakýsi náboženský lyrismus. Vlámští umělci byli 

přesvědčeni, že realistické zobrazení je dáno pečlivým, dlouhodobým studováním daného 

objektu.41 Šlo jim tedy o povrch. Tím se lišili od italských renesančních umělců, kteří se 

snažili pochopit konstrukci. Avšak kromě touhy pravdivě zobrazit svět, šlo umělcům také o 

zobrazení vnitřního života, podstaty charakteru.  

V prvních dekádách 15. století navazovalo umění na mezinárodní gotický styl. 

Myšlenky realistického zobrazování sice byly brány v potaz, avšak stále se uplatňovaly prvky 

středověkého umění a to především v perspektivě.  Nový realismus se nejprve objevil 

v sochařství, jehož hlavním představitelem byl Claus Sluter. Jeho sochy se vyznačují až 

expresivním naturalismem, mají teatrální ráz a gotickou elegantní protáhlou siluetu nahradila 

robustnější, reálnější forma. Právě Sluterovo dílo bylo inspirací pro malíře počátku 15. století. 

Jedním z nejvýznamnějších malířů počátku století vycházející ze Sluterovy tvorby byl Robert 

Campin (1480–1444) označovaný také jako Mistr z Flémalle. Campin byl původem 

z Tournai. Jeho styl se vyznačoval dramatičností, syrovostí a naléhavostí, což vycházelo ze 

středověkého mystického myšlení, který však propojoval s reálným zobrazením postav. Jeho 

obrazy se vyznačují výrazným konturováním a prudkými figurálními zkratkami.42 Příkladem 

syntézy středověkého mystického umění a realistického zobrazení v Campinově díle je obraz 

Ukřižovaný lotr [5] (kolem roku 1410). Expresivní zobrazení mužského těla na abstraktním 

zlatém pozadí, užívaném již v předchozích staletích (a od kterého se vlivem tendencí 

realistického zobrazování začínalo upouštět),43 připomínalo gotickou tradici oltářních 

deskových obrazů.   

                                                      
41 HUYGE 1970, 52. 
42 HUYGE 1970, 57. 
43 FRINTA 1966, 29. 
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Campin se snažil řešit také technické problémy malby, například jak zachytit změnu 

stínů podle toho na jaký předmět stín dopadá či jak zachytit oheň.44 

Jedním z největších vlámských mistrů první poloviny 15. století byl Jan van Eyck 

(1385–1441). Eyckův styl je syntézou realismu elegance a harmonie. Jeho obrazy, na rozdíl 

od Campinových, se vyznačují klidem a vyrovnaností. Eyckovou dominantou je především 

hra stínu a světla. Stíny na jeho obrazech jsou mistrovsky rozptýlené, Eyck pochopil, že stín 

se nachází všude a to i ve světle samotném.  

Posouval také velmi oblíbenou iluzivní malbu, ve které šlo o propojování reality 

s obrazem a snímání hranic. Například pomocí vypouklých zrcadel, zobrazujících dění za 

obrazem atd. Eyck byl také výborným portrétistou a žánrovým malířem. 

Jeho díla jsou nesmírně detailní. Sklady drapérie, vlas látky, lesk šperků, vrásky 

v obličeji, vypadají naprosto reálně. Téměř každý detail má i svůj ikonografický význam. 

Například obraz Manželé Arnolfiniovi [15] z roku 1434 je jedním z Eyckových detailně 

propracovaných děl. Na stěně pokoje, ve kterém stojí manželský pár, je umístěno zrcadlo, 

zdobené medailony s výjevy Kristova umučení, ve kterém se zrcadlí prostor za obrazem. 

Zrcadlo může symbolizovat oko boží.45 Boží všudypřítomnost naznačuje také jediná svíčka na 

lustru. Mladá žena je oděna do šatů zelené barvy, která symbolizuje touhu po dítěti. 

Vyřezávaná soška na sloupku postele zas zobrazuje sv. Markétu, patronku těhotenství. 

Červené závěsy, kterými je postel zdobená, pak znárodňují samotný fyzický akt, atd.  

Podobná symbolika se nachází také na obraze Zvěstování [16] (1434–1436), kde jsou 

na zdech katedrály vyobrazeny předobrazy života Ježíše Krista. Na dlaždicích jsou 

namalovány znaky zvěrokruhu, které symbolizují boží nadvládu nad světem. Tři okna vedle 

sebe představují boží trojjedinost a jediné okno nad nimi poukazuje k židovskému jedinému 

bohu.46 

Avšak nejvýznamnějším Eyckovým dílem je Gentský oltář [12, 13], vzniklý roku 

1432, na kterém spolupracoval se svým bratrem Hubertem.47 Jde o nejstarší známé datované 

Eyckovo dílo a zároveň o největší dochovaný oltář té doby. Oltář byl objednán bohatým 

gentským příslušníkem nižší aristokracie – Jodocem Vijdem. Dílo se opět vyznačuje velikou 

propracovaností a symbolikou. Ústředním obrazem je Klanění Beránkovi. Krajina zalitá 

                                                      
44 HUYGE 1970, 57. 
45 HALL 1994, 122. 
46 Ikonografií obrazů se podrobně zaobíral Erwin Panofsky například ve svých dílech „Meaning of the Visual 

Art“ či „Studies in iconology: humanistic Themis in the art of the renaissance“. V češtině vyšla kniha „Význam 

ve výtvarném umění“. 
47 Dílem bratří Eycků se zabýval také český historik umění Max Dvořák, a to ve svém díle „Das Rätsel der Kunst 

der Brüder van Eyck: mit einem Anhang über die Anfänge der holländischen Malerei“. 
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světlem, je propracovaná do nejmenšího detailu a s vyobrazenými starozákonními proroky a 

apoštoly.48 Oltář doplňují obrazy Svaté Trojice, Panny Marie, Jana Křtitele, Adama a Evy. Na 

vnější straně je pak scéna Zvěstování a portréty donátora s manželkou, Jana Křtitele a Jana 

Evangelisty. Podle nápisu, který je na oltáři, se soudí, že oltář začal tvořit Hubert a Jan jej 

posléze dokončil.49 

Jan van Eyck prožil mnoho let v Bruggách, kde pracoval pro Filipa Dobrého a to nejen 

jako malíř, ale také jako důvěrník, pověřený diplomatickými misemi, jejichž důvod není 

dodnes známý. Eyck ve své době neměl vlastní pokračovatele. Jeho styl do jisté míry rozvíjel 

Petrus Christus, malíř původem z Holandska usazený v Bruggách, který se malířství naučil 

snad právě od Eycka, během svého působení v jeho dílně.50 Obrazy Petra Christa se taktéž 

vyznačují velkou dávkou realismu, podobnými barevnými kompozicemi a iluzivní 

perspektivou (Portrét kartuziána [27], Sv. Eligius ve své dílně [27]). Dílo van Eycka se 

dočkalo pochopení až na sklonku 15. století, kdy z jeho odkazu vycházeli vlámští umělci jako 

Gerard David, Quentin Massys či Hieronymus Bosch. 

Druhým velikánem vlámského malířství první poloviny 15. století byl Rogier van der 

Weyden (1399–1464). Weydenův styl byl značně eklektický. Vedle inspirace Campinovým 

dílem, přejímal také tradici arabesky francouzských iluminátorů 13. století, anekdotické 

prvky, ale také Eyckův smysl pro prostor.51 Také Weyden pracoval pro burgundského 

vévodu. Jeho dílo je velmi rozsáhlé a ovlivnilo následující generaci vlámských umělců. 

Umělci druhé poloviny 15. století se snažili vyrovnat s Weydenovým odkazem. 

Objevily se dva směry, jednak snaha o zachycení každodenní skutečnosti, včetně zachycení 

vnitřního života. Druhý proud se snažil zachytit duševní život a vizionářské prostředí. Mezi 

největší mistry druhé poloviny 15. století patří Dieric Bouts, Joos van Gent (který přinesl 

vlámský styl do Itálie) či Hugo van der Goes. Hans Memling, vlámský malíř německého 

původu navazoval na Weydenovo portrétní umění, avšak nedosahoval Weydenovy virtuozity. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
48 DE MEY/MARTENS/STROO 2012, 184. 
49 VACKOVÁ 2005, 76. 
50 FREDLÄNDER 1967, 81. 
51 CHÂTELET/GROSLIER 2004, 339. 
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3.1 Vlámské portrétní malířství 

 

V první polovině 15. století se objevil nový typ portrétování, který se záhy stal velmi 

oblíbený po celé Evropě. Portrétovaná osoba byla zobrazována od hlavy do pasu, 

z poloprofilu a na neutrálním monochromatickém pozadí. Klasické středověké zobrazování 

ánfas bylo užíváno pro vyobrazení boha.52 Mezi reprezentativní portréty je třeba řadit také 

celofigurální malby donátorů na oltářích. Portrétování přestalo být výsadou pouze vysoké 

šlechty, ale začalo sloužit jako forma propagandy také bohatým měšťanům. I portréty se 

vyznačují velikou detailností a realističností. Mezi největší portrétisty patřili Robert Campin, 

Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Petrus Christus či Hans Memling. 

 

3.2 Iluminace v 15. století 

 

Na počátku století se umění iluminace rozvíjelo především na francouzském dvoře. 

Jak již bylo zmíněno, největším sběratelem a objednavatelem iluminovaných rukopisů byl 

vévoda Jan de Berry, strýc a regent francouzského krále Karla VI. Jan z Berry podporoval 

celou řadu předních iluminátorů francouzského nebo vlámského původu, například bratry 

z Limburka, Jacquemarta de Hesdin či mistra Narbonnského. Významným iluminátorem byl 

také Mistr z Boucicaut. Iluminátoři většinou tvořili ilustrace k modlitebním knížkám, tzv. 

hodinkám.  

V prvních dekádách 15. století byl oblíben gotický dvorský styl, dodržující hieratickou 

perspektivu či zobrazování postav vyšších než architektura. Avšak propracované detaily 

iluminací již jeví známky realistických tendencí. 

Obrovský rozkvět zažilo iluminátorství ve druhé polovině 15. století na dvoře 

burgundských vévodů, kteří objednávali exkluzivní, extravagantní díla s náboženskými, 

mytologickými či světskými náměty, zobrazující život na burgundském dvoře. Díla měla 

sloužit jako forma propagace burgundské dynastie. Žánrové obrazy začaly nabývat větších 

rozměrů, někdy na úkor dekorativních motivů. Umělci hledali nové způsoby, jak originálně 

dané téma zobrazit. Styl burgundských iluminací se stal velmi populární po celé Evropě.53 

Manuskripty vlámských mistrů objednávali přední šlechtické rody ze Španělska, Německa, 

Anglie ad. Centry produkující iluminované rukopisy byly zejména flanderská města Bruggy, 

                                                      
52 OOSTERWIJK 2013, 201. 
53 KREN/MCKENDRICK 2003, 2. 
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Gent, či oblasti Hainaut a Brabant. Existovala celá řada předních umělců například: Willem 

Vrelant, Lieven van Lathem, Jean Hennecart, Loyset Liedet či Simon Marmion, ale také 

mnoho anonymních mistrů, pojmenovaných podle děl, která iluminovali, například Vídeňský 

mistr hodinek Marie Burgundské, Mistr Antoina Burgundského aj. 

 

3.3 Vliv vlámského umění ve Francii 

 

Umělecký styl 15. století ve Francii je značně nekonzistentní, ovlivněn mnoha dílčími 

uměleckými směry. Především zde pokračoval styl pozdní gotiky. V první polovině 15. století 

začal na území Francie pronikat také vlámský realismus, ale zároveň i italská stylizace. Na 

celém území nebyl jednotný styl. Je pochopitelné, že umělci ze severu přirozeně inklinovali 

spíše k vlámskému umění, kdežto umělci z jihu Francie byli ovlivňováni stylem italským. 

Rozvoji umění nepomáhala ani politická situace, která byla vlivem Stoleté války a vnitřní 

nestability značně tristní. Mnoho umělců proto odešlo do Flander anebo na jih Francie. 

Významnými středofrancouzskými centry byla oblast okolo Loiry a Paříž. Mezi největší 

umělce patří například „Mistr zvěstování v Aix“ a „Mistr krále Reného“. Po Stoleté válce 

získalo umění nový dech s osobností Jeana Fouquet, který proslul především svými 

miniaturami či Mistra z Moulins a Jeana Perréala.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
54 Další tituly, pojednávající o Stoleté válce: FROISSART 1977. KOVAŘÍK 2006. HAY 2010. 

NEILLANDS 1990. 

Tituly, pojednávající o nizozemském renesančním umění: DVOŘÁK 1927. PANOFSKY 1953. FRIELÄNDER 1967. 

HUYGE 1970. VACKOVÁ 1989. VACKOVÁ 2001. VACKOVÁ 2006. PÄCHT 2007. HEY/MARTENS/STROO 2012.  
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4. Vývoj pánského oděvu v 15. století 

 

4.1 Pánské kabátce 

 

Pánskému odívání 15. století dominoval kabátec. Na počátku století ještě nelze hovořit 

o renesanční módně, silueta oděvu totiž plynně navazovala na pozdně gotický styl. Upouštělo 

se od nošení, ve středověku velmi oblíbeného, sourcoatu, svrchní tuniky bez rukávů 

s rozměrnými průramky, ten se, až na výjimky, objevuje už jen v dámské módě. Namísto něj 

se objevilo několik nových typů kabátců. Asi nejvýraznějším byla houppelande.55 Šlo o 

rozměrný, bohatě řasený kabátec s rozměrnými rukávy, sahající až na zem. Houppelande se 

objevila již v druhé polovině 14. století, vyvinula se pravděpodobně z tzv. herigautu, 

tříčtvrtečního kábátce s falešnými rukávy. Oblibu si získala nejen v pánské, ale také v dámské 

módě. Důstojné vzezření houppelande společně s vysokými náklady na její zhotovení, z ní 

činilo reprezentativní oděv šlechty. Šlo o způsob prezentace nositelova bohatství, neboť 

k ušití zřaseného, dlouhého kusu oděvu, bylo třeba použít velké množství látky.56 

Houppelande byly zhotovovány z přepychových látek hedvábného typu, sametu a brokátu, 

často doplněné výšivkou nebo již vetkaným vzorem z drahých kovů a lemované nebo podšité 

kožešinou. Kromě reprezentativního rozměru měla houppelande účel i čistě praktický jako 

ochrana před zimou. Oblíbena byla zejména staršími muži, pro které již nebylo důstojné nosit 

krátké kabátce. 

 Na počátku 15. století měla jak pánská tak i dámská houppelande měkkou, splývavou 

siluetu, bez ramenních vycpávek, odkazující ke gotické tradici dlouhých, štíhlých postav. 

Často byla prodloužená do vlečky, přepásaná a s rozměrnými rukávy, postupně se 

rozšiřujícími směrem od ramene k zápěstí. V některých případech se i rukáv prodlužoval a 

splýval spolu se suknicí až na zem. Oblíbené zdobení širokých rukávů bylo tzv. vykrajování. 

 Siluetu houppelande počátku století lze nejlépe pozorovat na dílech soudobých 

iluminátorů; například postava maršála de Boucicaunt,57 modlícího se ke sv. Kateřině [10] je 

oděna do přepychové houppelande pravděpodobně z červeného sametu se zlatým vzorem a 

trychtýřovými rukávy spadajícími až na zem, podšitými kožešinou. Příklad ozdobného 

vykrajování na rukávech lze najít na oděvu mladíka v popředí, (pravděpodobně Karla 

                                                      
55 KYBALOVÁ/HERBENOVÁ/LAMAROVÁ 1973, 128. 
56 Móda, obrazové dějiny odívání a stylu 2013, 67.  
57 Jan II. Meingre, maršál de Boucicaunt (1364 – 1421), rytíř francouzského krále Karla VI., se zúčastnil mnoha 

bitev především proti Osmanům. 
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Orleánského),58 slavícího zasnoubení z Přebohatých hodinek vévody z Berry z měsíce dubna 

[6]. Houppelande je vyhotovena z drahocenné látky se zlatým vzorem, podšitá kožešinou. 

Kratší variantou houppelande byl haincelin,59 kabátec střihově identický, šitý ze 

stejných typů látek, pouze zkrácený. Délka kabátce závisela na preferencích nositele, 

objevovaly se kratší varianty do půli stehen, ale byly nošeny i hainceliny do půli lýtek. 

Rukávy pak většinou dosahovaly stejné délky jako suknice.  

Typ bohatého kabátce ve zkrácené délce byl pravděpodobně velmi oblíbený, neboť na 

dobových obrazech a iluminacích je zobrazován velice často. Krásné vyobrazení zkrácených 

kabátců je opět v Přebohatých hodinkách vévody z Berry. Na iluminaci k měsíci lednu [8] 

jsou v popředí vyobrazeni tři mladíci obsluhující u stolu vévody z Berry, oděni 

v haincelinech. Muž nalevo, nalévající víno je oblečen do modrého kabátce s výšivkou. 

Zvláštností jsou falešné rukávy zdobené vykrajováním, pod kterými lze zahlédnout rukávy 

spodního kabátce, pravděpodobně pourpointu. Vykrajování se opakuje také na suknici. Muž 

uprostřed, obsluhující u tabule je oděn do šedého haincelinu řešeného ve středověku velmi 

oblíbenou metodou mi-parti, kdy byl kabátec podélně rozdělen na půl a spojen dvěma 

kontrastními látkami. Šlo o pokračování rafinované středověké módy, kdy při pohledu z boku 

lze kabátec považovat za jednobarevný. Lze předpokládat, že tento muž je oděn do nohavic 

stejných barev pouze barevně obrácených. Rukávy zeleného haincelinu druhého muže jsou 

prakticky zúžené. Výstřihy obou haincelinů jsou do tvaru V a nechávají tak vykukovat stojací 

límec spodního kabátce. Všichni tři pánové mají své kabátce přepásány na bocích, tato 

varianta šla souběžně s přepásáním v pase a tvořila kontrast k především houppelande, která 

byla přepásána nad pasem. 

Nádherné příklady zkrácených kabátců počátku 15. století s různými obměnami v 

detailech lze najít na iluminacích Mistra Města žen (Maître de la Cité des dames), například 

v jeho dílech „Město žen“ a „Královnina kniha“, vytvořených přibližně ve stejných letech 

jako Přebohaté hodinky. 

