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Anotace 
 
Náplní této práce je postihnout historický vývoj tvarů rukávových hlavic pánských vrchních 
oděvů. Práce se  opírá o informace ze zdrojů, zabývajících se historií oděvů jako takovou 
v souvislostech s vlivy na jednotlivé fáze vývoje. 
Pro ucelenost přehledu uvádí práci kapitola, která sděluje nejnutnější údaje o vzniku 
jednotlivých pánských vrchních oděvů s důrazem na vzhled rukávů v závislosti na celkové 
módní siluetě, na používaném materiálu či na jiných okolnostech. V další části jsou 
zachyceny formou zmenšených střihů konkrétní rukávy jednotlivých dobových oděvů. Jejich 
volba byla  ovlivněna mou snahou  co nejpřesněji znázornit nejcharakterističtější podoby 
rukávů jednotlivých dob. Zmíněné střihy dále zpracovává navazující kapitola v níž jsou 
uvedeny konkrétní naměřené hodnoty konstrukcí hlavic, podle kterých jsou dále hlavice 
hodnoceny a vzájemně porovnávány. Významem této části je získat přehled o závislosti 
vzhledu rukávu na konstrukci jeho hlavice a velikosti průramku.  
Práci uzavírá pojednání o předpokládaném vývoji podoby rukávu s přihlédnutím k nárokům 
na  funkčnost, fyziologická hlediska či používání nových materiálů. 
 
 

Annotation 
 

A main aim of this bachelor work is to affect a historical evolution of  a sleeves heads shapes 
of upper men’s clothes. 
First two chapters explain basic information about origin of particular men’s upper clothes 
with emphasis on look of sleeves in dependence on general fashion outline, used fabric or 
other circumstance. 
Next part contains previews of cuts of concrete sleeves from particular period costumes. A 
selection of cuts was affected by tendency to the most exactly demonstrate the most 
characteristic forms of sleeves in particular eras. Forenamed cuts are along treated in next 
chapter, where are mentioned concrete values of sleeve heads constructions. Pursuant to 
measured values, sleeve heads are mutually compared and evaluated. The meaning of that part 
is to obtain briefing about dependence of sleeve look on construction its head and on armhole 
dimension. 
The work is enclosed by discourse about assumed evolution of sleeve shape – main aspects 
are: functionality, physiology and application of new materials. 
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Úvod  
 
Tato práce je věnována zmapování historického vývoje tvarů rukávové hlavice a příčin 
jednotlivých změn její podoby. Práce byla pojata jako studijní matriál použitelný pro studenty 
textilní fakulty. Tomu je také podřízena struktura této práce. 
Vzhledem k tomu, že je historie oděvní kultury na této fakultě pojata jako předmět doplňující 
komplexní kulturní rozhled studentů, byla první kapitola věnována samotnému historickému 
vývoji pánských vrchních oděvů s ohledem na vývoj rukávů, neboť ty jsou jejich součástí a 
jejich proměny úzce souvisí s vlastními změnami vzhledu pánského oděvu. Větší názornost a 
doplnění informací poskytuje historický průzkum provedený formou kreseb doprovázených 
krátkými komentáři. Tato část práce by měla dostatečně uvést čtenáře do přehledu o 
problematice vývoje rukávu od jeho prvních náznaků v podobě ovinování paží po dnešní 
podobu hlavicového rukávu. 
Odborná literatura uvádí pod pojmem rukáv toto vysvětlení: „je to součást oděvu, určená 
k odívání horní končetiny těla. Rozeznáváme pravý a levý rukáv a na mnohých oděvech i 
povrchový a podšívkový rukáv. Rukáv se často skládá ze dvou nebo tří dílů, které nazýváme 
díly rukávu.“…….  „Hlavicový rukáv je takový, který má horní kraj spojený s trupem oděvu 
průramkovým švem, přičemž výška oblouku jeho hlavice určuje, zda ho nazveme 
vysokohlavicový nebo nízkohlavicový rukáv“ ([22] str. 216). V části textu nazvané – Vlastní 
záznam vývoje rukávové hlavice a její porovnání – je vývoj zmíněné hlavice zachycen 
pomocí charakteristických znaků uvedených v tabulkách, které jsou přehledně  prezentovány 
jednotlivými grafy.  
Informace získané během studia dané problematiky a znalost současného stavu v oblasti 
vzhledu rukávové hlavice byly využity k vytvoření odhadu budoucího vývoje. Ovšem nemůže 
být brán jako závazný, neboť je postaven nejen na faktech, ale také osobních názorech a tudíž 
mohlo dojít  i k opomenutí některých skutečností. Kromě toho nelze nikdy vyloučit  zásadní 
nečekané zvraty, které by mohly nastat. Ty bude možné hodnotit teprve se zpětným 
ohlédnutím do historie.  
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1. Historický vývoj pánských vrchních oděvů a jejich rukávů 
          
