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Místní a osobní jména, čínské a japonské pojmy 
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Anping  安平  město na jihu Taiwanu, 

dnešní Tainan 台南 

Anteng Gongyi 安藤公乙             Přispěvatel do novin 

baihua  白話   hovorový jazyka 

baojia  保甲 h k  systém administrativní 
správy 

baqi  八旗  mandžuský systém osmi 
korouhví  

be  a  f  ü f  e gai ha  
yundong  

本島服女服的改善

運動 

h    f k  
jofukuteki 
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kampaň za vylepšení oděvu 
žen z ostrova  

bendaofu   本島服 h    f k  tradiční hanský oděv 

bendaoren 本島人 h     i  místní lidé z ostrova 

bendaoren  本島人 h     i  lidé z ostrova 
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Ca lü 草履    i sandály 

dadangku 大襠褲  kalhoty s velkým 
rozkrokem, dialekt 

dai 帯  obi pás obi 

dajinshan 大襟衫  tunika, název v dialektu Min 

Danshui 淡水  město na severu Taiwanu 

dataoshan 大綯衫  tunika, název v dialektu Yue 

denglongku 燈籠褲  monpe, volné kalhoty 
původně nošené 
japonskými rolníky, součást 
mobilního oděvu 

Deyong Xiufu 德永秀夫 Tokunaga Hideo komisař taipeiské 
prefektury 

Dongning Wangguo 東寧王國  Království Dongning  

Dongshi  東石  město na západě Taiwanu 

Ershui 二水  město na západě Taiwanu 

Eryu Yuantailang 兒玉源太郎 Kodama 
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 4. generální guvernér 
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Fujian  福建   provincie Číny 



 
 

 

furenfu gaishan  婦人服改善 fujinfuku gaizem reforma ženského oblečení 
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gua 褂  kabátek 

guajia  褂袷  vesta, dealekt Min 

Guangdong 廣東  provincie Číny 

Guomin Jingshen 
Zongdongyuan Taibei Zhou 
Zhibu 

國民精神總動員台

北州支部 
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duchovní mobilizaci lidu  
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Huashan Ziji 樺山資紀 Kabayama 
Sukenori 
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Chen Jin  陳進  taiwanská malířka 

Jiang Zhongzheng 蔣中正  generál Čankajšek 

jiaohua 教化 ky ka akulturace  

Jiawu Zhanzheng  甲午戰爭  1. čínsko-japonská válka  

Jie Chanzu Hui 解纏足會  Společnost za osvobození 
podvázaných chodidel 

Jilong 基隆  město na severu Taiwanu 

jingshen dongyuan 精神動員  ei hi    i  duchovní mobilizace 



 
 

 

Kangxi 康熙  qingský císař  

Kejia Hanzu 客家漢族  hanské subetnikum Hakka 

ku  褲  kalhoty 

labaxiu 喇叭袖  zvonové tříčtvrteční rukávy  

laoli dongyuan 勞力動員        i  mobilizace pracovní síly 

li 禮  obřadnost 

Liu Mingchuan  劉銘傳  provinční guvernér  
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modan gāru (moga) 

muji 木屐/下駄  geta dřeváky 
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podřízenosti žen mužům 
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neidiren  內地人 naichijin lidé z vnitrozemí 

neidiren  內地人 naichijin lidé z vnitrozemí 

Penghu 澎湖  Peskadorské ostrovy  

pixie 皮鞋  kožené boty 

Qing  清  dynastie Qing 

qipao 旗袍  praporové šaty; qipao 

Quanzhou 泉州  město v provincii Fujian 

qun  裙  sukně 

quzhongguohua 去中國化 ky ch g k ka proces oddálení se Číně  
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Taibeizhou weiyuan 台北州委員  Taihokushu iin komisař Taibeiské prefektur 

Taiwan  台灣 Taiwan Taiwan 

Taiwan Furenjie 台灣婦人界 Taiwan Fujinkai Taiwanská žena 

Taiwan Minbao    臺灣民報  aiwa   i     Taiwanské lidové noviny, 
nejvýznamnější noviny 
vydávané Taiwanci, 
založeny roku 1920 v 
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čínštině, do roku 1927 i 
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japonsky  

Taiwan Ribao   臺灣日報  aiwa  Nichib  Taiwanské denní noviny 
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Taiwanské denní nové 
noviny (květen 1898-
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největším nákladem, 
sponzorovány 
guvernérovou vládou, 
vládní noviny, do roku 1911 
japonsky i čínsky, pak pouze 
japonsky  

Taiwan Shibao 台灣時報  aiwa   ih  Taiwan Times 

Taiwan Wenhua Xiehui 臺灣文化協會  Taiwanské kulturní asociace 

Taiwan Xinbao  台灣新報  aiwa   hi    Taiwanské nové noviny 
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1898) 