Na obraze Jana van Eyck Panna kancléře Rolina [19] z roku 1435 je kancléř60 oděn do 

zlatem vyšívaného haincelinu z brokátového sametu s oblíbeným motivem granátového 

                                                      
58 Karel, vévoda Orleánský (1394 – 1465), syn Ludvíka Orleánského, zavražděného Janem Nebojácným a 

Valentiny Visconti. Během Stoleté války se stal zajatcem Angličanů. Ve vězení strávil 25 let a proslul svými 

básněmi, které ve vězení napsal. 
59 Móda, obrazové dějiny odívání a stylu 2013, 72. 
60 Nicolas Rolin (1376 – 1462) byl kancléř Filipa Dobrého. Ve funkci setrval více než čtyřicet let a patřil mezi 

nejvlivnější a nejbohatší osoby burgundského dvora. Je dochováno několik obrazů od Jana van Eyck a Rogiera 

van der Weyden, na kterých je kancléř vyobrazen. 
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jablka, lemovaného kožešinou. Podobný oděv je vyobrazen i na Eyckově portrétu Baudouina 

de Lannoy61 [20] ze stejného roku. 

Oblíbeným typem kabátce byl také heuque,62 zřasený plášť bez rukávů s otevřenými 

boky. Nejznámějším příkladem je postava Giovanniho Arnolfini63 z Eyckova obrazu Manželé 

Arnolfiniovi [15] z roku 1434, Giovanni je oděn do heuque z vínového sametu podšitého 

kuninou. 

Pod houppelande a nebo samostatně se nosil tzv. pourpoint nebo dublet.64 Šlo o 

vypasovaný kabátec často stažený v pase někdy s krátkým skládaným šůskem, končícím na 

úrovni zadku. Na počátku století se nosil bez výrazných ramenních vycpávek. 

 

Během následujících desetiletí postupně zmizely široké trychtýřovité rukávy. Ve 

třicátých letech převládal šunkovitý tvar zakončený manžetou, který je zachycen především 

na Eyckových a Weydenových obrazech (portrét Filipa Dobrého z roku 1450 [32]). Móda 

postupně opouštěla gotický styl a objevil se vliv odívání italské renesance. Do západní 

Evropy se dostala, v Itálii velmi oblíbená, giornea,65 zřasený pláštík se střihem do půlkruhu 

a falešnými rukávy nebo tappert, pláštík bez rukávů. Oba typy se oblékaly přetažením přes 

hlavu, po stranách byly na zavazování nebo pouze přichycené páskem. Na obraze Simona 

Marmiona Výjevy ze života sv. Bertina [38] je zobrazen muž v černém tappertu přehozeném 

přes vínový doublet a se zelenými nohavicemi. 

Dublet se nosil čím dál více samostatně, na miniatuře Rogiera van der Weydena z 

Chroniques de Hainaut [28] (1447–1448) je vyobrazen dvůr burgundského vévody Filipa 

Dobrého. Dvořané jsou oblečeni v zřasených dubletech, výrazně stažených v pase, sahajících 

těsně nad kolena. Vpředu jsou kabátce rozevřené a odhalují tak spodní košili. Na kabátcích 

Filipa Dobrého a jeho syna Karla stojícím vpravo si lze povšimnout do špičky zřasených 

ramenních vycpávek. Tohoto trendu si lze povšimnout také na kabátci muže v pozadí (snad 

skotského krále Jakuba II.) na obraze Petra Christa zobrazujícího Sv. Eligia ve své dílně [29] 

z roku 1449. Dublet s průstřihy na rukávech je zobrazen na portrétu Edwarda Grimstona 

66[26] z roku 1446 od stejného autora.  

                                                      
61 Baudouin de Lannoy (1388–1474) byl státník a velvyslanec Filipa Dobrého na anglickém dvoře. Jako jeden 

z prvních byl za své zásluhy oceněn Řádem zlatého rouna. 
62 Móda, obrazové dějiny odívání a stylu 2013, 73. 
63 Giovanni Arnolfini (1400–1452) byl bohatý obchodník s luxusním zbožím původem z italské Luccy usídlený 

ve Flandrech. 
64 Móda, obrazové dějiny odívání a stylu 2013, 70–71. 
65 KYBALOVÁ 1997, 27. 
66 Edward Grimston byl diplomat anglického krále Jindřicha VI. ve Flandrech. 
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V módě byl patrný také italský vliv, například na prostřední desce Weydenova Oltáře 

sv. Columby [36] z roku 1455 s výjevem Klanění tří králů je napravo zobrazen muž v kabátci 

z červeného brokátového sametu se zlatým pravděpodobně rostlinným vzorem. Kabátec se 

specifickými rukávy, podobné italské giomeri jasně vykazuje italský vliv, střihově je téměř 

identický s kabátcem Lorenza Medicejského na obrazu Benozza Gozzoliho Průvod tří králů 

[39]. 

Stylizace ramen se stupňovala čím dál tím více, přibližně od šedesátých let získaly 

kulovitý tvar, který ramena opticky maximálně rozšiřuje. Podobné rukávy lze později najít 

na širokých renesančních kabátcích Jindřicha VIII. z první poloviny 16. století. Na rozdíl od 

nich však tvoří upnuté kabátce z druhé poloviny 15. století ve spojitosti s velice úzkým pasem 

trojúhelníkovou siluetu. Útlý pas vybíhající do špičky někdy naopak může připomínat módu 

husího břicha španělského manýrismu. Šůsky dubletu se zkrátily a dosahovaly do půli zadku. 

Rukávy se zúžily směrem k dlani, velmi často byly zdobeny průstřihy olemovanými 

kožešinou, které odhalovaly spodní košili nebo tuniku, v některých případech rukávy těsně 

přiléhaly k tělu a dávaly tak vyniknout kulovité ramenní vycpávce. Krátké kabátce byly často 

doplňované jakýmsi pláštíkem, zřaseným pruhem látky, ležérně přehozeným přes jedno 

rameno. Oblíbené byly také krátké zřasené peleríny. 

I nadále se vedle krátkého kabátce nosila dlouhá houppelande, která byla v podstatě 

jeho prodlouženou kopií, tedy s ramenními vycpávkami, úzkým pasem a dlouhou lehce 

zvonovitou suknicí ke kotníkům, vpředu rozevřenou. V tomto typu houppelande je 

zobrazován starý Filip Dobrý na iluminacích z 60. let (například na iluminaci Loyseta 

Liedeta, Filip Dobrý se dvorem navštěvuje dílnu Davida Auberta [43]). Druhou variantou, 

pravděpodobně pod italským vlivem, byla houppelande rovného střihu bez pásku. 

 Dlouhé i krátké kabátce 60. až 80. let byly velmi extravagantní, soudobé módní trendy 

lze sledovat na iluminacích vlámských mistrů z téže doby. Lze na nich vypozorovat dva 

hlavní typy kabátců: první byl ušit z několika jednobarevných kontrastních látek a zaměřoval 

se na zvláštně řasené rukávy, druhý byl střihově jednodušší zato však ze sametové nebo 

brokátové látky s výrazným vzorem většinou s motivem granátového jablka. Tento druhý typ 

lze najít v dílech Loyseta Liedeta či Jeana Henecarta např. iluminace V burgundských 

zahradách [52], Vídeňského Mistra Marie Burgundské na postavě Alexandra Velikého 

z iluminace Alexandr přijímá ruku Roxanny [49], oděného do brokátové houppelande 

květinového vzoru s falešnými rukávy. 
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 Extravagantní střihy rukávů, pravděpodobně velmi oblíbený trend, lze hojně najít 

v dílech Lievena van Lathem či Loyseta Liedeta; na jeho iluminacích se několikrát objevuje 

postava muže v zeleném dubletu (pravděpodobně se jedná o mladého Karla Smělého), jehož 

levý širší rukáv sahá k zápěstí, kdežto pravý je opatřen otvorem v úrovni podpaží, kterým se 

prostrkovala ruka v úzkém rukávu kontrastní látky, vrchní zelený rukáv je ležérně obtočen 

kolem vycpaného ramene, které tak opticky ještě zvětšuje. 

Na obraze Dierica Boutse Zkouška ohněm [40] z roku 1468 je císař Otto III. oděn do 

volné houppelande s falešnými rukávy a černého upnutého dubletu. Muž vlevo je oblečen do 

módního doubletu, pravděpodobně z brokátového sametu s motivem granátového jablka, 

 kulatými rameny a průstřihy na rukávech. Průstřihy se opakují i na rukávech spodního 

kabátce či tuniky, z nichž na lokti vykukuje kus bílé košile, jedná se o typicky italský detail. 

Podobný typ dubletu lze najít i v dílech Petra Christa, Portrét mladého muže [33] (kolem roku 

1460) či Rogiera van der Weydena, portrét Antonína Burgundského67 [42] z 60. let. 

Přibližně v 90. letech se opustilo od vyumělkované siluety předchozích let a nahradila 

jí linie měkká a splývavá. Ramenní vycpávky zmizely, kabátec byl vepředu rozstřižen 

s širokým přeloženým límcem v kontrastní látce nebo pošitím kožešinou, která se opakovala i 

na širokých manžetách. Límec někdy sahal až na ramena, které tak opticky rozšiřoval. 

Kabátec rovného střihu se opět prodloužil ke kolenům. Občas byl doplněn volnějším páskem, 

jindy volně splývá a připomínal tak šubu,68 oblíbený oděv humanistů 16. století. Rukávy se 

opět rozšířily směrem k dlani. Stále byly oblíbené průstřihy na rukávech, kterými bylo možné 

prostrčit ruce. Takovéto rukávy často sahaly až k lýtkům, někdy byly dokonce podobné módě 

počátkům století, svým způsobem tak uzavíraly pomyslný kruh odívání v 15. století. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
67 Antonín Burgundský (1421 – 1504), zvaný též Velký Bastard byl nemanželský syn Filipa III. Dobrého. 
68 KYBALOVÁ/HERBENOVÁ/LAMAROVÁ 1973, 555. 
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4.2 Punčochy, nohavice, kalhoty a boty 

 

V 15. století byly nohavice stále ještě ve stínu dominantního kabátce, nicméně jejich 

funkce postupně získávala na důležitosti. Móda, stejně jako v případě kabátců, navazovala na 

středověké odívání, kalhoty tak zůstaly úzké, obepínající nohy. Na počátku století byly 

nejrozšířenější tzv. beinling,69 punčochové nohavice bez sedu přivazované ke kabátci. Často 

byly s koženou podrážkou, která zároveň plnila i funkci bot. Vlivem módy krátkých kabátců 

v druhé polovině 15. století, však bylo nutné k nohavicím přišít také sed, který by zakrýval 

spodky. Vznikají tak klasické kalhoty dnešního typu. „Oblékání umožňoval tzv. rozparek, 

který nebyl ještě klasickým poklopcem, zakrývalo jej krytí tvořící celou přední část kalhot, na 

bocích nesešitou, která se po obou stranách přivazovala.“70 

V 15. a 16. století se nosily punčochy především z hedvábí a aksamitu. Jejich výroba 

vyžadovala zručnost; dobové prameny často zmiňují, že špatně ušité nohavice padaly nebo se 

krabatily.71 

I v barvách bylo navazováno na středověkou pestrost. V prvních desetiletích byl stále 

oblíbený styl mi-parti, kdy byla každá nohavice zhotovená z jiné barvy, někdy i vzoru. 

Nohavice často šachovnicově doplňovaly dvoubarevný kabátec. Na burgundském dvoře 

Filipa Dobrého v druhé polovině století, byly nošeny především černé nohavice. Oblíbené 

bylo i zdobení výšivkou, většinou zlatou. V dílech z počátku století se opakuje jemné zdobení 

v úrovni lýtek s motivy listů nebo trní. Například na iluminaci k měsíci květnu na 

Přebohatých hodinkách vévody z Berry [7] má mladík v modré houppelande bílé punčochové 

nohavice se zlatou výšivkou, doplněné zlatými ostruhami. V druhé polovině století, během 

módy krátkých kabátců se výšivka posunula do úrovně stehen a kromě jemných motivů listů a 

kapek se objevovaly také monogramy a nápisy. 

Kalhoty byly doplňovány plochými koženými botami bez podpatků s prodlouženou 

špičkou připomínající ptačí zobák. Zobákovité boty, jak byly nazývány, francouzsky 

poulaine,72 se do Evropy dostaly z Orientu během křižáckých válek a po další staletí byly 

v různých obměnách velmi oblíbené. V 15. století zažily dvě silné vlny popularity, první na 

počátku století, kdy byly dlouhé špičky často součástí punčochových nohavic a poté na 

burgundském dvoře mezi léty 1450–1480. V druhé etapě dosahovaly své nejextravagantnější 

podoby, špička se prodlužovala a někdy dosahovala i délky chodidla. Vysledovat proměnu 

                                                      
69 Móda, obrazové dějiny odívání a stylu 2013. 
70 KYBALOVÁ 1996, 173. 
71 KYBALOVÁ 1996, 172. 
72 KYBALOVÁ/HERBENOVÁ/LAMAROVÁ 1973, 581. 
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délky zobákové špičky pravděpodobně není možné, vždy záleželo na osobních preferencích 

nositele a na účelu užívání boty. Společným znakem byla rovná špička oproti dřívější 

zatočené vzhůru, jejíž tvar držely vycpávky z mechu, slámy nebo koudele. Bota byla co 

možná nejužší, těsně přiléhající k chodidlu, většinou se zavazováním na kotníku. Stejně jako 

zbytek oblečení v 15. století i obuv byla náležitě pestrobarevná, v době vlády Filipa Dobrého, 

kdy vrcholila obsese černou, byly boty často doplněny jen s kontrastním barevným detailem 

například v podobě ohrnutého jazyka. Nepraktické zobákovité boty uplatnily především jako 

součást oděvu u dvora, kde bylo možné módní výstřednosti náležitě prezentovat. Rytíři ani 

nižší třída je nenosili. Tento typ bot se uplatnil také v dámské módě, ačkoliv v umírněnější 

podobě, většinou s kratší špičkou. 

 Pro pochůzky venku či do špatného počasí se na kožené boty (nebo i na punčochové 

nohavice s koženou podrážkou) obouvaly trippen,73 jakési pantofle s vyšší dřevěnou či 

korkovou podrážkou a koženými řemínky, které přidržovaly botu. I tyto přezůvky měly tvar 

zobáku, který však většinou nedosahoval délky samotné boty. 

Trend špičatých bot, vycházející ze středověku, stál v 15. století v opozici vedle 

přirozených kulatých bot italské renesance. Avšak i vedle zobákovitých bot se v západní a 

střední Evropě nosily praktické holínky s kulatou špičkou dosahující do půli lýtek a zdobené 

manžetou. Někteří extravagance milovní šlechtici pak oba typy kombinovali a nasazovali od 

každého druhu jednu botu. 

Extravagantní móda extrémně špičatých bot lze nejlépe pozorovat v dílech soudobých 

iluminátorů, zobrazujících burgundský dvůr. Neboť většina bot si byla v té době velmi 

podobná, je zřejmě zbytečné vypisovat konkrétní díla. Nádherné příklady lze najít na 

iluminacích Loyseta Liedeta a Jeana Hennecarta či na obrazech Dierica Boutse. Slavná 

miniatura Rogiera van der Weyden zobrazující dvůr Filipa Dobrého [28], skýtá příklad nejen 

extrémně dlouhých zobákovitých bot v módní černé barvě, ale také přezůvky trippen. Asi 

nejlépe jsou trippen vyobrazeny na portrétu manželů Arnolfiniových [15] od Jana van Eyck 

z roku 1436. Giovanni Arnolfini je oděn do punčochových nohavic s velmi malou špičkou, 

typickou pro období mezi dvěma vlnami popularity špičatých bot. Trippen položený na zemi 

vedle něj, s masivní podrážkou a dlouhou špičkou, však může dokazovat, že i v období, kdy 

byly špičaté boty méně populární, trend zobákovitých bot stále přetrvával. 
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O popularitě zobákovitých bot ve střední a západní Evropě svědčí mnoho 

dochovaných exemplářů. Velké množství bylo nalezeno u břehu řeky Temže v Londýně, 

jednotlivé fragmenty jsou umístěny v předních světových muzeích. Například v londýnském 

V&A muzeu je fragment kožené boty, se zobákovitou špičkou vyplněnou mechem, 

šněrováním na kotníku a přeloženým jazykem [65], typ, který lze nalézt na většině iluminací 

zobrazujících burgundský dvůr v 15. století. Dochovaly se také kovové kryty na boty se 

zobákovitou špičkou, součást zbroje císaře Maxmiliána I. z roku 1485 [67]. Špička na zbroji 

se může zdát poněkud zvláštní, nicméně boty, na které byly kryty umísťovány, sloužily jen 

pro jízdu na koni a v případě potřeby bylo možno špičku odejmout. 

 Od sedmdesátých let se špička opět zkrátila a boty získaly širší, zakulacený tvar [66]. 