1.1. Úvod do kapitoly o historickém vývoji rukávové hlavice pánských vrchních oděvů 
 
Samotný popis vývoje rukávové hlavice v souvislosti s jednotlivými vlivy a příčinami na její 
tvarové změny začíná v období ranné gotiky. Ta jako první s tímto prvkem tvarování oděvu 
přichází. Gotika byla epochou, která vnesla do odívání naprosto nový řád tím, že se oděv 
začal rozlišovat na mužský a ženský, což bylo snad i hlavní příčinou potřeby tvarovat oděv 
prostřednictvím střihu a s tímto trendem souvisí již zmíněný vznik rukávu. Nejsou zde 
uvedena období předešlá, neboť ta ještě svůj oděv nedoplňovala rukávem a nebo, jak tomu 
bylo v byzantské módě, míval jejich oděv pouze rukáv v podobě pruhu látky přišitého či 
přišněrovaného k trupovým dílům oděvu. 
Nelze tedy říci, že předchozí oděvní kultury neměly snahu paži zakrýt. Názorně to  popisuje 
začátek kapitoly 2., kde jsou oděvy mužů zaznamenány i pro období prvních náznaků vzniku 
rukávu. 

 
1.2. Gotika 
 
Gotická epocha vytvořila nový módní styl, který si vynutil nový způsob zpracování oděvu a 
především nové pojetí střihové konstrukce oděvu. Gotika je tudíž významným mezníkem ve 
vývoji krejčovského řemesla. 
Již ve dvanáctém století, kdy se začala moc centralizovat do určitých oblastí, vzniklo 
společenské prostředí v němž bylo možné a pravděpodobně i nutné se prezentovat a do jisté 
míry předvádět. Francie a zejména Paříž (která byla sídlem krále) se poprvé v dějinách stala 
určujícím centrem dvorského života i módy pro celou západní i střední Evropu. Dosavadní 
výsostné postavení církve je ohroženo rozvojem měst a zakládáním univerzit. Oděv ztratil 
svou zahalující neutralitu románského stylu. Nový trend zastával světštější, smyslnější a 
pestřejší pojetí vzhledu člověka. Zprvu byl nápadnější pánský oděv, který proměnil dřívější 
ideál statného bojovníka v zženštilého kavalíra. Móda se rozšiřuje stále víc i mezi méně 
majetné vrstvy a přestala tak být záležitostí pouze dvora, církevních hodnostářů a rytířů. 
Avšak vývoj módních stylů postupuje pomaleji, než jak tomu bude v nadcházejících novějších 
módách, jejichž střídání bude probíhat ve stále kratších časových intervalech.    
 