Taiwan Zongdu  台灣總督  aiwa      k  generální guvernér Taiwanu  
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Tonghua Zhengce Jieduan  同化政策階段   Období politiky asimilace v 
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tonghua zhuyi  同化主義 
  ka  h gi politika asimilace 

wenfu  紋服 monpuku slavnostní kimono 

Wenhua Tongzhi Shiqi  文化同治時期 B  ka D chi Jiki Období sjednocení kultur 

Wusi Yundong  五四運動  Hnutí čtvrtého 
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matky 
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xiapei  霞帔  slavnostní vesta 

Xin Min Hui 新民會  Společnosti za nový lid   
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Zhou 周   dynastie Zhou 
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šetření přírodních zdrojů 
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Obrázek 1: Zlaté lotosy 
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Obrázek 2: Úřednický oděv s úřednickým čtvercem 

Zdroj: Gao Benli 1995: 68 

 

  



 
 

 

 
 

Obrázek 3: Tradiční čínská tunika (dajinshan 大襟衫) 

Zdroj: Gao Benli 1995: 80–81 

 

Žlutá saténová 

tunika s vyšívaným 

lemováním   

materiál: hedvábí 

období: cca 1860+ 

 

Černobílá 

saténová tunika 

s  a vnitřní 

vlněnou vrstvou 

na zimu  

materiál: hedvábí, 

vlna 

období: 

cca 1870+ 

 

 

Modrá saténová 

tunika se zlatým 

vyšívaným 

vzorem tykve  

materiál: hedvábí 

období: cca 

1863–1911 

 

Růžovo-černá 

saténová tunika 

s vyšívaným 

lemováním  

materiál: hedvábí 

období: 

cca 1890+ 

příležitost: 

sváteční 

 



 
 

 

 

 

Obrázek 4: Tradiční čínská sukně (qun 裙) 

Zdroj: Gao Benli 1995: 85 

  

 

Fialová sukně se 

vzorem motýlků 

a květin  

materiál: hedvábí 

 

období: cca 1912–1932 

 

 

 

Proužkovaná 

plisovaná sukně 

s motivem váčků 

materiál: hedvábí 

období:1890–1900 

 

Červená sukně 

s květinovým vzorem 

materiál: hedvábí 

období: 1910–1920 



 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Tradiční čínské kalhoty (hedangku合襠褲/dadangku 大襠褲) 

Zdroj: Gao Benli 1995: 86 

  

 

Modré kalhoty s květinovým 

vzorem 

materiál: hedvábí 

období: 1912–1932  

Kalhoty se vzory 

a barvami typickými 

pro Hakky 

období: 1910–1920 



 
 

 

 

Obrázek 6: Červený dívčí slavnostní oděv 

Zroj: Gao Benli 1995: 74 

  

Červená saténová 

vyšívaná tunika (大

襟女衫) se vzorem 

květin a ptáků  

materiál: hedvábí 

období: 1920–1930 

příležitost: slavnostní 

 

Červené saténové dívčí 

kalhoty (大襠女童褲) 

s vyšívaným vzorem 

fénixů 

materiál: hedvábí 

období: 1912–1932 

příležitost: slavnostní 



 
 

 

 
 

Obrázek 7: Taiwanská žena úředníka ve formálním oblečení 

Zdroj: Ye Licheng 2014:57 

 
 

Obrázek 8: Vývoj tradičního ženského oděvu 1870–1940 

Zdroj: Gao Benli 1995: 69   

Na prsou má 

úřednický čtverec, 

který ukazuje 

hodnost jejího 

manžela. Žena je 

obutá do zlatých 

lotosů, cca 1900. 



 
 

 

 
 

Obrázek 9: Zúžená tunika a kalhoty stejného vzor  

Zdroj: Gao Benli 1995: 75 

 
 

Obrázek 10: Modernizovaný tradiční čínský oděv (kabátek a sukně), 1930 

Zdroj: Ye Licheng 2014: 83 

Hnědá saténová 

tunika (大襟女衫) 

a kalhoty (女褲) 

s jemným vzorem 

květin  

materiál: hedvábí 

období: 1912–1930 

 



 
 

 

 

Obrázek 11: Taiwanská rodina, 1919 

Zdroj: Ye Licheng 2014: 55 

 

Obrázek 12: Tradiční čínská sukně a sukně západního stylu, 20.–40. léta 

20. století  

Zdroj: Gao Benli 1995: 148 

Krémová sukně 

západního stylu 

s třásněmi na lemu 

a s ozdobnými knoflíky 

materiál: hedvábí 

 

období: 20. léta  

 

Kostkovaná 

sukně 

západního 

stylu  

materiál: 

hedvábí 

období: 30. léta  

Černá plisovaná 

tradiční sukně 

s ozdobnými 

knoflíky 

materiál:hedvábí 

období: 20. léta  

 

Černá sukně 

se vzorem květů 

orchideje 

materiál: hedvábí 

období: 30.–40. léta 

Žena má na sobě tradiční 

tuniku a sukně a boty 

západního stylu. Muž je 

oblečen do západního 

obleku šité podle stylu 

pruské uniformy. Dítě má 

tradiční čínský šátek 

a čepičku, na nohou má 

boty japonského stylu. 