Změna je patrná například na iluminacích ze třetí čtvrtiny 15. století flanderského umělce 

známého pod názvem Master of the Jardin de vertueuse consolation. V devadesátých letech a 

na přelomu století získávají boty tvar kopyta či medvědí tlapy. Vyznačují se rozpláclou 

špičkou, která je širší než zbytek boty a rozměrným zvýrazněným palcem. Tento trend se 

odráží v dílech Mistra Antoine Rolina či umělce zvaného Mistra modlitebních knih kolem 

roku 1500 a na obrazech Gerarda Davida z přelomu století. Boty byly často zdobeny módním 

prostřihováním, špička je vycpávána mechem, takový exemplář boty lze nalézt například 

v newyorském Metropolitním muzeu. Obuv tak, stejně jako zbytek oděvu, získal renesanční 

podobu, rozvinutou v minulých desetiletích v Itálii.  
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4.3 Pánské doplňky 

 

Pokrývky hlavy 

Pánská pokrývka hlavy byla jednou z nejvýraznějších a zároveň nejextravagantnějších 

součástí mužského oděvu 15. století. I zde móda vycházela z odívání předchozího století. Již 

během středověku byla oblíbenou pokrývkou hlavy kukla – kapuce vybíhající do dlouhé 

špičky s kruhovým otvorem pro obličej, obepínající krk a spadající na ramena a hruď. Během 

14. století se z kukly vyvinula tzv. točenka, francouzsky chaperon.74 Šlo o bohatě řasený pruh 

látky, složitě obtočený okolo hlavy na způsob orientálních turbanů. Chaperon byl velmi 

variabilní a svým nevšedním tvarem dotvářel charakteristickou linii celého oděvu. Chaperon 

byl velmi často zdoben dlouhými cípy látky tzv. liripipe,75 které buď nařasené spočívaly na 

vrcholku točenky a pokrývku hlavy tak zvyšovaly, nebo se nakláněly na stranu či dozadu a 

tvořily tak siluetu lodního kýlu. Velmi často liripipe jen volně spadaly na rameno nebo se 

ležérně přehazovaly na rameno druhé; také se zastrkovaly za pás, anebo nechávaly volně 

spadat až ke kolenům. Ozdobné cípy látky se v první polovině 15. století, podobně jako 

kabátce, zdobily vytřepáváním nebo vykrajováním, obvykle ve tvaru lístků či lastur. Z látek 

se nejčastěji používalo hedvábí nebo samet. Pokrývka chaperon byla oblíbená během celé 

první poloviny 15. století. O jejím frekventovaném nošení vypovídá celá řada obrazů 

nejpřednějších umělců. Například Giovanni Arnolfini na portrétu od Jana van Eycka 

(namalován kolem roku 1435), má na hlavě chaperon červené barvy, bez ozdob, zato však 

složitě uvázaný na způsob turbanu a s krátkými liripipe po stranách. Podobnou pokrývku 

hlavy má i muž na Eyckově obrazu Muž v červeném turbanu [14] z roku 1433. Také Eyckův 

Portrét zlatníka [11] (namalován kol. roku 1430) zobrazuje muže v hedvábném, modrém 

chaperonu s ozdobnými, složitě vykrajovanými liripipe. Vykrajovanou točenku s cípy 

naaranžovanými dopředu nosil již na přelomu 14. a 15. století také neapolský král Ludvík II. 

d’Anjou, jak dokazuje portrét od anonymního umělce [2], vzniklý kolem roku 1412. Řadu 

podobně naaranžovaných točenek lze najít i na iluminacích Přebohatých hodinek vévody 

z Berry (vznik kol. roku 1410).  

Přibližně kolem poloviny 15. století, na dvoře Filipa III. Dobrého, se tvar točenky 

změnil. Jeho tvar se zpevnil a stal se jednoznačnějším. Látka se natahovala na kruhovitou 

vycpávku větší či menší velikosti, která se pak pokládala na přiléhavou čapku. Díky své 

                                                      
74 KYBALOVÁ/HERBENOVÁ/LAMAROVÁ 1973, 362. 
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podobě připomínající rolku je označován jako roundlet.76 Roundlet byl nadále zdoben cípy 

látky nařasenými buď na hlavě či spadajícími na ramena. Novinkou je obtáčení liripipe pevně 

okolo brady. Roundlet měl, na rozdíl od chaperonu, hladký, pevný povrch, který přímo 

vybízel k dalšímu zdobení drahými kameny a perlami našitými do dekorativních ornamentů.  

Roundlet v černé barvě s jednoduchými liripipe si oblíbil burgundský vévoda Filip III. 

Dobrý. Byl v něm v různých obměnách v detailech zobrazován na většině svých podobizen 

(například na Weydenově portétu z roku 1450 či na jeho miniatuře v Chroniqles des Hainaut). 

Jeho příkladu samozřejmě následovala většina dvořanů burgundského dvora a roundlet se tak 

stal velmi oblíbeným. 

Vedle turbanovitých pokrývek hlavy se hojně nosily také rozličné klobouky a barety. 

Na počátku 15. století byly oblíbené vysoké klobouky s krempou či bez, trychtýřovitě se 

rozšiřující vzhůru. Většinou je oblékaly starší nebo konzervativnější muži, neboť tyto 

klobouky dodávaly na důstojnosti. Hladké plochy klobouku umožňovaly jeho zdobení, 

většinou broží z drahých kamenů či perel. Někdy se také pošívaly kožešinou. Typ klobouku 

bez krempy oblékal například již burgundský vévoda Filip II. Smělý [1]. Podobné 

trychtýřovité klobouky nalezneme opět na iluminacích Přebohatých hodinek vévody z Berry. 

Giovanni Arnolfini nosí na slavném Eyckově obrazu Manželé Arnolfiniovi [15] (1434) 

trychtýřovitý klobouk s rozměrnou krempou, která vytváří dojem dvou opačně nasazených 

trychtýřů. 

Ve druhé polovině století na dvoře Karla Smělého byly populární tzv. bonnety,77 

čapky ve tvaru komolého kuželu, často s ozdobnou manžetou či úzkou krempou nad čelem 

směřující do špičky. Bonnet byl bohatě zdoben výšivkami, či brožemi z drahých kamenů. Již 

od středověku bylo populární zdobit klobouky pavími, pštrosími a volavčími péry 

v kontrastních barvách. V 15. století také roste obliba bažantích per. Množství, barva i délka 

pér pak závisely na vkusu a odvaze nositele. Nošení peří klobouků bylo vyhrazeno 

aristokracii, měšťanům byly jakékoliv ozdoby na klobouku zakázány.78  

Klobouk bylo módní nosit v podpaží na kordu nebo na vycházkové holi a považovalo 

se za elegantní, pokud si jej gentleman dokázal posadit na hlavu obratným pohybem hole.79 

Příkladem módy malých bonnetů je podobizna Antonína Burgundského, od Rogiera 

van der Weydena [42] přibližně z roku 1460. Nemanželský syn Filipa III. Dobrého má na 

hlavě nasazen jednoduchý tmavě červený bonnet z hedvábí či sametu, elegantně kontrastující 

                                                      
76 LESTER/OERKE 2004, 12. 
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s jednoduchým tmavým kabátcem. Podobný bonnet navíc však doplněný úzkou manžetou má 

Antonín Burgundský i na portrétu od Hanse Memlinga [47] ze závěru 60. let 15. století. 

Širokou škálu bonnetů lze nalézt také na dobových iluminacích z druhé poloviny 15. století 

(díla Loyseta Liedeta, Jeana Hennecarta aj.). 

Na konci 15. století začala na burgundský dvůr pronikat italská renesanční móda. 

Spolu s měkčí siluetou kabátce se „změkčuje“ i pokrývka hlavy. Vedle vysokých bonnetů se 

postupně do módy dostal italský baret, nízká čapka rozdílných velikostí (od malých, těsně 

obepínajících hlavu až po velmi rozměrné), opět ozdobená perlami výšivkou, někdy lemovaná 

kožešinou a péry. Velmi často byl baret doplněn rozměrnou stojatou manžetou. Příkladem 

mnoha různých variant baretů z přelomu 15. století mohou být vyobrazené postavy mužů na 

diptychu Gerarda Davida, zobrazující Cambysův soud [64] z roku 1498. 

 

Šperky 

V 15. století bylo šperkařství již na velmi dobré úrovni. Šperkaři ovládali většinu 

technik zpracovávání drahých kovů – ražení, tepání, zlacení, rytí, cizelování ad. Žádaný byl 

také email z Limoges. Věřilo se na symboliku kamenů a jejich ochranou a podpůrnou moc. 

Po celé 15. století byly velmi oblíbené masivní zlaté či pozlacené řetězy, velkoryse 

rozložené na hrudi a ramenou, někdy doplněné přívěskem. Na iluminacích Přebohatých 

hodinek vévody z Berry (leden, duben, květen, srpen) je zobrazen mladík (pravděpodobně 

Karel Orleánský) v modré houppelande s širokým zlatým řetězem, po celém obvodu 

zdobeným přívěsky ve tvaru listů. Na ramenou tvoří zlaté přívěsky jakousi šňůrku sahající až 

ke kotníkům. Podobné typy řetězů nosí i pánové ve vévodově doprovodu. Někdy se řetězy 

nosily na způsob šerpy, přehozené přes jedno rameno. 

Kolem poloviny 15. století byly oblíbené také užší, méně výrazné řetízky (např. 

Portrét muže [31] od Rogiera van der Weydena z poloviny století). Elegantní mladíci na dvoře 

Filipa Dobrého jich nosili hned několik současně. 

Roku 1430 založil Filip III. Dobrý Řád zlatého rouna. Rytíři řádu Zlatého rouna nosili 

zlatý řetěz složený z plíšků ve tvaru stylizovaného B obrácených k sobě a kamenů zasazených 

do zlatých plíšků připomínající plameny ohně. Na řetězu byl zavěšen přívěsek znázorňující 

zlaté rouno. S řetězem řádu Zlatého rouna se jeho nositelé obvykle nechávali portrétovat, 

můžeme ho vidět na portrétech Filipa III. Dobrého [32], Antonína Burgundského [42], 

Baudouina de Lannoy [20] aj. Tvar řetězu prošel v průběhu staletí několika změnami. 

V Císařské klenotnici ve Vídni je uložen řetěz ze 3. čtvrtiny 15. století ve své původní podobě 



 

 

31 

 

[68]. Ze stejné doby se dochoval také specificky zdobený řetěz herolda řádu Zlatého rouna 

[69]. 

Vedle řetězů byly oblíbené také zlaté spony a brože, zdobené drahými kameny, 

většinou přidržující výstřih kabátce. Kromě pečetních a rodových prstenů bylo populární 

zdobit si ruku několika drobnými prstýnky. 

 

Ostatní doplňky 

Součástí oděvu byl také opasek. Většinou z hedvábí či kůže, zdoben zlatými tepanými 

plíšky s drahými kameny a přezkou. Nezbytným doplňkem oděvu na burgundském dvoře byl 

váček na drobné peníze, almužny, zvaný aumonière80 a dýka. Během středověku se na opasek 

zavěšovaly zvonky, v 15. století už šlo spíše o záležitost šašků a bláznů. Na počátku 15. 

století byl opasek, širší, někdy s přívěsky. Ozdobný váček byl rozměrnější opatřený přezkou. 

V druhé polovině 15. století, v období módy přiléhavých kabátců s výrazným pasem, byl 

pásek radikálně zúžen a ležérně spadal z pasu na boky. Na konci století se opasek opět rozšířil 

a váček, často zdoben střapci, se nosil buď vepředu, anebo vzadu. 

V 15. století se do módy dostaly také rukavice, nošené ať už z čistě praktického 

důvodu či jako ozdobný prvek. Pánové na burgundském dvoře navíc nosili úzkou, 

jednoduchou vycházkovou hůl sloužící jako elegantní opora i jako stavovský znak. 
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5. Vývoj dámského oděvu v 15. století 

 

5.1 Dámské šaty 

 

Stejně jako v pánské, také v dámské módě byla stěžejním kusem reprezentativního 

oděvu houppelande. Dámská houppelande většinou kopírovala prvky pánské. V prvních třech 

dekádách 15. století byla houppelande, bohatě zřasená, vybíhající do vlečky. Pas byl posazen 

těsně pod prsy a prsa vysoko vyšněrovaná. Vysoký pas a vlečka tak tvoří módní, štíhlou, 

vysokou siluetu s malými prsy. Rukávy měly zvonový tvar s cípy sahajícími až na zem, s 

kontrastní podšívkou a ozdobným vykrajováním nebo vytřepáváním. Variantou byly nesešité, 

„falešné“ rukávy pelerínového typu. Výstřih se nosil buď oválný, odhalující ramena, anebo 

uzavřený, těsně přiléhající ke krku, doplněný menším špičatým límcem. Zvláštním typem 

límce byl tzv. carcaille,81 stojací límec, předchůdce španělského okruží 16. století. Dámský 

dvorský šat se skládá z několika kontrastních sukní, vyrobené z jiné látky nebo zdobené jiným 

vzorem. Bylo složité nést tíhu látky a zachovávat rovnováhu rozměrné pokrývky hlavy, proto 

se stalo nutností a posléze i módní záležitostí, chodit s mírně vypouleným břichem a 

vystrčenými boky.82 Dámy graciózním gestem nadzdvihávaly svrchní sukni, kterou si jednou 

rukou přidržovaly na úrovni břicha. Útlá dlouhá silueta byla sice narušena, avšak zdůrazněné 

břicho bylo symbolem plodnosti a zdvihnutá svrchní sukně dávala rafinovaně nahlédnout na 

kontrastní spodní, zhotovenou mnohdy z nákladnější a honosnější látky než svrchní šat. 

Na počátku 15. století ještě doznívala středověká móda a vedle oficiální rozměrné 

houppelande se nosily také jednoduché šaty zvané cotte nebo cotehardie83 těsně obepínající 

postavu se zvýrazněným pasem v přirozené výšce, rozměrným oválným výstřihem a úzkými 

rukávy zdobenými knoflíky. Někdy se ke zdobení, stejně jako u pánského oděvu, užívalo 

stylu mi-parti.84  

Na cotte, která někdy mívala funkci spodní košile, se oblékal tzv. sourcoat. Jednalo se 

o volnější šaty bez rukávů s širokými průramky, které s jistou dávkou rafinovanosti dávaly 

nahlédnout na štíhlé boky v upnuté cotte. Sourcoat byl bohatě zdoben a jeho hluboký výstřih 

býval vyplňován náprsenkou. Délka sourcoatu byla různá, někdy sahal až na zem, jindy byl 

kratší a dosahoval jen na úroveň boků. 

                                                      
81 KYBALOVÁ, 1996, 213. 
82 Móda, obrazové dějiny oblékání a stylu 2013, 67. 
83 Móda, obrazové dějiny oblékání a stylu 2013,62–64. 
84 Šaty byly vertikálně rozděleny a každá část byla zhotovena z jiné, kontrastní barvy látky. 
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Módu rozměrných houppelande na francouzském dvoře (u kterého v té době působila 

velká část vlámských umělců), zachytil anonymní autor na iluminaci k rukopisu Město žen.85 

Na iluminaci k rukopisu [9] vzniklé kolem roku 1410 je vyobrazen francouzský 

fraucimor královny Isabely Bavorské, manželky Karla VI., které Christine de Pisan presentuje 

své dílo. Dámy jsou oděny do rozměrných houppelande zdobených módním jemným 

květinovým vzorem s vysoko posazeným pasem a bílým límcem. Podšívka rukávů Isabely 

Bavorské86 je zdobena hermelínem. Christine je, oproti dámám z královniny společnosti, 

oblečena prostěji do jednoduché, upnuté cotehardie, jejíž rukávy zdobí cípy. 

Další iluminace z Města žen, zobrazuje ženy stavící zdi svého města, ženy jsou 

oblečené do krátkých sourcoatů, cotehardie i houppelande. 

Na iluminaci k měsíci dubnu Přebohatých hodinek vévody z Berry [6], pravděpodobně 

zobrazující zásnuby Karla Orleánského, vnuka Karla V. Francouzského a Bonny d’Armagnac 

(někdy se uvádí také zásnuby Marie de Berry a Jana de Clermont, budoucího vévody 

Bourbonského) za přítomnosti rodičů jednoho ze snoubenců, je Bonna oděna do houppelande 

s bohatou vlečkou a pelerínovými rukávy. Vrchní sukni si módně přidržuje a dává nahlédnout 

na spodní kontrastní sukni. 

Kolem 30. let 15. století se tvar houppelande poněkud změnil. V podstatě ale jen 

reagovala na změny, které proběhly v pánské módě. Rukávy se radikálně zkrátily, byly ještě 

stále široké, avšak dosahovaly již jen k úrovni dlaně a zvonové cípy zmizely docela. Krátký 

živůtek se na prsou rozstřihl a vytvořil tak úzký výstřih ve tvaru V, sahající k pasu, který pod 

vlivem italské módy býval ozdobně sešněrován. Výstřih i sukně byly vepředu zřaseny do 

pravidelných záhybů.  

Nejčastěji používanými látkami byly brokáty, samety či obyčejná sukna. Drobné vzory 

na látkách z počátku století byly i v dámské módě nahrazovány výraznějšími, většinou 

florálními; oblíbený byl zejména motiv bodláku a granátového jablka. Živůtek a rukávy byly 

lemovány kožešinou, která se považovala za vhodnější ke zdobení než drahé kameny. 

Zdobení drahými kameny bylo považováno za přežitek z předchozích století, za přeceňování 

oděvu.87 

                                                      
85 Autorkou alegorického spisu byla Christine de Pisan, která do fiktivního města „Města žen“ umístila 

významné dámy z historie, které v knize společně budují své město a zároveň čtenáře seznamují se svými 

názory, které podporují hlavní myšlenku rovnoprávnosti žen. Spis byl věnován princezně Markétě Burgundské, 

snaše francouzského krále Karla VI. 
86 Isabela Bavorská (1370–1425) byla manželka francouzského krále Karla VI. 
87 KYBALOVÁ/HERBENOVÁ/LAMAROVÁ 1973, 129. 
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Celková silueta šatů se však téměř nezměnila, těžká houppelande s vlečkou byla i 

nadále přichycována v pase. Tak to činí novomanželka Giovanniho Arnolfini88 na Eyckově 

slavném obraze Manželé Arnolfini [15] (1434). Rogier van der Weyden zpodobnil Máří 

Magdalenu [21] v překrásné sametové houppelande lemované kožešinou a se spodní 

kontrastní sukní z brokátu s florálním vzorem. Detail živůtku je dobře patrný na portrétu 

Margarety van Eyck [22], umělcovy manželky, z roku 1439. 