1.2.1. Ranná gotika (dvanácté a třinácté století) 
 
Oděv pozvolna opouštěl košilový střih a začíná sledovat tvar lidského těla, jako by se za něj 
člověk konečně přestal stydět. Pod tlakem tohoto trendu vznikla potřeba oděv tvarovat a to 
především novým střihovým řešením jednotlivých součástí oděvu a perfektním krejčovským 
zpracováním.  A tak došlo k tomu, že se začaly zvlášť stříhat díly trupu oděvu a zvlášť 
rukávy. Od této doby se tedy počala odvíjet skutečná historie rukávové hlavice. Vzhledem 
k dobovému ideálu, vznikly volně visící vrchní rukávy, které postavu opticky prodloužily a 
zúžily pas. Tvarovaný oděv si vyžádal vznik nejrůznějších rozparků a ty se pak uzavíraly 
hustými řadami knoflíků nebo se šněrovaly (rozparky se objevují na celém oděvu – na 
rukávech, na bocích, na zádech či u výstřihu). 
Základním pánským vrchním oděvem byla cotte na kterou se oblékal surcot. Byly to stejné 
součásti oděvu jaké nosily i ženy a jejich zásadní rozdíly byly v délce a bohatosti řasení. 
Podle odborné literatury ([6] str. 97) byla cotte oděv s dlouhými hladkými rukávy, 
tvarovanými přesně na ramenní kloub, do pasu těsný a od pasu rozšířený. Přes cotte se oblékal 
honosnější surcot (německy sokret, česky suckenie, suckni), který se tvarově podobal šatové 
sukni různé délky a šil se bez rukávů. Nejčastěji jej zdobili kožešinou, kterou býval také 
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podšitý celý. Muži nosili toto vrchní ošacení v delším provedení než ženy a mívali jej méně 
řasený. 
Základem rytířské zbroje byla ve třináctém století drátěná košile sahající ke kolenům, 
s dlouhými rukávy a někdy i chrániči prstů. Krk a nohy chránilo samostatné kroužkové 
brnění, hlavu helma. Pravděpodobně z důvodů osobního komfortu nositele výzbroje oblékali 
rytíři  pod výzbroj wams (francouzsky vambeson, gambeson, v Čechách byl údajně používán i 
název spalníř – podle Zikmunda Wintra vznikl tento název z italského spalliera či 
francouzského espalière). Wams byl krátký vatovaný kabátec sahající do pasu, který měl 
velký význam pro vývoj dalšího pánského vrchního ošacení. 
 