 
 

 

 

Obrázek 13: „S nadšením a radostí je oddaná a pilná“  

Zdroj: Taiwan Riri Xinbao 21. 4. 1923: 9 

 

Obrázek 14:“Kondenzované mléko: výrobek používaný v britské královské 

rodině“  

Zdroj: Taiwan Riri Xinbao 22. 12. 1914: 3 

 
 

Obrázek 15: Žena v kuchyni v západním oděvu a s japonským účesem  

Zdroj: Taiwan Riri Xinbao 25. 4. 1911: 6 

 



 
 

 

 
 

Obrázek 16: „Zdraví milovaného dítěte je základem štěstí rodiny“  

Zdroj: Taiwan Riri Xinbao 27. 8. 1925: 3 

  
 

Obrázky 16 a 17: Matka v kimonu/západním oděvu podává synkovi sušené 

mléko  

Zdroj: Taiwan Riri Xinbao 11. 8. 1923: 9; 22. 9. 1923: 9 



 
 

 

 
 

Obrázek 19: Mandžuské šaty, císařovna Wan Rong 碗容 

Zdroj: News Guangdong [online], 4. 12. 2006. Dostupné na: 

http://www.newsgd.com/culture/culturenews/200612040043.htm (navštíveno 9. 5. 2016) 

 
 

Obrázek 20: Song Qingling v qipau, 1925  

Zdroj: Xiaohe 1120de boke 小荷 1120的博客 [online], 2. 4. 2009. Dostupné na: 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b862d070100crq0.html (navštíveno 9. 5. 2016)  
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Obrázek 21: Qipao 1925–1930  

Zdroj: Fujian Museum [online]. Dostupné na: 

http://www.fjbwy.com/mana/news/htmledit/UploadFile/201313111623190.jpg  

(navštíveno 9. 5. 2016) 

 

Obrázek 22: Svůdné dámy v qipaou se západními prvky 

Zdroj: Linglong 玲瓏. (1934). [Online]. Dostupné na: http://kjc-sv013.kjc.uni-

heidelberg.de/frauenzeitschriften/public/magazine/page_content.php?magazin_id=3&year=193

4&issue_id=193&issue_number=129&img_issue_page=36 

http://www.fjbwy.com/mana/news/htmledit/UploadFile/201313111623190.jpg


 
 

 

  
 

Obrázek 23: Ženy v qipau, střevících a s populárním mikádem a muži 

v západních oblecích, 1930 

Zdroj: Ye Licheng 2014: 84 

 
 

Obrázek 24: Malna malířky Chen Jin 陳進 (1935): „Ve volné chvíli“  

Zdroj: Taipei Fine Arts Museum [online], 19. 10. 2015. Dostupné na: 

http://www.tfam.museum/Collection/CollectionDetail.aspx?CID=897&ddlLang=zh-tw 

(navštíveni 9. 5. 2016) 

http://www.tfam.museum/Collection/CollectionDetail.aspx?CID=897&ddlLang=zh-tw


 
 

 

 

 

Obrázek 25: Návod na přešití qipaoa v duchu japonské reformy (Bendao 

Furenfu Gaishang 本島婦人服改善) 

Zdoj: Guomin Jingshen Zongdongyuan Taibei Zhou Zhibu 國民精神總動員台北州支部

únor 1940: 6; převzato z Hong Yuru 2009: 37 

 

 

Obrázek 26: Kimono, obuv zori a geta 

Zdroj: Kawakatsu 1956: 36–37 

  



 
 

 

 

Obrázek 27: Xingyafu 興亞服 

Zdroj: Taiwan Riri Xinbao 7. 7. 1940: 3 

 

Obrázek 28: Rodina movitého Taiwance. Otec a synové se převlékli 

do japonského oblečení a obuvi, manželka zůstává věrná svému tradičnímu 

oblečení. Děti na sobě mají jak tradiční čínský, tak japonský a západní oděv, 

1919 

Zdroj: Ye Licheng 2014: 66 



 
 

 

 

 

Obrázek 29: Muž v národní uniformě a žena v oblečení japonského stylu 

Zdroj: Ye Licheng 2014: 108 

 

Obrázek 30: Standardní uniforma 

Zdroj: Hong Yuru 2009: 4 

Žena má na sobě sako 

s „kimonovým“ límcem a kalhoty 

monpe, 1941. 



 
 

 

 
 

Obrázek 31: Ženy v oblečení japonského stylu, v kalhotách monpe, 1944 

Zdroj: Ye Licheng 2014: 112 

 