Příklad kopírování pánské módy lze postřehnout na obraze Petra Christa Sv. Eligius ve 

své dílně [29] z roku 1449. Šaty dámy jsou zdobené nařasenými rameny, přesně ve stylu, jak 

je nosili v té době pánové na svých kabátcích. Pravděpodobně šlo ale jen o jakýsi dobový 

výstřelek, po zbytek století totiž zůstala ramena žensky oblá v kontrastu k bohatě vycpaným 

ramenům na pánských kabátcích. Obraz, pozoruhodný svou detailností, prezentuje sv. Eligia 

jako zlatníka, ke kterému přichází pár nakoupit snubní prsteny. Je možné, že se jedná o pár 

Marie z Guelders, příbuzné Filipa Dobrého a krále Jakuba II. Skotského, kteří v témže roce 

slavili svatbu.89 

Lze sledovat rozdíly mezi odíváním šlechtičen na burgundském dvoře a dámami 

bohaté nizozemské měšťanské elity. Nizozemské dámy, se obvykle oblékaly méně okázale, 

sice do střihově stejně náročných šatů, které dávaly na odiv vysokou kvalitu látky, avšak 

působících mnohem střízlivěji a postrádajících dramatické kurtoazní prvky. Tato skutečnost 

mohla být dána tíhnutím k realismu a střízlivosti obyvatel Nizozemí, ale především různými 

omezeními, týkajících se oblékání bohatých a vlivných, avšak neurozených skupin 

obyvatelstva, které byly vydány možná proto, že se aristokracie nemohla smířit s nárůstem 

bohatých měšťanů, kteří je majetkem i mocí často předčili.90 

Jako příklad může sloužit Weydenův Portrét dámy v křídlovém čepci [18] z druhé 

poloviny 30. let a portrét Isabely Portugalské [30], manželky Filipa III. Dobrého od stejného 

autora, vzniklý okolo roku 1450. Dáma na prvním obraze, pravděpodobně vlámská měšťanka, 

je oblečena do rozměrných šatů z drahé, kvalitní látky, diskrétně lemovaných kožešinou. 

Ozdobou je jen rozměrná, extravagantní rouška a několik drobných prstenů. Burgundská 

vévodkyně je naopak oděna do pestrobarevných šatů, zdobených hermelínem a její oděv 

doplňují šperky a nákladný čepec. 

                                                      
88 Není zcela jasné, kdo je dáma na obraze „Manželé Arnolfini“. Pravděpodobně se však jedná o Constanzu 

Trentu, Giovanniho první manželku, která zemřela již v roce 1433. V tom případě by byl jejich portrét 

namalován až po Constanzině smrti. 
89 Více: http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/459052 
90 KYBALOVÁ 1996, 126–129. 
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V polovině století byla houppelande nahrazena tzv. robe, na pohled oba typy šatů 

vypadají téměř totožně. Rozdíl je ve střihu, kdy těsně tvarovaný živůtek byl šit zvlášť a 

k němu se poté přišívala bohatě zřasená sukně.91 Přibližně od 50. do 80. let 15. století se 

výstřih rozšiřuje, postupně sahá od ramenou až k pasu, musí být tedy vyplňován prsníkem,92 

kdy jeho velikost závisí na preferencích nositelky. Výstřih byl lemován šálovým límcem často 

v bílé nebo kontrastní barvě. Široký výstřih s šálovým límcem do V se opakoval i na zádech, 

kde byl vyplňován vsádkou jen občas. Rafinovaně tak odhaloval dámská ramena a záda. 

S rozšiřujícím se dekoltem se stále více zužovaly rukávy, které obepínaly ruku a byly 

zakončeny širokou manžetou většinou v barvě límce. Vepředu byla sukně hladká, vzadu pod 

pasem byly šaty bohatě zřasené a vybíhaly do vlečky.  

Novou siluetu šatů typu robe lze sledovat například na portrétech burgundské 

vévodkyně Isabely Portugalské [30], od Rogiera van der Weydena (vznik kol. 1450) a Petra 

Christa „Isabela Portugalská se sv. Alžbětou“ [37] (kol. roku 1460). Móda burgundského 

dvora druhé poloviny 15. století, je zachycena i na iluminacích k Hodinkám Marie 

Burgundské [55] vzniklých okolo roku 1477.  

Z konce 15. století se dochovaly šaty typu robe [74] patřící Marii Uherské, manželce 

Ludvíka Jagellonského a později regentce v Holandsku. Šaty, z italského zeleného damašku 

lemované kontrastní látkou se stříbrnou nití a oblíbeným dekorem květin a granátového 

jablka, byly darem od Ludvíka Jagellonského.  

Někteří umělci i nadále vyhledávali inspiraci ve středověkém odívání. Zejména světice 

jsou vyobrazovány ve středověkých sourcoatech a s rozpuštěnými vlasy. Je možné, že v druhé 

polovině 15. století se ještě zřídkavě sourcoaty nosily, avšak nejednalo se o módu oficiální, 

dvorskou. Obraz Panna Maria obklopená světicemi [59] od Mistra legendy sv. Lucie, z roku 

1488 je směsicí všech typů šatů v dámské módě pozdního středověku. Dámy jsou oblečené 

v již poněkud staromódních sourcoatech a cotehardie, je zde ovšem zastoupená i burgundská 

móda a také italská. 

Na mnoha obrazech vlámských mistrů, většinou s náboženskou tématikou lze najít 

také dámy oděné podle soudobé italské renesanční módy. Takový oděv se skládal z plášťovité 

giornei, širokých rukávů, vysoko vyholeným čelem a turbanovitou pokrývkou hlavy. Dámy 

oblečené podle italské módy lze najít například na triptychu Ukřižování [44] od Joose van 

Genta (1465) či na Oltáři Portinariů [54] od Huga van der Goes (1475). Lze tedy usuzovat, že 

                                                      
91 KYBALOVÁ 1996, 213. 
92 KYBALOVÁ/HERBENOVÁ/LAMAROVÁ 1973, 128. 
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i v západní Evropě bylo povědomí o současné italské módě rozšířené. Avšak na soudobých 

iluminacích zobrazujících vládnoucí elitu, dámy oděné do italské módy chybí. Je tedy 

pravděpodobné, že italská móda, až na dílčí detaily, nebyla na burgundském dvoře přijata. 

Italský styl se pomalu začínal prosazovat až v 90. letech 15. století. Například rukávy 

se začaly módně přivazovat tkanicemi k živůtku či se zdobily prostřihováním a nechávaly tak 

lehce vykukovat rukávy spodní košile, avšak na rozdíl od italské módy bohatě řasených, 

šunkovitých rukávů, si burgundské uchovaly svou upnutou linii nebo zvonově splývaly a 

předznamenávaly tak módu tudorovské Anglie v první polovině 16. století. Na konci století se 

také změnil tvar živůtku, který místo tvaru V získal tvar obdélníku a již se nezakrýval 

vsadkou. Živůtek byl občas doplňován vyšívanou náprsenkou. Pás se postupně snižuje a na 

konci století se zastavil na bocích. I sukně prošla proměnou; ztratila bohaté nařasení, které jí 

provázelo po celé 15. století a stejně tak ustoupila i vlečka. V takovém oděvu v rozličných 

variantách byla nesčetněkrát portrétovaná Marie Burgundská93 [62] a najdeme jej také na 

iluminacích vlámského anonymního „Mistra modlitební knihy kolem roku 1500“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
93 Marie Burgundská (1457–1482) byla jediným potomkem Karla Smělého a dědičkou Burgundského vévodství. 
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5.2 Dámské doplňky 

 

Pokrývky hlavy 

Pokud pánské pokrývky hlavy byly jednou z dominant celého oděvu, pak u dámských 

pokrývek to platí dvojnásob. Od středověku byly nepokryté vlasy výsadou svobodných dívek, 

vdané ženy nosily vždy pokrývkou hlavy. Toto pravidlo tak podporovalo rozvoj dámských 

pokrývek hlavy a neustálé vytváření stále nových variant. Již během 14. století se dostaly do 

módy extravagantní roušky, závoje a čepce v různých variantách. Asi nejoblíbenější byl čepec 

crespine,94 ze kterého částečně vycházely i pokrývky hlavy v 15. století. Základní tvar byl 

složen z vlasů vyčesaných po stranách, zachycených síťkou. Účes zakončoval splývavý závoj 

někdy doplněný korunkou nebo čelenkou. Extrémní variantou byla kovová konstrukce tvořící 

rohatý čepec se splývavou rouškou. Tento typ crespine nosila například Beatrice, hraběnka 

z Aroundelu na dvoře anglického krále Jindřícha IV., jak dokládají dobová vyobrazení. Motiv 

rohů poté doprovázel dámské čepce po celé 15. století. 

Pokud se opět vrátíme k iluminaci znázorňující spisovatelku Christine de Pisan 

prezentující svou knihu královně Isabele Bavorské [9], naskytne se nám pohled na typickou 

pokrývku hlavy urozených dam počátku 15. století. Na vysoko vyčesaných vlasech dámy 

nosily bohatě zdobený čepec srdcovitého tvaru. Vlasy okolo čela se vyholovaly nebo 

vytrhávaly tak, aby opticky vytvářely vysoké čelo, které bylo módní v severní Evropě stejně 

jako v Itálii.  

Měšťanky dávaly po celou první polovinu 15. století přednost v různých variantách 

zřasené roušce. Na iluminacích z počátku století nosí dámy jednoduché bílé roušky, nasazené 

na drátěnou konstrukci tvořící nižší rohy směřující vzhůru. Příkladem může být právě 

vyobrazená postava Christine de Pisan na výše popsané iluminaci. Tato rouška se doplňovala  

okrouhlým límcem, spadajícím přes ramena jako kápě a zahalujícím celý krk. 

Avšak nejrozšířenější pokrývkou mezi vlámskými ženami v první polovině 15. století 

byla bohatě vrapovaná rouška kruseler,95 aranžovaná na mnoho způsobů. 

Mnoho krásných příkladů lze nalézt v díle Rogiera van der Weydena. Na střední desce 

Weydenova oltáře Sedmi svátostí [25], zhotoveného mezi léty 1445–1450 jsou vyobrazeny 

dvě světice oplakávající Krista, jejichž hlavy zakrývá právě kruseler. Podobnou pokrývku 

                                                      
94 LESTER/OERKE 2004, 15. 
95 KYBALOVÁ/HERBENOVÁ/LAMAROVÁ 1973, 363. 
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hlavy má také sv. Veronika na Weydenově triptychu „Ukřižování“ (1443–1445) a sv. 

Veronika na obraze od Roberta Campina, pocházejícího kolem roku 1410. 

V rozměrnější roušce byla vymalována například Margareta van Eyck (portrét od Jana 

van Eycka z roku 1439) a manželka Giovanniho Arnolfiniho na jejich společném portrétu od 

Jana van Eycka z roku 1434. Obě dámy mají vlasy vyčesané po stranách do tvaru rohů, 

v případě Margarety van Eyck je patrná síťka, kterou jsou přichycené. Bílá rouška, zdobená 

volány, volně spadá okolo obličeje.  

Později byla rouška součástí křídlového čepce. Na již zmíněném Weydenově oltáři 

„Ukřižování“ má donátorka oděná do tmavé houppelande rozměrný, složitě řasený čepec opět 

lehce odkazující k „rohatým“ pokrývkám hlavy. Podobný klobouk má také vlámská měšťanka 

na Weydenově obraze Portrét dámy v křídlovém čepci [18] vzniklém kolem roku 1435. 

Rouška se na čepci připevňovala špendlíky, jak je na tomto obraze patrné. 

V první polovině 15. století byly oblíbené také barety zdobené peřím a točenky 

v pánském stylu a různých variantách. Příklady můžeme nalézt opět na iluminacích 

Přebohatých hodinek či na Weydenově triptychu rodiny Branque [34], namalovaného v roce 

1452, na pravém panelu je vyobrazena Máří Magdaléna s pokrývkou hlavy připomínající 

pánský roundlet. 

Kolem poloviny století se začínají prosazovat klobouky zvané hennin. Šlo o vysoký 

čepec tvaru kuželu nebo komolého kuželu, vysoký většinou 30–45 centimetrů, někdy však 

dosahující až 80 centimetrů.96  Vyráběl se z tvrdého papíru nebo škrobeného plátna,97 podle 

potřeb vyztužované drátěnou konstrukcí. Tyto podpěrné konstrukce se bohužel nedochovaly, 

proto dnes již nelze přesně určit jejich tvar. Hennin se stal nezbytnou součástí dámského 

oděvu na burgundském dvoře. Byl doplňován průhledným parfémovaným závojem dlouhým 

až tři metry. Vlasy, které hennin nezakrýval, se podle vkusu nositelky buď vyholovaly, 

vytrhávaly nebo pevně sčesávaly pod klobouk. Mezi 50. a 70. léty byly henniny 

nejrozměrnější; závoje buď volně splývaly, nebo se složitě aranžovaly vepředu na henninu 

pomocí drátěných konstrukcí. 

Udržet hennin na hlavě v šikmé pozici nebylo snadné, proto se přidržoval tzv. 

frondletem98 – pevnou drátěnou síťkou přes hlavu sahající až do čela kde vyčnívala jako 

                                                      
96 LESTER/OERKE 2004, 18. 
97 KYBALOVÁ/HERBENOVÁ/LAMAROVÁ 1973, 362. 
98 LESTER/OERKE 2004, 18. 
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ozdobná černá. Je možné, že kromě frondletu hennin přidržoval také závoj, jehož jeden konec 

mohl být pod kloboukem svázaný s vlasy.  

Móda vysokých henninů se nevyhnula ani bohatým měšťankám, které za něj vyměnily 

splývavé roušky. Avšak i tento extravagantní klobouk nosily vlámské měšťanky v poněkud 

umírněnější formě – nižší s kratším, jednodušším závojem. Jako příklad může sloužit „Portrét 

mladé ženy“ od Hanse Memlinga, či obraz „Klečící donátorky“ od Petra Christa (kol. roku 

1455). 

Oblíbenou alternativou k špičatému henninu byl escoffion.99 Dalo by se říci že 

escoffion byl jakýsi dvourohý hennin, přičemž v extrémních variantách mohl jeden roh 

dosahovat délky až jednoho metru. Na rozdíl od „rohatých“ roušek z počátku století byly rohy 

escoffionu mnohem masivnější (ve tvaru kuželu stejně jako hennin) a měly podstatně širší 

rozpětí. Móda se tak vrátila k rozměrným „rohatým“ crespine z konce 14. století, které však 

byly mnohem subtilnější. Escoffion se nejčastěji zdobil zlatými prýmky našívanými do tvaru 

mřížky, perlami, drahými kameny a další doplňující výšivkou. Někdy byl zakončen také 

ozdobnou dečkou, třásněmi a doplněn rozměrným závojem z hedvábí nebo průhledné gázy. 

Tento typ pokrývky hlavy a její různé obdoby si oblíbila například burgundská 

vévodkyně Isabela Portugalská, manželka Filipa Dobrého. Na portrétu od Rogiera van der 

Weyden je vyobrazena v rozměrném, pravděpodobně brokátovém escoffionu zlatavé barvy, 

zdobeným geometrickým vzorem a perlami. Čepec pak doplňuje průhledný závoj. 

Během druhé poloviny století se objevila řada čepců, s různými obměnami reagující 

na hennin nebo escoffion. Například čepec typu sella,100 ve kterém je vyobrazena dáma (snad 

Marie z Guelders) z obrazu Petra Christa Sv. Eligius ve své dílně [29]. Čepec je z hedvábné 

látky zdobený drahými kameny, perlami a výšivkou, ze kterého splývá závoj. Oblíbený byl 

také tzv. motýlí čepec,101 krátký hennin posazený do týlu se závojem aranžovaným tak, aby 

připomínal motýlí křídla. Takové čepce lze najít například na iluminaci vlámského mistra 

označovaného jako „Vídeňský Mistr Marie Burgundské“. Iluminace znázorňuje Alexandra 

Velikého, přijímající Roxanu, dceru Darea III. za manželku [49]. Všechny postavy jsou 

oblečeny podle tehdejší burgundské módy a dámy z Roxanina doprovodu nosí právě nižší 

motýlí čepce. 

Proti módě rozměrných čepců brojila většina tehdejších mravokárců, avšak paradoxně 

právě tím zvýšili poptávku po ještě extravagantnějších pokrývkách hlavy.  

                                                      
99 Burgundský escoffion nesmíme zaměňovat s termínem pro italský účes stejného názvu. V případě italského 

účesu se jednalo o rozpuštěné, podtočené vlasy vložené do síťky. 
100 KYBALOVÁ/HERBENOVÁ/LAMAROVÁ 1973, 586. 
101 LESTER/OERKE 2004,18. 
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Oblíbená byla také italská pokrývka hlavy, zvaná balzo,102 kulovité čepce, vzhledem 

připomínající turbany. Balzo se skládalo z turbanu a na něm posazeném baretu. V Itálii bylo 

populární v první třetině 15. století, na iluminacích vlámských malířů jej nacházíme až v 60. a 

70. letech. V předchozí kapitole již bylo zmíněno, že podobné pokrývky hlavy lze najít 

například na triptychu Ukřižování [44] Joose van Genta. V tomto díle jsou dámy v balzu 

oděny do italské módy avšak soudě podle dobových iluminací, nosily dámy na burgundském 

dvoře italské balzo k šatům typu robe. 

Během posledních dekád 15. století se hennin postupně zkracoval. Většinou se 

používaly tmavé barvy a závoj již vždy volně spadal dozadu, od složitých konstrukcí v přední 

části se ustoupilo. Stejně tak vymizely všechny varianty rohatých čepců. Hennin začala 

doplňovat tmavá rouška z hedvábí nebo sametu, která se podkládala pod samotný klobouk a 

volně splývala na ramena. Rouška byla zdobená kontrastním manžetou nad čelem, tvořící 

jakousi čelenku, která se občas zdobila kontrastní látkou, výšivkou nebo perlami. Rouška se 

někdy zdobila také broží. Ve tmavém henninu zdobeném broží se na konci století nechala 

portrétovat například Marie Burgundská [62]. Na přelomu století se přestal nosit i vysoký 

hennin a zůstala pouze splývavá rouška v tmavé, kterou poté přejala a dále formovala 

tudorská móda 16. století. 

 

Šperky 

Rytířská kultura, která se pěstovala na bohatém burgundském dvoře, zvýšila poptávku 

po špercích jak mužských tak i ženských, které byly mnohdy dárky vyjadřující přátelské nebo 

milenecké vztahy.103 Již bylo řečeno, že v 15. století bylo šperkařství na velmi dobré úrovni, 

zlatníci ovládali většinu technik zpracování ušlechtilých kovů a dokázali je vhodně 

kombinovat dohromady tak, aby vytvořili požadovanou iluzi prostoru, vertikality a 

prolamování. Vedle geometrických a florálních vzorů byly velmi oblíbené také velmi detailní 

figury, které odkazovaly ke gotickému naturalismu.104 Zobrazováni byli panovníci, 

aristokraté, měšťané, ale také zvířata oblíbené byly i žánrové motivy snoubenců, atp. 

Nejvýraznějším dámským šperkem byl rozměrný náhrdelník vyplňující výstřih šatů. 