1.2.2. Vrcholná gotika (čtrnácté století) 
 
Oděvní móda, jak jsem se již zmínila v kapitole o ranné gotice, přestávala být výsadou dvora. 
Bohatí měšťané zatoužili také být prezentováni a zviditelněni svým oděvem v kostele, na 
tržištích, na ulicích. Odtud přišly ony tendence k přehánění, neklidu a extravaganci, které se 
odrážejí na vzhledu oděvu a jeho barevnosti. V tomto období hojně přibývalo zákonů, 
privilegií a příkazů týkajících se jednotlivých stavů a jejich oblečení. Zdá se však, že všechny 
tyto zákroky se míjely svým účinkem a možná i podněcovaly větší chuť k překračování 
daných hranic. 
Stále těsnější oděv, který zavádí korekturu postavy vycpáváním a stahováním, muselo 
provázet i zdokonalující se krejčovské mistrovství. Ulice se doslova rozsvítily a rozjasnily 
barvami a jejich pestrými kombinacemi – modré a červené, červené a zelené, modré a fialové 
a k jednotlivým barvám se váže různá symbolika. Muži nosili „barvu své dámy“, poddaní 
barvu svého pána. K tomu všemu se připojil nový princip zdobení tzv. miparti, podle něhož se 
oděv člení do různobarevných polí  (pruhů, čtverců atd.). Díky barevnosti, i přes dokonalou 
práci krejčích, se razantně zvětšila spotřeba látek. 
Max von Boehn vyslovil pozoruhodnou teorii o tom, proč došlo právě v tomto století k tak 
výrazné proměně  siluety oblečení. Dle jeho názoru byla příčinou zbroj – v roce 1390 bylo 
kroužkové brnění nahrazeno souvislým brněním z plátů. Z toho důvodu byl oděv, který se 
oblékal pod pancíř, velmi těsný. Středověká společnost definitivně odvrátila od antických 
tradic oblékání, hledala a našla v tomto principu oděvu odvozeného z potřeb rytířů základ 
nové módní siluety. Tato móda s sebou přinesla mnoho pohoršení a tak se o jednotlivých 
součástech oděvu dovídáme mnohé ze záznamů dobových kronikářů. Například autor kroniky 
ze St. Denis dokonce přičítal božímu hněvu nad tímto oblečením ztrátu bitvy u Crésy a 
poznamenal pro nás zajímavý detail: těsné oblečení se jen velmi těžko oblékalo, bylo k tomu 
třeba cizí pomoci (podle Zikmunda Wintra se oděv „vzouval“). 
Pánský vrchní oděv doplnily nové součásti. Wams nahradil cotte a surcot a byl zhotovován 
z dvojité látky, avšak postupně ztratil svou původní funkci a nosil se buď pod brnění a nebo 
jako vesta v prošívané podobě pod nový typ kabátce. Jím byl německy označovaný Schecke 
(pravděpodobně z francouzského jaquette). Původně byl volnějšího střihu, později se zužoval 
a byl stále upnutější a kratší. S jeho vývojem se stupňovala jeho výzdoba, často zpracovaná ve 
stylu miparti. Aby si udržel svůj tvar, bylo nutné vytvořit na předním díle zapínání otevřených 
krajů. Kolem roku 1330 sahal do poloviny lýtek, o dvacet let později sotva kryl kolena a 
v roce 1360 byl dlouhý jen něco málo pod pas. Správně vypracovaný kabátec dokázali 
zhotovit jen skuteční mistři a aby byl opravdu přiléhající k tělu a dobře padl, vyžadoval 
dotvarování vycpávkami (z vlny) na ramenou a prsou. 
Rukávy oděvu se staly předmětem zvláštního zájmu, který přetrval i v následujících módách. 
Aby nerušily vzhled oděvu a staly se jeho kompaktní součástí, nebo jej naopak ještě dotvořily, 
objevují se vedle úzkých rukávů normální délky rukávy prodloužené, zakrývající i zápěstí, ale 
také zvonovitě rozšířené u dolního kraje a dokonce i doširoka pytlovitě vzduté. Typické pro 
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gotickou módu byly tzv. pachy (německy Hängeärmel), „jejichž české pojmenování bylo 
odvozeno z toho, že se táhly za člověkem jako pach“ ([6] str. 106). Všechny zmíněné druhy 
rukávů již byly tvarovány v horní části rukávovou hlavicí, která umožňovala kopírování 
anatomie postavy v oblasti ramenního kloubu. Rukávy byly tvarovány nejen střihem, nýbrž 
často i  obrovským množstvím knoflíků, kterými se uzavíraly různé průstřihy a rozparky. 
Knoflíky bychom našli v četném zastoupení na celém gotickém oděvu.  
Česká móda nebyla pouhým pasivním pozorovatelem a napodobovatelem gotické módy 
v jiných zemích. Češi se sami svou vynalézavostí spolupodíleli  na vzniku tohoto oděvního 
stylu. Karel IV. byl tím, kdo údajně tyto módní vlivy při svém příchodu do Prahy přinesl. 
Pokračovala v tom i jeho choť Blanka z Valois, jejíž  francouzský doprovod vnesl do země 
západoevropskou módu a zároveň podnítil tvořivost českých obyvatel. Za vlády   Václava IV. 
dosáhla česká gotická móda nedostižně dokonalého střihu a rafinovanosti. 
 