Překrásný náhrdelník lze spatřit na portrétu Marie Portinari105 [50] od Hanse Memlinga 

(kolem roku 1470) jenž je součástí dvojportrétu ku příležitosti svatby manželů Portinari. 

Dáma je oděná do sametových šatů podle burgundské módy s kožešinovým límcem. Dekolt 

                                                      
102 KYBALOVÁ/HERBENOVÁ/LAMAROVÁ 1973, 361. 
103 KŘÍŽOVÁ 2015, 59. 
104 KŘÍŽOVÁ 2015, 59. 
105 Marie Portinari byla manželkou Tommasa Portinariho, ředitele pobočky medicejské banky v Bruggách. 
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vyplňuje rozměrný náhrdelník s motivy květů, zdobený perlami a drahými kameny. Celý oděv 

zakončuje hennin přidržený frondletem a podložený černou rouškou. Vlasy nad čelem jsou 

podle módy vyholené. 

Petrus Christus mezi léty 1465–1470 vymaloval neznámou dívku, jejíž obraz je 

jednoduše nazván „Portrét mladé dívky“ [46], v drahé burgundské módě, avšak již méně 

extravagantní. Dominantou oděvu dívky je rozměrný náhrdelník pravděpodobně ze zlatých 

částí, jednotlivé řady jsou pospojované perlami. Podobný rozměrný náhrdelník nosila také 

například Marie Burgundská.  

Oblíbené byly také skromnější řetězy zdobené masivním přívěskem z drahých 

kamenů. Takový nosí třeba dáma na obraze od Hanse Memlinga Sybilla Sambetha106 [56] 

(namalován kolem roku 1480). Podobný řetěz s přívěskem má také Barbara van 

Vlaendenbergh [53] na portrétu od stejného autora (kol roku. 1480). I zde lze pozorovat 

umírněnou vlámskou módu, bohaté byť neurozené společnosti, inspirovanou odíváním na 

burgundském dvoře. 

Z roku 1480 se dochoval náhrdelník rodiny Hohenlohe [70] s florálními motivy, 

zdoben safíry a s přívěskem ve tvaru růže ve kterém je hlava šaška. Přívěsek měl symbolický 

význam; blázen neboli šašek neomezen ve svém projevu je v kontrastu s růží, symbolem 

mlčení. 

Koncem století byly oblíbené také šňůry perel a jednodušší řetízky většinou složené 

z kombinace zlata a perel. 

Již bylo zmíněno, že v posledních dekádách 15. století byly oblíbené brože připnuté na 

straně roušky, zakrývající hlavu a vlasy. Stejně jako při výrobě náhrdelníků i při výrobě broží 

se užívalo rozličných technik zpracování kovu a taktéž se zdobilo drahými kameny, perlami, 

emailem aj. Drahé šperky hrály důležitou roli při zásnubách a svatbě. Ženich dával brože své 

nevěstě coby důkaz lásky.107 

Z 30. let 15. století se dochovala zlatá brož [71], pocházející pravděpodobně 

z Holandska nebo Německa. Brož je zdobená rubíny, diamanty a emailem a je na ní zobrazen 

milenecký pár. Autor se při tvorbě pravděpodobně inspiroval Eyckovým obrazem Manželů 

Arnolfiniových [15]. V Metropolitním muzeu v New Yorku je uložená brož ve tvaru hroznu 

[72] z poloviny 15. století, pocházející z franko-vlámského prostředí.  Brož byla zhotovena ze 

                                                      
106 Kdo je dáma na obraze není jasné. Dlouhou dobu se myslelo, že jde o Mary Moreelovou, měšťanku z Brugg, 

dceru soudce Willema Moreela, není to však jisté. 
107  http://www.metmuseum.org/collection/thecollectiononline/ 

search/471817?rpp=30&pg=1&ft=cluster+brooch&pos=1 
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zlata se stříbrnou sponou. Zdobená je perlami, smaragdem a čtyřmi přívěsky tvořící slovo 

amor – láska. 

Hojně rozšířeným šperkem byly prsteny. Věřilo se, že mají ochranou funkci proti 

čárům a otravě jedem. Oblíbené byly prsteny s žabím kamenem, který byl ve skutečnosti 

opracovanou částí zubů pravěkých zvířat. Prsteny měly také funkci osobního šperku. Prsteny 

se dávaly coby projev přátelství tzv. pamětník. Nosili se také prsteny zásnubní a snubní, 

přičemž je bylo možné nosit na jakémkoliv prstě nebo zavěšené na řetízku na růženci, na pásu 

nebo na čelence.108 Funkci a smysl proč byl prsten darován, doplňovaly obecně srozumitelné 

motivy a texty. Kameny měly symbolickou hodnotu. Oblíbené bylo nosit několik 

jednoduchých prstenů dohromady, jak lze spatřit na mnoha dobových portrétech. Právě 

Barbara van Vlaendenbergh [53] nosí dva prsteny na sobě na malíčku. Isabela Portugalská 

[30] na obraze od Weydena má na ruce tři prsteny s kameny, první dva na ukazováčku a 

prsteníčku, třetí pak na prostředním článku prsteníčku. Podobně nosí také prsteny vlámská 

měšťanka z Weydenova obrazu Dáma v křídlovém čepci [18]. 

 

Další doplňky 

Stejně jako muži i ženy obouvaly v 15. století zobákovité boty. Tyto boty byly 

identické s pánskými, pouze délka špiček byla kratší. 

Zejména v druhé polovině byl nezbytností široký pás, součást šatů typu robe. 

Zhotovoval se z drahocenné látky, příležitostně byl zdoben výšivkou, aplikací z drahých 

kamenů či přezkou. Drahocennou přezku nosí dáma z obrazu Weydena, Portrét dámy [41] 

(kol. roku 1460). K pásu se, stejně jako v pánské módě, nosil váček aumorière na drobné 

mince. Dámy si k pásu také přivazovaly růžence, křížky, modlitební knížky či předměty pro 

úpravu zevnějšku.  

V muzeu v Hradci Králové je uložen pás ze 14. století, pocházející z českého prostředí 

– tzv. Pás královny Elišky [73] (neboť se původně předpokládalo, že patřil královně Elišce 

Rejčce nebo Elišce Přemyslovně), skládající se z hedvábné stuhy s dvaceti stříbrnými 

rozetami z akantových listů a rozetami, zdobený drahými kameny, smaltem a ozdobným 

nápisem na přezce. 

 

 

                                                      
108 KŘÍŽOVÁ 2015, 62. 
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6. Ohlas francouzské a burgundské módy v Evropě 

 

Oděv francouzského a následně burgundského dvora 15. století ovlivnil s různou 

intenzitou většinu evropských států. Velkého ohlasu se dočkal zejména v Anglii a to vlivem 

vzájemné provázanosti s Francií během stoleté války. V 15. století měla Anglie pod svou 

správou rozsáhlá francouzská území. Paříž se po jistou dobu dokonce ocitla pod regentskou 

vládou anglického vévody z Bedfortu. Obě znesvářené strany mezi sebou intrikovaly 

(smlouva z Troyes), vznikaly mnohá spojenectví napříč státy a angličtí panovníci Jindřich V. 

a Jindřich VI. se také oženili s francouzskými princeznami. Je tedy zřejmé, že styk mezi 

oběma zeměmi byl značný a jistě měl vliv i na odívání. Lze říci, že v 15. století byla 

Francouzská a anglická móda téměř identická. 

Západoevropskou módou byly do jisté míry ovlivněny také země na území Německa a 

Španělsko. Tyto státy si však francouzský a burgundský oděv upravovaly víc podle svého 

národního vkusu. Španělsko se také, vlivem své geografické polohy, brzy nechalo ovlivnit 

tendencemi italské renesanční módy. 

Západoevropské odívání mělo také ohlas na území zemí Koruny České. Již od 

středověku byly i české země ovlivněny módou francouzského dvora a to především 

prostřednictvím obchodníků, kteří, kromě nového zboží (flanderská sukna), přiváželi ze 

západní Evropy také novinky z oblasti odívání. Francouzská móda do Čech pronikala také 

nepřímo z Německa.  

Již dvory českých panovníků ve 13. století byly známé svým leskem. Králi Přemyslu 

Otakarovi II. velmi záleželo, aby byl obklopen elegantní družinou, a proto neváhal své 

dvořany štědře obdarovávat drahými látkami. Dvůr Václava II. byl známý snahou o pěstování 

dvorské rytířské kultury a trubadúrství. Rytířská kultura, původem z jižní Francie, měla vliv i 

na dvorský oděv, který začal být pestřejší a extravagantnější. Především v dámské módě se 

začaly uplatňovat nové nároky. Oděv měl zdůrazňovat ženskost a učinit tak ženu přitažlivější, 

hodnou rytířského dobývání.109 

Na přelomu 14. a 15. století převládala v Čechách móda pozdní gotiky, nošená na 

francouzském dvoře. Pánské módě vévodil krátký, velmi upnutý dublet zapínaný na mnoho 

malých knoflíků, na hrudi vycpávaný. Kabátec byl doplňován přiléhavými nohavicemi. Velmi 

oblíbený byl styl mi-parti a zdobení rolničkami.110 Avšak nejoblíbenější součástí oděvu byly 

                                                      
109 ZIBRT 1892, 200. 
110 WINTER 1898, 30. 
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zobákovité boty. Jejich tradice nošení v zemích českých byla velmi dlouhá. Snad byly 

přivezeny z Francie Karlem IV. a dvorem jeho francouzské manželky Blanky z Valois. 

Existují zmínky, podle kterých přílišnou délku zobáků kritizovali již Arnošt z Pardubic či Jan 

Očko z Vlašimi. V první polovině 15. století nosil zobákovité boty také český král Zikmund 

Lucemburský se svým dvorem a předními církevními hodnostáři. Iluminátor Kutnohorské 

bible dokonce neváhal namalovat zobákovité boty Kainovi, Ezauovi a dalším biblickým 

postavám. 

V dámské módě 15. století převládaly dva styly. První zbožně zahaloval ženské tělo, 

druhý jej naopak provokativně odkrýval. Dámy se oblékaly do přiléhavých cotehardie 

protažených do vlečky. Objevily se velké výstřihy odhalující ramena a dekolt, pas se naopak 

stahoval jakousi šněrovačkou. Obojí se pochopitelně stalo terčem ostré kritiky mravokárců.  

Stejně jako ve Francii i v Českých zemích si vdané ženy zahalovaly hlavu. Roušky se 

vázaly na mnoho způsobů. Velké oblibě se těšily rohaté čepce v různých variantách či čepec 

srdcovitého tvaru, zavedený francouzskou královnou Isabelou Bavorskou. V dalších 

desetiletích byl populární účes s vlasy stočenými po stranách do rohů, přikrytý splývavou 

rouškou, účes, ve kterém byla vyobrazena například Margareta van Eyck. 

Během husitských válek se oděv aristokracie příliš nezměnil. Pouze přibylo kritiky 

proti zdobnosti a marnotratnosti. Přívrženci husitského myšlení z řad aristokracie i nižších 

vrstev své oblečení zjednodušili, upustili od nošení příliš krátkých kabátců a upnutých 

nohavic, které pohoršovaly. Husité oděv omezili na čistě praktickou záležitost, z jejich šatníků 

vymizelo ozdobné vykrajování a vytřepávání stejně jako nesmyslně dlouhé rukávy, vlečky 

atp.111 

Po husitských válkách se obnovily obchodní kontakty s Francií a především 

s burgundskými Flandrami, kam čeští kupci opět jezdili nakupovat sukna, koberce a vzácné 

zboží a zároveň tak přinesli burgundskou módu, která byla v té době na vzestupu. Česká 

aristokracie se tak opět dostala pod vliv západoevropské módy a zejména burgundské, kterou 

se snažila napodobovat. České dámy si oblíbily rozměrné šaty typu robe s vlečkou. Vrchní 

sukni podle vzoru burgundských dam nadzdvihovaly a přidržovaly na břiše. Oblíbené bylo 

zdobit šaty kožešinou a to bez ohledu na roční období. Šaty byly doplňovány  henninem, který 

byl v českém prostředí nazýván jednoduše „roh“. Oděv v burgundském stylu je vyobrazen na 

nástěnné malbě Smíškovské kaple kostela sv. Barbory v Kutné Hoře zobrazující královnu ze 

                                                      
111 WINTER 1898, 50. 
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Sáby. Burgundskou módu v Českých zemích zachycují také iluminace v Kutnohorské bibli 

z roku 1489.  

Extravagantní burgundská móda byla oblíbená napříč společenskými vrstvami a 

musela být vydána přísná omezení regulující nošení přepychového oděvu u duchovních, 

studentů či univerzitních profesorů. Záliba v zahraniční módě došla tak daleko, že v roce 1502 

si v jednom ze svých spisů Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic stěžoval, že český oděv úplně 

vyšel z módy. Móda ovšem závisela také na soukromém vkusu panovníka. Je známo, že 

Zikmund Lucemburský dával přednost uherské módě, král Vladislav Jagellonský zase polské 

a Ladislav Pohrobek se oblékal podle módy burgundské. Král Jiří z Poděbrad byl ve své době 

známý svou oblibou v přepychovém oděvu. 

Možná i díky oblibě burgundské módy se do Českých zemí dostávala móda italské 

renesance velice pomalu, první tendence se objevily až na sklonku 15. století, avšak 

v Čechách se v 16. století uchytil spíše styl německé reformace. 
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7. Oděv renesanční Itálie 15. století 

 

Na rozdíl od zbytku Evropy, šla Itálie svou vlastní cestou. Již na přelomu 14. a 15. 

století se v Itálii objevil nový styl odívání, který byl součástí renesanční kultury. Italský 

renesanční oděv se odklonil od středověké vyumělkovanosti a naopak respektoval přirozené 

proporce těla. S renesančním zájmem o člověka a jeho tělo, přišel také názor, že lidské tělo je 

samo o sobě dokonalé, a proto jej není třeba vylepšovat šněrováním či vycpávkami. Italská 

renesance také skoncovala se středověkou falešnou skromností a okázale a bez výčitek 

svědomí se radovala z bohatého, přepychového oděvu. 

Renesance vycházela z antického myšlení. Oděv se podle vzoru řeckých a římských 

oděvů bohatě řasil. Byl kladen důraz na souměrnost, proto byl i oděv pravidelný, rytmický. 

Pas byl posazen v místě reálného pasu, postava se opticky neprodlužovala vlečkami, látka 

byla řasena v pravidelných intervalech atp. Kromě estetičnosti byl kladen důraz také na 

funkčnost oděvu.  

V pánské módě byla nejpopulárnější giornea, bohatě zřasený pláštík délky po kolena s 

nesešitými bočními stranami a otvorem pro hlavu. Giornea byla zdobena falešnými rukávy, 

okrasnými manžetami či kožešinovým lemováním. Variantou byl tappert, střihově téměř 

identický, avšak vždy bez rukávů.112 Do zřasené giornei je oděn například Verocchiův Tobiáš 

z obrazu Tobiáš a anděl [51] či Lorenzo Medicejský a jeho družina na obraze Příjezd tří králů 

[39] od Benozza Gozzoliho. 

Učenci, profesoři či kardinálové, osoby, které měly působit důstojně, se oblékaly 

zimarru,113 zřasený dlouhý plášť v západoevropské módě nazývaný jako houppelande. 

S ohledem na italské klima byla zimarra zhotovována z lehčích materiálů, než jaké se užívaly 

v západní Evropě. Na rozdíl od francouzské houppelande, italská zimarra postrádala 

trychtýřové rukávy spadající na zem, zdobené vykrajováním. Dlouhé zimarry lze najít 

například na freskách Fra Angelica v Cappelle Niccolině (1448). 

Důležitou roli začala hrát také bohatě nabíraná spodní košile, která se vykukovala 

zpod průstřihů kabátců, byl proto kladen důraz na kvalitu materiálu, ze kterého byla 

zhotovená. 

                                                      
112 KYBALOVÁ 1997, 27. 
113 KYBALOVÁ 1997. 29. 
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Kabátec byl, stejně jako v západní Evropě, doplňován punčochovými kalhotami avšak 

na rozdíl od zbytku Evropy v Itálii nevybíhaly kalhoty do zobců. Renesanční móda dávala 

přednost jednoduchým botám s kulatou špičkou. 

Významným doplňkem byla pokrývka hlavy. Obliby se dočkal především měkký 

baret, někdy doplňovaný liripipe, různé varianty tvarovatelných čapek a klobouk trychtýřovitě 

rozšířený vzhůru, ve kterém je vyobrazen například urbinský vévoda Federico de Montefeltro 

[45] na portrétu od Piera della Francescy (1465–1466).  

Ženský šat byl taktéž bohatě řasený, na rozdíl od západoevropské módy v italské 

chyběly vlečky a rozměrné pokrývky hlavy. Šaty byly rozděleny na sukni a živůtek. 

I dámy nosily giorneu, která však, na rozdíl od pánské, sahala až na zem. Příklady 

můžeme nalézt například na obraze Filippa Lippiho „Portrét muže a ženy“ či na obraze Paola 

Uccella „Sv. Jiří bojuje s drakem“ (kol. 1455). Jako muži nosily i dámy zimarru, italskou 

obdobu houppelande. Zejména v druhé polovině 15. století byla populární také gamurra. 

Oděv skládající se z upnutých šatů s dlouhými rukávy a svrchního pláště se širokými rukávy. 

V různých variantách tohoto oděvu je vyobrazena Giovanna Tornabuoni se svým doprovodem 

na freskách Cappelly Tornabuoni od Domenica Ghirlandaia z 80. let 15. století. Na oděvu 

Giovanny Tornabuoni je patrné také velmi populární prostřihování, ze kterého vykukuje 

spodní košile. Podobné zdobení nalezneme i na Leonardových obrazech „Dáma 

s hranostajem“ či „La Ferronière“. Připomeňme burgundskou módu té doby sestávající se 

z šatů typu robe s vlečkou, výstřihem do V doplněné rozměrným čepcem.  

Italské dámy oproti tomu nosily vlasy splétané do složitých účesů, které zdobily 

šperky, závoji či rouškami. Vyžadovány byly plavé vlasy, kterých se italské ženy snažily 

docílit různými způsoby, ať už jejich odbarvováním nebo používáním příčesků a paruk. 

Na počátku 15. století byla oblíbená pokrývka typu balzo, jakýsi kruhovitý baret, který 

se vrátil do módy opět na počátku následujícího století. Na počátku 15. století lze také 

zahlédnout vyšší čepce podobné čepcům srdcovitého tvaru na francouzském dvoře či vlasy 

spletené po stranách do jakýchsi rohů. Kolem poloviny století však již definitivně vymizely a 

nahradily je nízké účesy s vyholeným čelem. Nad čelem byly vlasy hladce sčesané a na týle 

složitě spletené, přichycené závojem a zdobené šperky a stuhami. Tento typ účesu má na 

portrétu od Piera della Francescy Battista Sforza [45], vévodkyně urbinská či madony Filippa 

Lippiho. Okolo 70. let se nosily vlasy nakadeřené po stranách, splývající na záda či zapletené 

do složitých pletenců, jak dokazují již zmíněné portréty Leonarda da Vinciho Dáma 
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s hranostajem [60] a La Ferronière [63] či portréty Sandra Boticcelliho. Hladké účesy tak 

stály v protikladu k burgundským henninům.  
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8. Výroba a obchod s látkami v 15. století 

 

V 15. století začala narůstat výroba i spotřeba luxusních látek. Zlepšení tkalcovských 

stavů znamenalo zvýšení objemu výroby a rozšíření škály vzorů. Látka byla kvalitnější, lemy 

se netřepily, a proto bylo možné oděv zdobit vykrajováním či vytřepáváním.114 

Již bylo zmíněno, že jednou z nejvýznamnějších oblastí textilního průmyslu byly 

Flandry. Flandry zbohatly na výrobě velice kvalitního sukna. Sukno se zpracovávalo nejprve 

z flanderské vlny a posléze, když už objem flanderské vlny nestačil, se začala dovážet vlna 

anglická. Vznikla tak důležitá obchodní trasa mezi Vlámskem a Anglií. Anglická vlna byla 

neobyčejně jemná a díky výbornému zpracování se flanderské sukno stalo jedním 

z nejvyhledávanějších látek v Evropě. Největšími centry vlámského soukenictví byla města 

Bruggy, Gent, Yper, Brusel a Lovaň.115 V některých případech se flanderské sukno dováželo 

ke specializovaným barvířům do Florencie a poté opět převáželo zpět do západní Evropy již 

jako zboží určené k prodeji. Z takového sukna se stala luxusní značková textilie.116 Flanderské 

sukno, drahé a žádané, se často stávalo předmětem padělání, proto bývalo podrobováno přísné 

kontrole a jeho pravost byla označována speciálními pečetěmi či cejchy dokládajícími 

původ.117 Bylo přesně ustanoveno, kdo a jak smí flanderská sukna prodávat. Úřady, 

kontrolující jeho pravost byly financovány ze speciálních cel a poplatků.  

Producenty kvalitního sukna byly také Benátky a Florencie. Od poloviny 15. století 

exportovala sukno také Francie. Další soukenické oblasti se nacházely v Německu, Polsku a 

Čechách, avšak zdaleka nedosahovaly kvality vlámské produkce. 

Největší obliby mezi bohatou aristokracií se dočkaly látky z hedvábí – brokát, taft, 

damašek a především samet. Centrem produkce hedvábí v 15. století byla jednoznačně Itálie. 

Nejstarší hedvábné dílny se nacházely na Sicílii. Později se staly centry Florencie, Janov, 

Lucca, Benátky a Milano.  

Samet byl vynalezen pravděpodobně v Číně nejpozději ve 13. století. Od konce 13. 

století se již objevil také v Itálii, jejíž producenti na výrobě sametu značně zbohatli.  

Italský samet, doplňovaný zlatými či stříbrnými nitěmi, byl nejluxusnější a nejdražší 

látkou, kterou si mohla dovolit jen nejmajetnější vrstva společnosti. Stal se symbolem moci, 

bohatství a dobrého vkusu. Samet se používal na výrobu šatů, liturgického oděvu i jako 

                                                      
114 Móda, obrazové dějiny odívání a stylu 2013, 72. 
115 WINTER 1898, 110.  
116 KYBALOVÁ 1996, 12. 
117 WINTER1898, 111. 
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výzdoba interiérů. Byl oblíben po celé Evropě a také v Osmanské říši. Na jeho výrobě, která 

byla zdlouhavá a časově náročná se podílela celá řada odborníků. Celý proces začal 

pěstováním bource morušového, přičemž na ¾ kg surového hedvábí byla potřeba asi 7 kg 

kokonů bource.118 Kokony bylo potřeba zpracovat, získaná hedvábná vlákna se musela 

vyčistit a navinout jako nit. Dále bylo třeba látku utkat a nabarvit. Látka musela projít přísnou 

kontrolou jakosti a poté jí bylo třeba prodat. Tvorba sametu bylo svým způsobem umění a 

vyškolit barvíře, tkalce či výrobce zlatých nití trvalo 7 až 8 let.119 Poté se učedník mohl stát 

samostatným profesionálem. Italská produkce dosahovala v barvení nepřekonatelných 

výsledků a obchodníci si byli ochotni připlatit za zvlášť krásný odstín barvy. V období 

renesance byly nejoblíbenější barvy karmínová, jasně zelená a safírově modrá. V 15. století 

byl velmi populární také bílý a černý samet. Vzpomeňme na vévodu Filipa Dobrého, který se 

výhradně oblékal do černé a jehož příkladu následoval i jeho dvůr. Tajemství barvení a tkaní 

sametu bylo pečlivě střeženo a nejlepší mistři oboru měli dokonce jistou dobu zakázáno 

opustit město, že strachu, aby své umění nepředali konkurenčním továrnám.120  

V období renesance byla škála vzorů na látkách poněkud omezená. Nejoblíbenější 

byly stylizované motivy granátového jablka a artyčoku, které měly také symbolický význam – 

symboly života a plodnosti, a které se však užívaly hlavně pro svou velkou dekorativnost. 

Oblíbené byly také vzory piniové šišky, palmety či květů. Vzory se na látce pravidelně, 

harmonicky opakovaly a často byly uzavírány do zdobných medailonků.121 Koncem 15. 

století se objevily také antické motivy, například motiv korintské hlavice. Samet se také 

zdobil nově vzniklou výšivkou podkládanou vycpávkami, takže působila plasticky. 

Tyto motivy lze najít v dílech vlámských mistrů. Za všechny případy lze jmenovat již 

několikrát zmiňovaný obraz Petra Christa „Sv. Eligius ve své dílně“ na kterém je vyobrazená 

dáma oděna do šatu ze sametu s motivy artyčoků, listů a květin. Látku velmi podobného 

vzoru má na šatech i vévodkyně Isabela Portugalská na portrétu od Rogiera van der Weyden.  

 

8.1 Samet ve Florencii 

Pro florentskou produkci sametu byly typické symetricky naaranžované florální 

motivy. Oblíbený byl také motiv ornamentálně zkroucených větví stromu s květy a ovocem či 

vzor povrchem podobný tepanému kovu. V rané renesanci se uplatnil především zmiňovaný 

motiv granátového jablka, artyčoku či akantových listů, palmet a lilií. Vzory byly jedinečné 

                                                      
118 HEROLDOVÁ 2010, 14. 
119 http://www.metmuseum.org/toah/hd/velv/hd_velv.htm 
120 http://www.metmuseum.org/toah/hd/velv/hd_velv.htm 
121 KYBALOVÁ 1996, 13. 
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svým silným obrysem a zajímavými detaily. Ačkoliv samet florentské produkce byl velmi 

kvalitní, je potřeba pamatovat, že hlavní produkce byla soustředěna na výrobu kvalitního 

sukna. 

 

8.2 Samet v Benátkách 

V Benátkách se tkalcovský průmysl objevil na konci 13. století. V 15. století dosáhla 

produkce vrcholu, odhadované množství tkalcovských stavů v 15. století, bylo okolo tisíce, 

avšak na zpracování se podílela celá řada dalších odborníků. Látky byly pečlivě kontrolované 

a měly velmi vysoký standart, jejich kvalita byla srovnatelná s látkami z Číny a Persie. 

Benátky byly pod silným orientálním vlivem. Benátský samet byl velmi výrazný a jeho vzor 

byl ovlivněn vzory z Persie, Sýrie a Číny. Benátské látky nalezneme na obrazech rodiny 

Belliniů, Vittore Carpaccia či Tiziana. 

Je dochováno také několik fragmentů sametových látek italské produkce. Například ve 

sbírkách londýnského V&A muzea je fragment hedvábného brokátu zelené barvy zdobeného 

zlatou nití [75]. Látka byla zhotovena v Benátkách mezi léty 1380–1430 a lze na ní vidět vliv 

orientálního vkusu. Vzor se nápadně podobá vzorům na čínských látkách. Na textílii jsou 

vyobrazeni ptáci, kachny labutě a orli se psy. Jedná se pravděpodobně o scenérii z lovu. Celý 

výjev je dekorován motivy granátového jablka a lotosy.122 

V Metropolitním muzeu v NY je uchováván fragment sametu z počátku 16. století 

[77], v oblíbené karmínové barvě s růžovým a stříbrno-žlutým dekorem. Fragment byl 

pravděpodobně taktéž utkán v Benátkách a opět je na něm patrný vliv Turecka, Iránu nebo 

Sýrie konce 15. století. 

Motiv stylizovaného granátového jablka je také na sametu [76] (opět z Metropolitního 

muzea v NY) zdobeném květinami patrně pod vlivem Osmanské říše, který byl zhotoven 

v Itálii či ve Španělsku. 

 

Jedním z nejkrásnějších zachovaných fragmentů pocházející z pozdního 15. století je 

pak kus karmínového benátského sametu se zlatou nití [78], s motivem artyčoku zdobeným 

květinami. I zde, jako u dochovaných předchozích látek, je patrný vliv Východu. Téměř 

identický motiv má například kancléř Rolin na obrazu „Panna kancléře Rolina“ od Jana van 

Eyck. 

                                                      
122 http://collections.vam.ac.uk/item/O130372/textile-unknown/ 
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V polovině 15. století začalo s produkcí sametu i Miláno a to pod patronací vévodů 

z rodů Viscontiů a Sforzů. Janov proslul především svým černým sametem. Také Španělsko 

bylo producentem kvalitního sametu s orientální tématikou. 

Ve druhé polovině 15. století klesla cena hedvábných látek a to zejména kvůli 

rozmnožení padělků. Navíc se objevila konkurenční výroba ve Francii (oblast Dauphiné) a 

koncem 15. století začalo s výrobou hedvábných látek také Nizozemí, které se ale 

specializovalo především na výrobu hedvábného sametu. Hedvábné látky se tak staly 

dostupné i pro bohatou střední třídu. 

Kromě hedvábných a soukenných látek se hojně využívaly také lněné látky, 

zhotovované v různých kvalitách, tloušťkách a vzorech. Pro nizozemské roušky se používal 

tzv. kment, zvláště jemné lněné plátno. 

Dokonce se objevovaly také smíšené látky, například kombinace bavlny a velbloudí 

srsti, látky s příměsí hedvábí či látky složené ze lnu a bavlny někdy i příměsi hedvábí.123 
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9. Závěrečné shrnutí 

 

Západoevropská móda 15. století patři mezi nejzajímavější i nejbizardnější módní 

styly vůbec. Svou okázalostí se může směle měřit s obdobím Františka I. či Ludvíka XIV. a 

svou extravagancí zas s módou vrcholného rokoka. Podle mého názoru, se v práci podařilo 

přednést přehled o skladbě a vývoji aristokratického oděvu 15. století. Výsledným poznatkem 

je zjištění, že v dílech vlámských mistrů lze vysledovat vývoj i skladbu oděvu a to do 

nejmenších detailů. Obrazy vlámských mistrů tak mohou sloužit jako kulturní svědectví dané 

doby. Pochopitelně by bylo možné toto téma dále rozvíjet například otázkou, do jaké míry 

obrazy vypovídají o reálné situaci? Zda-li si malíř situaci neidealizoval či nenásledoval 

odkazu jiného předchůdce. Tato práce na podobné otázky naráží a podobnost oděvu z obrazů 

s reálným odíváním dokládá dochovanými kusy oděvu. Hlouběji by toto téma bylo možné 

sledovat například studiem dobové literatury, osobních deníků a pamětí, pamfletů, karikatur 

aj. Další otázkou by mohlo být detailnější porovnání rozdílů burgundské módy nošené na 

burgundském dvoře a na dvoře v Anglii, Čechách a dalších krajinách. Zajímavou kapitolou by 

také bylo hlubší a komplexnější zmapování dobových omezení regulující nošení oděvu 

měšťanských vrstev, kléru či příslušníků akademické obce. Na podobné otázky zde bohužel 

není prostor, a proto nezbývá než doufat, že se stanou předmětem hlubšího výzkumu některé 

z budoucích prací. 
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11. Chronologický seznam zmiňovaných obrazů 
 

1. Filip Smělý, francouzská škola, kolem roku 1400, olej na dřevě, 41 x 29 cm, Musée 

des beaux-arts de Dijon. 

 

2. Ludvík II. d’Anjou, anonymní autor, kolem roku 1410, pero a vodová barva na papíře, 

30.7 x 21.5 cm, Bibliotheque Nationale, Paříž. 

 

3. Město žen, Mistr Města žen, 1400–1410, iluminovaný manuskript na pergamenu, 34.5 

x 25.5 cm, Bibliothèque nationale de France, Paříž. 

 

4.  Sv. Veronika, Robert Campin, kolem r. 1410, olej na dřevě, 151.5 x 61 cm, 

Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt. 

 

5. Ukřižovaný lotr, Robert Campin, kolem r. 1410, olej na dřevě, 33 x 92.5 cm 

Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt. 

 

6. Duben, Přebohaté hodinky vévody z Berry, bratři z Limburka, kolem r. 1410, 

iluminovaný manuskript na pergamenu, 30 x 21.5 cm, Musée de Condé, Chantilly. 

 

7. Květen, Přebohaté hodinky vévody z Berry, bratři z Limburka, kolem r. 1410, 

iluminovaný manuskript na pergamenu, 30 x 21.5 cm, Musée de Condé, Chantilly. 

 

8. Leden, Přebohaté hodinky vévody z Berry, bratři z Limburka, kolem r. 1410, 

iluminovaný manuskript na pergamenu, 30 x 21.5 cm, Musée de Condé, Chantilly. 

 

9. Christine de Pisan presentuje své dílo královně Isabele Bavorské, z manuskriptu 

Královnina kniha, Mistr Města žen a dílna a Mistr vévody z Bedfortu, 1410–1414, 

iluminace na pergamenu, 36.5 x 28.5 cm, British Library, Londýn. 

 

10. Maršál de Boucicaunt modlící se ke sv. Kateřině, Hodinky maršála de Boucicaunt, 

Mistr z Boucicaunt, 1410–1415, iluminace na pergamenu, 27.4 x 19 cm, Musée 

Jacquemart-André, Paříž. 

 

11. Portrét zlatníka, Jan van Eyck, kolem roku 1430, olej na dřevě, 22.5 cm x 16.6 cm, 

Brukenthal National Museum, Sibiu, Rumunsko. 

 

12. Polyptych Gentský oltář, vnější křídla, Jan van Eyck, 1432, olej na dřevě, 350 x 223 

cm (zavřená, vnější křídla), 350 x 461 cm (otevřená křídla), Cathedral of St Bavo, 

Gent 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_des_beaux-arts_de_Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_des_beaux-arts_de_Dijon
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mus%C3%A9e_Cond%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chantilly
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mus%C3%A9e_Cond%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chantilly
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mus%C3%A9e_Cond%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chantilly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Jacquemart-Andr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Jacquemart-Andr%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Brukenthal_National_Museum
https://en.wikipedia.org/wiki/Sibiu
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13. Polyptych Gentský oltář, vnitřní křídla a středová deska, Jan van Eyck, 1432, olej na 

dřevě, 350 x 223 cm (zavřená, vnější křídla), 350 x 461 cm (otevřená křídla), 

Cathedral of St Bavo, Gent 

 

14. Muž v červeném turbanu (pravděpodobně autoportrét), Jan van Eyck, 1433, olej na 

dubovém dřevě, 25.5 x 19cm, National Gallery, Londýn. 

 

15.  Manželé Arnolfiniovi, Jan van Eyck, 1434, olej na dubovém dřevě, 82.2 x 60 cm, 

National Gallery, Londýn. 

 

16. Zvěstování, Jan van Eyck, 1434–1436, původně olej na dřevě, nyní olej na plátně, 93 x 

37 cm, National Gallery of Art, Washington, D.C. 

 

17. Portrét Giovanni Arnolfiniho, Jan van Eyck, 1435, olej na dřevě, 29 x 20 cm, 

Gemäldegalerie, Berlin. 

 

18. Portrét dámy v křídlovém čepci, Rogier van der Weyden, kolem r. 1435, olej na dřevě, 

47 x 32 cm, Gemäldegalerie, Staatliche Museen, Berlin. 

 

19. Panna kancléře Rolina, Jan van Eyck, 1435, olej na dřevě, 66 x 62 cm, Musée du 

Louvre, Paříž. 

 

20. Baudouin de Lannoy, Jan van Eyck, kolem r. 1435, olej na dubovém dřevě, 26 x 20 

cm, Staatliche Museen zu Berlin. 

 

21. Máří Magdaléna čtoucí knihu, fragment ze ztraceného obrazu Sacra Conversatione, 

Rogier van der Weyden, 1435–1438, olej na dřevě, 62.2 x 54.4 cm, National Gallery, 

Londýn. 

 

22. Portrét Margarety van Eyck, Jan van Eyck, 1439, olej na dřevě, 41.2 x 34.6 cm, 

Groeningemuseum, Bruggy. 

 

23.  Triptych Ukřižování, Rogier van der Weyden, 1443–1445, olej na dubovém dřevě, 

101 x 70 cm (centrální deska), 101 x 35 cm (boční křídla), Kunsthistoriches Museum, 

Vídeň. 

 

24. Portrét ženy a muže v okenním rámu, Filippo Lippi, kolem r. 1440, tempera na 

dřevě, 64.1 x 41. 9 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.  

 

25. Triptych Sedm svátostí, Rogier van der Weyden, 1445–1450, olej na dubové desce, 

200 x 97 cm, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antverpy. 

 

26. Portrét Edwarda Grimstona, Petrus Christus, 1446, olej na dubovém dřevě, 32.5 x 24 

cm, National Gallery, Londýn. 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Gallery
https://en.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%A4ldegalerie,_Berlin
https://en.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%A4ldegalerie,_Berlin
https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_State_Museums
https://en.wikipedia.org/wiki/Staatliche_Museen_zu_Berlin
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Gallery
https://en.wikipedia.org/wiki/Groeningemuseum
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27. Portrét kartuziána, Petrus Christus, 1446, olej na dřevě, 29 x 22 cm, Metropolitan 

Museum of Art, New York. 

 

28. Jean Wauquelin prezentující své 'Chroniques de Hainaut' Filipu Dobrému, frontispis 

manuskriptu Chroniques de Hainaut, Rogier van der Weyden, 1447–1448, iluminace 

na pergamenu, 43.2 x 28.8 cm, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel. 

  

29.  Sv. Eligius ve své dílně, Petrus Christus, 1449, olej na dubovém dřevě, 98 x 85.2 cm, 

Metropolitan Museum of Art, New York. 

 

30. Portrét Isabely Portugalské, Rogier van der Weyden a dílna, kolem r. 1450, olej na 

dřevě, 48 x 37 cm, Getty Museum, Los Angeles. 

 

31. Portrét muže, Rogier van der Weyden, 1450, olej na dřevě, 75 x 50 cm, Koninklijk 

Museum voor Schone Kunsten, Antwerpy. 

 

32. Filip Dobrý, Rogier van der Weyden, kolem r. 1450, olej na dřevě 31 x 23 cm, 

Kunsthistorisches Museum, Vídeň. 

 

33. Portrét mladého muže, Petrus Christus, mezi léty 1450–1460, olej na dřevě, 35.4 x 26 

cm, National Gallery, Londýn. 

 

34. Máří Magdaléna, pravá deska triptychu rodiny Branque, Rogier van der Weyden, 

1452, olej na dubovém dřevu, 41 x 68 cm (střední deska), 41 x 34.5 cm (boční křídla), 

Musée du Louvre, Paříž. 

 

35. Klečící donátorka, Petrus Christus, kolem r. 1455, olej na dřevě 41.8 x 21.6 cm, 

National Gallery of Art, Washington, D.C. 

 

36. Triptych sv. Columby, Rogier van der Weyden, 1455, olej na dubovém dřevě, 138 x 

153 cm (střední deska), 138 x 70 cm (boční křídla), Alte Pinakothek, Mnichov.  

 

37.  Isabela Portugalská se sv. Alžbětou, Petrus Christus, 1457–1460, olej na dřevě, 59 x 

33 cm, Groeningemuseum, Bruggy.  

 

38. Výjevy ze života sv. Bertina, Simon Marmion, 1459, olej na dřevě, 56 x 147 cm, 

Staatliche Museen Berlin. 

 

39. Průvod tří králů, Benozzo Gozzoli, 1459, freska, Palazzo Medici Ricardi, Florencie. 

 

40. Zkouška ohněm, pravé křídlo diptychu Spravedlnost císaře Oty III., Dieric Bouts, 

kolem roku 1468, olej na dřevě, 324 x 182 cm, Musées Royaux des Beaux-Arts, 

Brusel. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_royale_de_Belgique
https://en.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groeningemuseum
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41. Portrét dámy, Rogier van der Weyden, kolem r. 1460, olej na dřevě, 34 x 25.5 cm, 

National Gallery of Art, Washington, D.C. 

 

42. Antoine de Bourgogne, Rogier van der Weyden, kolem r. 1460, olej na dřevě, 38 x 28 

cm, Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brusel. 

 

43. Filip Dobrý se dvorem navštěvuje dílnu Davida Auberta, Loyset Liedet, 60. léta 15. 

Století, iluminovaný manuskript na pergamenu, Biblioteca Medicea Laurenziana, 

Florence. 

 

44. Triptych Ukřižování, Joos van Gent, 1465, olej na dřevě, 250 x 216 cm, katedrála St. 

Bravo, Ghent. 

 

45. Diptych Federica de Montefeltro a Battisty Sforzy, Piero della Francesca,1465–1466, 

tempera na dřevě, 47 x 33 cm (každý panel), Galleria degli Uffizi, Florencie. 

 

46. Portrét mladé dívky, Petrus Christus, 1465–1470, olej na dubovém dřevě, 29 x 

22.5 cm, Gemäldegalerie, Berlín. 

 

47. Antoine de Bourgogne, Hans Memling, 1467–1470, olej na dřevě, 45 x 35.5 cm, 

Musée de Condé, Chantilly. 

 

48. Sv. Jiří s drakem, Paolo Uccello, 1470, olej na plátně, 55.6 x 74.2 cm, National 

Gallery, Londýn. 

 

49. Alexandr Veliký přijímá ruku Roxany, manuskript Livre des fais d'Alexandre le grant,  

Vídeňský mistr Marie Burgundské, 1468–1470, iluminovaný manuskript na 

pergamenu, Bibliothèque nationale de France, Paříž. 

 

50. Portrét Marie Portinari, Hans Memling, 1470–72, tempera a olej na dubovém dřevě, 

44.1 x 34cm, Metropolitan Museum of Art, New York. 

 

51. Tobiáš a anděl, Andrea del Verocchio a dílna, 1470–1480, vaječná tempera na 

topolovém dřevě, 83.6 x 66 cm, National Gallery, Londýn. 

 

52. V burgundských zahradách, manuskript L'Instruction d'un jeune prince and 

Enseignements paternels, Jean Hennecart, 1468–1470, iluminovaný manuskript na 

pergamenu, Bibliothèque de l'Arsenal, Paříž. 

 

53. Barbara van Vlaendenbergh, Hans Memling, 1470–72, olej na dřevě, 37 x 27 cm, 

Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brusel. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_of_Art
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Museums_of_Fine_Arts_of_Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%A4ldegalerie,_Berlin
https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Museums_of_Fine_Arts_of_Belgium
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54. Triptych rodiny Portinari, Hugo van der Goes, kol. roku 1475, olej na dřevě, 253 x 

304 cm, Galleria degli Uffizi, Florence. 

 

55. Frontispis Hodinek Marie Burgundské, Vídeňský mistr Marie Burgundské, kolem r. 

1477, iluminovaný manuskript na pergamenu, 22.5 x 16.3 cm, Österreichische 

Nationalbibliothek, Vídeň. 

 

56. Sybilla Sambetha, Hans Memling, kolem r. 1480, olej na dřevě, 38 x 26.5 cm, 

Memling Museum, Bruggy. 

 

57. Portrét mladé ženy, Hans Memling, druhá polovina 15. století, olej na dřevě, 26 x 21 

cm, Stedelijk Museum, Bruggy. 

 

58. Narození panny, Domenico Ghirlandaio, 1485–1490, freska v Cappella Tornabuoni, 

kostela Santa Maria Novella, Florencie. 

 

59. Panna Maria obklopená světicemi, Mistr legendy sv. Lucie, kolem r. 1488, olej na 

dřevě, 108 x 171 cm, Musées Royaux des Beaux-Arts, Brusel. 

 

60. Dáma s hranostajem, Leonardo da Vinci, 1489–1490, olej na dřevě, 54 cm x 39 cm, 

Czartoryski Museum, Krakov. 

 

61. Zahrada rozkoše, Mistr modlitebních knih kolem roku 1500, 90. léta 15. století, 

iluminovaný manuskript na pergamenu, 39.4 x 29.2 cm, British Library, Londýn. 

 

62. Marie Burgundská, Michael Pacher, 90. léta 15. století, olej na dřevě, 47,5 x 35 cm, 

Heinz Kisters Collection, Kreuzlingen. 

 

63. La Ferronière, Leonardo da Vinci nebo jeho milánský okruh, 1490–1496, olej na 

dřevě, 62 x 44 cm, Musée du Louvre, Paříž. 

 

64. Cambysův soud, Gerard David, 1498, olej na dřevě, 202 x 349.5 cm, Groeninge 

Museum, Bruggy. 

 

65. Svatba v Káně, Gerard David, kolem r. 1500, olej na dřevě, 100 x 128 cm 

Musée du Louvre, Paříž. 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Galleria_degli_Uffizi
https://en.wikipedia.org/wiki/Florence
https://www.google.cz/search?biw=1517&bih=731&q=czartoryski+museum&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC0ztDBRgjELK7Xks5Ot9Msyi0sTc-ITi0r0gbg8vyjbKic_ObEkMz8PAGiUCIs5AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwicjN7Y1LPLAhVj83IKHWbDAtMQmxMIngEoAjAT
https://en.wikipedia.org/wiki/Groeninge_Museum
https://en.wikipedia.org/wiki/Groeninge_Museum
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12. Obrazová příloha  
12.1 Chronologický přehled zmiňovaných obrazů 

 

1.   2.  

 

1. Filip Smělý, francouzská škola, kolem roku 1400, olej na dřevě, 41 x 29 cm, Musée des beaux-arts de Dijon. 

2. Ludvík II. d’Anjou, anonymní autor, kolem roku 1410, pero a vodová barva na papíře, 30.7 x 21.5 cm, 

Bibliotheque Nationale, Paříž. 

 

3.   4.  

3. Město žen, Mistr Města žen, 1400–1410, iluminovaný manuskript na pergamenu, 34.5 x 25.5 cm, 

Bibliothèque nationale de France, Paříž. 

4. Sv. Veronika, Robert Campin, kolem r. 1410, olej na dřevě, 151.5 x 61 cm, Städelsches Kunstinstitut, 

Frankfurt. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_des_beaux-arts_de_Dijon
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5.   6.  

5. Ukřižovaný lotr, Robert Campin, kolem r. 1410, olej na dřevě, 33 x 92.5 cm Städelsches Kunstinstitut, 

Frankfurt. 

6. Duben, Přebohaté hodinky vévody z Berry, bratři z Limburka, kolem r. 1410, iluminovaný manuskript na 

pergamenu, 30 x 21.5 cm, Musée de Condé, Chantilly. 

 

7.   8.  

7. Květen, Přebohaté hodinky vévody z Berry, bratři z Limburka, kolem r. 1410, iluminovaný manuskript na 

pergamenu, 30 x 21.5 cm, Musée de Condé, Chantilly. 

8. Leden, Přebohaté hodinky vévody z Berry, bratři z Limburka, kolem r. 1410, iluminovaný manuskript na 

pergamenu, 30 x 21.5 cm, Musée de Condé, Chantilly. 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mus%C3%A9e_Cond%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chantilly
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mus%C3%A9e_Cond%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chantilly
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mus%C3%A9e_Cond%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chantilly
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9.   10.  

9. Christine de Pisan presentuje své dílo královně Isabele Bavorské, z manuskriptu Královnina kniha, Mistr 

Města žen a dílna a Mistr vévody z Bedfortu, 1410–1414, iluminace na pergamenu, 36.5 x 28.5 cm, British 

Library, Londýn. 

10. Maršál de Boucicaunt modlící se ke sv. Kateřině, Hodinky maršála de Boucicaunt, Mistr z Boucicaunt, 

1410–1415, iluminace na pergamenu, 27.4 x 19 cm, Musée Jacquemart-André, Paříž. 

 

11.   12.  

 

11. Portrét zlatníka, Jan van Eyck, kolem roku 1430, olej na dřevě, 22.5 cm x 16.6 cm, Brukenthal National 

Museum, Sibiu, Rumunsko. 

12. Polyptych Gentský oltář, vnější křídla, Jan van Eyck, 1432, olej na dřevě, 350 x 223 cm (zavřená, vnější 

křídla), 350 x 461 cm (otevřená křídla), Cathedral of St Bavo, Gent 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Jacquemart-Andr%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Brukenthal_National_Museum
https://en.wikipedia.org/wiki/Brukenthal_National_Museum
https://en.wikipedia.org/wiki/Sibiu
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13.  

13. Polyptych Gentský oltář, vnitřní křídla a středová deska, Jan van Eyck, 1432, olej na dřevě, 350 x 223 cm 

(zavřená, vnější křídla), 350 x 461 cm (otevřená křídla), Cathedral of St Bavo, Gent 

 

14.   15.  

 

14. Muž v červeném turbanu (pravděpodobně autoportrét), Jan van Eyck, 1433, olej na dubovém dřevě, 25.5 x 

19cm, National Gallery, Londýn. 

15. Manželé Arnolfiniovi, Jan van Eyck, 1434, olej na dubovém dřevě, 82.2 x 60 cm, National Gallery, Londýn. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Gallery
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16.   17.  

16. Zvěstování, Jan van Eyck, 1434–1436, původně olej na dřevě, nyní olej na plátně, 93 x 37 cm, National 

Gallery of Art, Washington, D.C. 

17. Portrét Giovanni Arnolfiniho, Jan van Eyck, 1435, olej na dřevě, 29 x 20 cm, Gemäldegalerie, Berlin. 

 

18.   19.  

18. Portrét dámy v křídlovém čepci, Rogier van der Weyden, kolem r. 1435, olej na dřevě, 47 x 32 cm, 

Gemäldegalerie, Staatliche Museen, Berlin. 

19. Panna kancléře Rolina, Jan van Eyck, 1435, olej na dřevě, 66 x 62 cm, Musée du Louvre, Paříž. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%A4ldegalerie,_Berlin
https://en.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%A4ldegalerie,_Berlin
https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_State_Museums
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20.   21.  

20. Baudouin de Lannoy, Jan van Eyck, kolem r. 1435, olej na dubovém dřevě, 26 x 20 cm, Staatliche Museen 

zu Berlin. 

21. Máří Magdaléna čtoucí knihu, fragment ze ztraceného obrazu Sacra Conversatione, Rogier van der Weyden, 

1435–1438, olej na dřevě, 62.2 x 54.4 cm, National Gallery, Londýn. 

 

22.   23.  

 

22. Portrét Margarety van Eyck, Jan van Eyck, 1439, olej na dřevě, 41.2 x 34.6 cm, Groeningemuseum, Bruggy. 

23. Triptych Ukřižování, Rogier van der Weyden, 1443–1445, olej na dubovém dřevě, 101 x 70 cm (centrální 

deska), 101 x 35 cm (boční křídla), Kunsthistoriches Museum, Vídeň. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Staatliche_Museen_zu_Berlin
https://en.wikipedia.org/wiki/Staatliche_Museen_zu_Berlin
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Gallery
https://en.wikipedia.org/wiki/Groeningemuseum
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24.   25.  

24. Portrét ženy a muže v okenním rámu, Filippo Lippi, kolem r. 1440, tempera na dřevě, 64.1 x 41. 9 cm, 

Metropolitan Museum of Art, New York. 

25. Triptych Sedm svátostí, Rogier van der Weyden, 1445–1450, olej na dubové desce, 200 x 97 cm, Koninklijk 

Museum voor Schone Kunsten, Antverpy. 

 

26.   27.  

 

26. Portrét Edwarda Grimstona, Petrus Christus, 1446, olej na dubovém dřevě, 32.5 x 24 cm, National Gallery, 

Londýn. 

27. Portrét kartuziána, Petrus Christus, 1446, olej na dřevě, 29 x 22 cm, Metropolitan Museum of Art, New 

York. 
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28.   29.  

28. Jean Wauquelin prezentující své 'Chroniques de Hainaut' Filipu Dobrému, frontispis manuskriptu Chroniques 

de Hainaut, Rogier van der Weyden, 1447–1448, iluminace na pergamenu, 43.2 x 28.8 cm, Bibliothèque royale 

de Belgique, Brusel. 

29. Sv. Eligius ve své dílně, Petrus Christus, 1449, olej na dubovém dřevě, 98 x 85.2 cm, Metropolitan Museum 

of Art, New York. 

 

30.   31.  

 

30. Portrét Isabely Portugalské, Rogier van der Weyden a dílna, kolem r. 1450, olej na dřevě, 48 x 37 cm, Getty 

Museum, Los Angeles. 

31. Portrét muže, Rogier van der Weyden, 1450, olej na dřevě, 75 x 50 cm, Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten, Antwerpy. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_royale_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_royale_de_Belgique
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32.   33.  

 

32. Filip Dobrý, Rogier van der Weyden, kolem r. 1450, olej na dřevě 31 x 23 cm, Kunsthistorisches Museum, 

Vídeň. 

33. Portrét mladého muže, Petrus Christus, mezi léty 1450–1460, olej na dřevě, 35.4 x 26 cm, National Gallery, 

Londýn. 

 

34.  

 

34. Máří Magdaléna, pravá deska triptychu rodiny Branque, Rogier van der Weyden, 1452, olej na dubovém 

dřevu, 41 x 68 cm (střední deska), 41 x 34.5 cm (boční křídla), Musée du Louvre, Paříž. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
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35.   36.  

35. Klečící donátorka, Petrus Christus, kolem r. 1455, olej na dřevě 41.8 x 21.6 cm, National Gallery of Art, 

Washington, D.C. 

36. Triptych sv. Columby, Rogier van der Weyden, 1455, olej na dubovém dřevě, 138 x 153 cm (střední deska), 

138 x 70 cm (boční křídla), Alte Pinakothek, Mnichov.  

 

37.   38.  

 

37. Isabela Portugalská se sv. Alžbětou, Petrus Christus, 1457–1460, olej na dřevě, 59 x 33 cm, 

Groeningemuseum, Bruggy.  

38. Výjevy ze života sv. Bertina, Simon Marmion, 1459, olej na dřevě, 56 x 147 cm, Staatliche Museen Berlin. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groeningemuseum
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39.   

39. Průvod tří králů, Benozzo Gozzoli, 1459, freska, Palazzo Medici Ricardi, Florencie. 

 

40.   41.  

 

40. Zkouška ohněm, pravé křídlo diptychu Spravedlnost císaře Oty III., Dieric Bouts, kolem roku 1468, olej na 

dřevě, 324 x 182 cm, Musées Royaux des Beaux-Arts, Brusel. 

41. Portrét dámy, Rogier van der Weyden, kolem r. 1460, olej na dřevě, 34 x 25.5 cm, National Gallery of Art, 

Washington, D.C. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_of_Art
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42.   43.  

42. Antoine de Bourgogne, Rogier van der Weyden, kolem r. 1460, olej na dřevě, 38 x 28 cm, Royal Museums 

of Fine Arts of Belgium, Brusel. 

43. Filip Dobrý se dvorem navštěvuje dílnu Davida Auberta, Loyset Liedet, 60. léta 15. Století, iluminovaný 

manuskript na pergamenu, Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence. 

 

44.  

 

44. Triptych Ukřižování, Joos van Gent, 1465, olej na dřevě, 250 x 216 cm, katedrála St. Bravo, Ghent. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Museums_of_Fine_Arts_of_Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Museums_of_Fine_Arts_of_Belgium
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45.   46.  

45. Diptych Federica de Montefeltro a Battisty Sforzy, Piero della Francesca,1465–1466, tempera na dřevě, 47 x 

33 cm (každý panel), Galleria degli Uffizi, Florencie. 

46. Portrét mladé dívky, Petrus Christus, 1465–1470, olej na dubovém dřevě, 29 x 22.5 cm, Gemäldegalerie, 

Berlín. 

 

47.   48.  

 

47. Antoine de Bourgogne, Hans Memling, 1467–1470, olej na dřevě, 45 x 35.5 cm, Musée de Condé, Chantilly. 

48. Sv. Jiří s drakem, Paolo Uccello, 1470, olej na plátně, 55.6 x 74.2 cm, National Gallery, Londýn. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%A4ldegalerie,_Berlin
https://en.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%A4ldegalerie,_Berlin


 

 

75 

 

49.  

49. Alexandr Veliký přijímá ruku Roxany, manuskript Livre des fais d'Alexandre le grant,  Vídeňský mistr 

Marie Burgundské, 1468–1470, iluminovaný manuskript na pergamenu, Bibliothèque nationale de France, Paříž. 

 

50.   51.  

 

50. Portrét Marie Portinari, Hans Memling, 1470–72, tempera a olej na dubovém dřevě, 44.1 x 34cm, 

Metropolitan Museum of Art, New York. 

51. Tobiáš a anděl, Andrea del Verocchio a dílna, 1470–1480, vaječná tempera na topolovém dřevě, 83.6 x 66 

cm, National Gallery, Londýn. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art
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52.   53.  

52. V burgundských zahradách, manuskript L'Instruction d'un jeune prince and Enseignements paternels, Jean 

Hennecart, 1468–1470, iluminovaný manuskript na pergamenu, Bibliothèque de l'Arsenal, Paříž. 

53. Barbara van Vlaendenbergh, Hans Memling, 1470–72, olej na dřevě, 37 x 27 cm, Royal Museums of Fine 

Arts of Belgium, Brusel. 

 

54.  

 

54. Triptych rodiny Portinari, Hugo van der Goes, kol. roku 1475, olej na dřevě, 253 x 304 cm, Galleria degli 

Uffizi, Florence. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Museums_of_Fine_Arts_of_Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Museums_of_Fine_Arts_of_Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/Galleria_degli_Uffizi
https://en.wikipedia.org/wiki/Galleria_degli_Uffizi
https://en.wikipedia.org/wiki/Florence
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55.   56.  

55. Frontispis Hodinek Marie Burgundské, Vídeňský mistr Marie Burgundské, kolem r. 1477, iluminovaný 

manuskript na pergamenu, 22.5 x 16.3 cm, Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň. 

56. Sybilla Sambetha, Hans Memling, kolem r. 1480, olej na dřevě, 38 x 26.5 cm, Memling Museum, Bruggy. 

 

57.   58.  

 

57. Portrét mladé ženy, Hans Memling, druhá polovina 15. století, olej na dřevě, 26 x 21 cm, Stedelijk Museum, 

Bruggy. 

58. Narození panny, Domenico Ghirlandaio, 1485–1490, freska v Cappella Tornabuoni, kostela Santa Maria 

Novella, Florencie. 
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59.   60.  

59. Panna Maria obklopená světicemi, Mistr legendy sv. Lucie, kolem r. 1488, olej na dřevě, 108 x 171 cm, 

Musées Royaux des Beaux-Arts, Brusel. 

60. Dáma s hranostajem, Leonardo da Vinci, 1489–1490, olej na dřevě, 54 cm x 39 cm, Czartoryski Museum, 

Krakov. 

 

61.   62.  

61. Zahrada rozkoše, Mistr modlitebních knih kolem roku 1500, 90. léta 15. století, iluminovaný manuskript na 

pergamenu, 39.4 x 29.2 cm, British Library, Londýn. 

62. Marie Burgundská, Michael Pacher, 90. léta 15. století, olej na dřevě, 47,5 x 35 cm, Heinz Kisters 

Collection, Kreuzlingen. 

 

https://www.google.cz/search?biw=1517&bih=731&q=czartoryski+museum&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC0ztDBRgjELK7Xks5Ot9Msyi0sTc-ITi0r0gbg8vyjbKic_ObEkMz8PAGiUCIs5AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwicjN7Y1LPLAhVj83IKHWbDAtMQmxMIngEoAjAT
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63.   64.  

63. La Ferronière, Leonardo da Vinci nebo jeho milánský okruh, 1490–1496, olej na dřevě, 62 x 44 cm, Musée 

du Louvre, Paříž. 

64. Cambysův soud, Gerard David, 1498, olej na dřevě, 202 x 349.5 cm, Groeninge Museum, Bruggy. 

 

65.  

65. Svatba v Káně, Gerard David, kolem r. 1500, olej na dřevě, 100 x 128 cm, Musée du Louvre, Paříž. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Groeninge_Museum
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12.2 Obrazová příloha – vývoj pánského oděvu 15. století 

Pánské kabátce 

 

10. Detail iluminace zobrazující maršála de Boucicaunt, modlícího se ke sv. Kateřině, Hodinky maršála de 

Boucicaunt, 1410–1415 

6. Detail iluminace měsíce dubna, Přebohaté hodinky vévody z Berry, bratři z Limburka, kol. roku 1410 

8. Detail iluminace měsíce ledna, Přebohaté hodinky vévody z Berry, bratři z Limburka, kol. roku 1410 

 

Přehled siluety houppelande a haincelinu s rozměrnými rukávy z počátku 15. století 

 

 
 

19. Detail obrazu „Panna kancléře Rolina“, Rogier van der Weyden, 1435 

20. Baudouin de Lannoy, Jan van Eyck, 1435 

29. Detail obrazu „Manželé Arnolfiniovi“, Jan van Eyck 1434 

15. Detail obrazu „Sv. Eligius ve své dílně“, Petrus Christus, 1449 

 

Pánské hainceliny kolem 30. a 40. let, Giovanni Arnolfini v heuque 
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26. Edward Grimston, Petrus Christus 1449 

32. Filip Dobrý, Rogier van der Weyden, kol. roku 1450 

28. Miniatura zobrazující dvůr Filipa Dobrého, Chroniques de Hainaut, Rogier van der Weyden  1447–1448 

 

Silueta pánského oděvu včetně obutí kolem poloviny století 

 

 
 

38. Detail obrazu „Výjevy ze života sv. Bertina“, Simon Marmion, muž je oblečen v černém tappertu 

36. Detail oltáře sv. Columby, Rogier van der Weyden, 1455, italská giomera 

 

52. Detail iluminace „V burgundských zahradách“, Jean Henecart, kol. roku 1470 

49. Detail iluminace „Alexandr Veliký přijímá ruku Roxany“, Vídeňský mistr Marie Burgundské, 70. léta 15. 

století 

 

Silueta pánského oděvu a obutí kolem 70. let 
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43. Detail iluminace „Filip Dobrý se dvorem navštěvují dílnu Davida Auberta“, Loyset Liedet, 60. léta 15. století 

„Zkouška ohněm“, Dieric Bouts, 1468 

33. Portrét mladého muže, Petrus Christus, kolem roku 1460 

 

 
 

61. Detail iluminace „Zahrada rozkoše“, 90. léta 15. století 

66. Detail obrazu „Svatba v Káně“, Gerard David, kolem roku 1500 

 

Pánský oděv na přelomu století 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 

Pánské doplňky 

 

 
 

17. Giovanni Arnolfini, Jan van Eyck, 1435 

14. Muž v červeném turbanu (pravděpodobně autoportrét), Jan van Eyck, 1433 

11. Portrét zlatníka, Jan van Eyck, kolem roku 1430 

2. Ludvík II. d’Anjou, anonymní autor, kolem roku 1410 

 

Pánská točenka (chaperon) s ozdobnými cípy 

 

 
 

32. Detail portrétu Filipa Dobrého, Rogier van der Weyden, kolem roku 1450 

28. Detail miniatury zobrazující dvůr Filipa Dobrého, Chroniques de Hainaut, Rogier van der Weyden  1447–

1448 

31. Detail obrazu „Portrét muže“, Rogier van der Weyden, 1450 

 

Pánské roundlety kolem poloviny století a typické náhrdelníky 
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8. Vévoda z Berry, detail iluminace k měsíci lednu, Přebohaté hodinky vévody z Berry, bratři z Limburka, kol. 

roku 1410 

1. Portrét Filipa Smělého 

15. Giovanni Arnolfini, detail obrazu „Manželé Arnolfiniovi“, Jan van Eyck, 1434 

 

Další varianty pánských pokrývek hlavy a šperků první poloviny 15. století 

 

 
 

42. Antoine de Bourgogne, Rogier van der Weyden, kolem roku 1460 

47. Antoine de Bourgogne, Hans Memling, 1467–1470 

 

Móda bonnetů. 
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64. Detail obrazu „Cambysův soud“, Gerard David, 1498. Móda baretů na přelomu století. 
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12.3 Obrazová příloha – vývoj dámského oděvu 15. století 

Dámské šaty 

 
 

9. Iluminace anonymního autora, vzniklá kolem roku 1410, Christine de Pisan prezentuje své dílo královně 

Isabele Bavorské. Královna a její doprovod je oděn do rozměrných houppelande. Klečící Christine je oblečena 

do jednoduché cotehardie. 

 

3. Detail iluminace anonymního autora ke spisu „Město žen“ z počátku 15. století. Vyobrazené dámy nosí 

jednoduché cottehardie a sourcoatu. 

 

6. Detail iluminace znázorňující měsíc duben, Přebohaté hodinky vévody z Berry. Autory byli bratři z Limburka, 

vznik kolem roku 1410. Dámy jsou oděné do rozměrných, pestrobarevných houppelande s vlečkou. 

 

 
 

15. Detail obrazu „Manželé Arnolfiniovi“, Jan van Eyck, 1434 

21. Detail obrazu „Máří Magdaléna“, Rogier van der Weyden, 1438 

22. Portrét Margarety van Eyck, Jan van Eyck, 1439 

 

Dámy jsou oděny do zřasených houppelande, objevují se kratší rukávy, živůtek má tvar V, vrchní sukně je 

nadzdvižená. 
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29. Detail obrazu „Sv. Eligius ve své dílně“, Petrus Christus, 1449 

37. Portrét Isabely Portugalské, Rogier van der Weyden, kol. roku 1450 

18. Portrét „Dámy v křídlovém čepci“, Rogier van der Weyden, 30. léta 15. století 

 

Dámy jsou oděny do šatů podle burgundské módy, je zde patrný rozdíl mezi oděvem aristokracie a vlámské 

měšťanské elity. 

 

 

 
 

37. Detail obrazu „Isabela Portugalská se sv. Alžbětou“, Petrus Christus, kol. roku 1460 

Detail iluminace k „Hodinkám Marie Burgundské“, Vídeňský mistr Marie Burgundské, kol. roku 1477 

55. Objevuje se nový typ přiléhavějších šatů „robe“ s rozměrnou dekoltáží a vlečkou. 

54. Detail „Oltáře Portinariů“, Hugo van der Goes, kol. roku 1475, Marie Portinari v popředí je oděná do 

burgundských šatů  typu  robe 
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59. „Panna Maria obklopená světicemi“, Mistr legendy sv. Lucie, 1488. Na obraze je směsice dámských oděvů – 

sourcoaty, cotehardie, robe a italské giornei. 

44. Detail levé desky triptychu „Ukřižování“, Joos van Gent, 1465. Na obraze je patrný vliv italské módy 

(giornea, balzo) ve vlámském  malířství. 

 

 

Dámské doplňky 

  
 

9. Detail iluminace anonymního autora, „Christine de Pisan prezentuje své dílo Isabele Bavorské“, kol. roku 

1410. Královna a její dámy mají rozměrné klobouky ve tvaru srdce. Christine de Pisan skromnější „rohatý“ 

čepec s rouškou. 

 

25. Detail prostřední desky triptychu „Sedmi svátostí“, Rogier van der Weyden, 1445–1450. Hlavy světic, 

oplakávajících Krista, zakrývá zřasená rouška kruseler. 
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4. Detail obrazu „Sv. Veronika“, Robert Campin, kolem roku 1410 

23. Sv. Veronika, detail pravé desky triptychu „Ukřižování“, Rogier van der Weyden, 1443–1445 

Světice má hlavu zahalenou do roušky typu kruseler. 

 

 

 
 

22. Detail portrétu Margarety van Eyck, Jan van Eyck, 1439 

15. Detail obrazu „Manželé Arnolfiniovi“, Jan van Eyck, 1434 

Dámy jsou zahalené do volně splývavé roušky zdobené volány. Vlasy vyholené nad čelem jsou zachyceny po 

stranách ve tvaru rohů. 

23. Detail prostřední desky triptychu „Ukřižování“, Rogier van der Weyden, 1443–1445. Donátorka nosí 

křídlový čepec s rouškou. 
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18. „Portrét dámy v křídlovém klobouku“, Rogier van der Weyden, 30. léta 15. století 

6. Detail iluminace k měsíci dubnu, Přebohaté hodinky vévody z Berry, Bratři z Limburka, kol. roku 1410. 

Různé varianty klobouků v první polovině 15. století. 

34. Máří Magdalena, pravá deska triptychu rodiny Branque, Rogier van der Weyden, 1452, Máří Magalena má 

pokrývku hlavy připomínající pánský roundlet. 

 

 
 

57. „Portrét mladé ženy“, Hans Memling, druhá polovina 15. století 

35. „Klečící donátorka“, Petrus Christus, kol. roku 1455 

 

Móda henninů se odrazila i v odívání vlámské vyšší třídy. 

 

 
 

37. Detail portrétu Isabely Portugalské, Rogier van der Weyden, kol. roku 1450; móda escoffionů 

29. Detail obrazu „Sv. Eligius ve své dílně“, Petrus Christus, 1449; čepec typu sella 

49. Detail iluminace „Alexandr Veliký přijímá ruku Roxany“, Vídeňský mistr Marie Burgundské, druhá 

polovina 70. let 15. století; móda motýlích čepců 
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50. Portrét Marie Portinar, Hans Memling, kolem roku 1470 

46. „Portrét mladé dívky“, Petrus Christus, 1465–1470 

62. Marie Burgundská, portrét od tyrolského malíře Michaela Pachera, 90. léta 15. století 

 

Dámy jsou oděny do módy typické pro poslední dekády 15. století včetně doplňků – rozměrné náhrdelníky, 

hennin tmavé bary s frondletem, podložený hladkou rouškou 

 

 
 

56.  „Sybilla Sambetha“, Hans Memling, kolem roku 1480 

53. Barbara van Vlaendenbergh, Hans Memling, kolem roku 1480 

41. „Portrét mladé dámy“, Rogier van der Weyden, kolem roku 1460 
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12.4 Obrazová příloha – italský oděv 15. století 

 

51. Detail obrazu„Tobiáš a anděl“, Andrea del Verocchio,  1470–1480 

39. Detail obrazu „Průvod tří králů“, Benozzo Gozzoli, 1459 

Příklady italské giornei 

45. Detail portrétu Federica de Montefeltro (1465–1466) v typicky italské pokrývce hlavy, Piero della Francesca 

 

 

48. Detail obrazu „Sv. Jiří s drakem“, Paolo Uccello, 1470; příklad dámské giornei 

58. Detail fresky Narození Panny (1485–1490), Domenico Ghirlandaio, příklad gamurry s prostříhováním 
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24. Detail obrazu „Portrét ženy a muže v okenním rámu“, Filippo Lippi, kolem r. 1440, příklad vyššího účesu 

z první poloviny století 

45. Portrét Battisty Sforzy (1465–1466), Piero della Francesca, typický účes italských šlechtičen v polovině 15. 

století 

63. La Ferronière (1490–1496), Leonardo da Vinci, příklad hladkého účesu a typických šatů z konce 15. století  

60. Dáma s hranostajem (1489–1490), Leonardo da Vinci, varianta hladkého italského účesu. 
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12.5 Dochované exempláře 

65. 66.  

 

67.  

65. Fragmenty kožených zobákovitých bot, zhotovených mezi léty 1370–1500 v Anglii; Victoria & Albert 

Museum, London 

66.  Kožené boty s hranatou špičkou, zdobené prostřihováním, zhotovené mezi léty 1520–1540 pravděpodobně 

v Londýně, Victoria & Albert Museum, London 

67. Zobákovité kryty na boty, součást zbroje císaře Maxmiliána z roku 1485  

 

68.  69.  

 

68. Řetěz řádu Zlatého rouna, třetí čtvrtina 15. století, Císařská klenotnice Vídeň 

69. Řetěz herolda řádu Zlatého rouna, třetí čtvrtina 15. století, Císařská klenotnice Vídeň 
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70.  71.  72.  

70. Náhrdelník rodiny Hohenlohe, 1480 

71. Brož s figurami milenců, 30. léta 15. století, Císařská klenotnice Vídeň 

72. Brož ve tvaru hroznu s přívěsky tvořící slovo „amor“, polovina 15. století, Metropolitan Museum New 

York 

 

73.  74.  

 

73. Pás královny Elišky ze 14. století, Muzeum východních Čech, Hradec Králové 

74. Šaty Marie Uherské, konec 15. století, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť 
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75.  76.  

75. Hedvábný brokát s orientálním vzorem, vyrobený pravděpodobně v Benátkách  1370–1430, Victoria & 

Albert Museum, Londýn 

76. Samet s kovovým vláknem, vyrobený v Itálii nebo ve Španělsku, 16. století, Metropolitan Museum, New 

York 

 

77.  78.  

77. Hedvábný smet s kovovým vláknem, počátek 16. století, vyroben v Itálii, Metropolitan Museum New York 

78. Hedvábný samet s kovovým vláknem, konec 15. století, Benátky, Metropolitan Museum New York 