1.2.3. Pozdní doba gotická  (patnácté století) 
 
Gotický styl doznívá, zvláště ve středoevropských zemích jen pozvolna, a dosahuje ještě 
v patnáctém století mnoha pozoruhodných forem. V této poslední fázi se jednak konzervovaly 
všechny starší podoby oděvu, jednak vznikaly jejich rafinované a výstřední varianty. A není 
to Francie, která by nyní určovala výlučný módní diktát, jejíž síly odčerpává stoletá válka, 
není to ani Anglie, zneklidňovaná vnitřními rozbroji a také ne Itálie, která již objevuje 
uvolněné a přirozené formy renesančního oděvu. Zemí této podivné doznívající gotické 
kultury se stává Burgundské vévodství, v té době nejklidnější část Evropy, žijící v míru a 
bohatství – zde vznikl přesně stanovený dvorský ceremoniál i kroj, který se stal závazným pro 
střední a západní Evropu na celé tři čtvrtě století ([6] str. 116). 
V oblečení panovala velká pestrost, i muži nosili látky jemných pastelových barev. V roce 
1468 určil Karel Smělý (burgundský vévoda) za barvu ceremonielního oděvu černou a je 
docela možné, že pohnutkou, která vyústila v toto rozhodnutí, pramenila ze znechucení 
přehnanou pestrostí. Také ostatní země kladly velký důraz na etiketu a řád při nejrůznějších 
obřadech a slavnostech, při kterých bylo závazné se řídit pravidly o vzhledu a barevnosti 
oděvu všech stavů. 
Rukávy si v této době udržovaly vzhled rukávů vrcholné gotiky, alespoň co se týká tvarů. 
Jejich barevnost podlehla stejnému fenoménu, jako celý oděv. Na dlouhé rukávy byly 
zavěšovány i nejrůznější ozdoby. Mezi nejoblíbenější se řadí rolničky. Svůj charakter si 
rukávy zachovaly ještě dlouho. To dokazují četná vyobrazení ranně renesančních oděvů. 
  
 
1.3. Renesanční móda  
 
Období, jenž dnes označujeme souhrnným názvem renesance,  souvisí s uvolněním a 
vyzdvižením lidské individuality a svou inspiraci nachází v antice, v jejím umění, vědění, ale 
také etice a celkovém přístupu k životu. Tato etapa dějin je s menšími časovými přesahy 
vymezena obdobím patnáctého a šestnáctého století. V tomto intervalu se postupně zrodily tři 
nejvýraznější renesanční oděvní styly, s odlišnými daty i místy vzniku, rozšířením a trváním, 
které se  – podobně, jak tomu bylo v historii již vícekrát – vzájemně ovlivňovaly. Jsou jimi 
uvolněná italská móda (v níž ještě přežívá pozdní gotika), dále móda období reformace a 
vývoj tohoto stylu uzavírá španělská móda.  
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1.3.1. Italský renesanční oděv patnáctého a šestnáctého století 
 
První italský renesanční šat se objevuje na přelomu čtrnáctého a patnáctého století. 
Z předchozí gotické epochy přijal komplikované střihové řešení, jenž dále rozvinul se 
stupňující se rafinovaností jednotlivých detailů. Inspirace  antikou, která vzhlížela k lidskému 
tělu jako k vrcholu krásy a  harmonie, se projevila především v odstranění vycpávek, výplní a 
vatování. Tím došlo k celkovému uvolnění oděvu, který se navíc začal bohatě řasit. Avšak na 
konci období renesanční módy se všechny původní nežádoucí způsoby tvarování oděvu vrací 
do módy, především prostřednictvím španělského renesančního stylu, který začne oděvy opět 
vycpávat a tvarovat vatováním ještě víc, než kterákoli předchozí móda. 
  
Novou renesanční součástí mužského svrchního ošacení je tzv. giornea  ( španělská jornea, 
v jiných jazycích pojmenování chybí). Její název je odvozen od italského „giorno“ = den. Je 
to nejčastěji ke kolenům krátký, bohatě řasený pláštík. Nejdříve nemá žádné rukávy a lze jej 
přirovnat k jednoduchému přehozu. Její ozdobnější varianta je doplněna náhradou rukávů  
v podobě hojně řasených pruhů, analogicky navazujících na gotické „pachy“. 
Ze stejného střihového základu vychází také tappert ( jeho název vychází z italského tabarro, 
španělsky také tabardo, německy waffenrock). Tento oděv je vždy bez rukávů, na bocích 
otevřený, s otvorem pro hlavu vystřiženým do špičky vpředu či na zádech. Pokud byl zdoben 
lemováním či pošitý kožešinou, říkalo se mu giuberello. 
Kabátec (v literatuře se častěji setkáme s německým pojmenováním wams), přejatý z gotiky, 
byl tudíž hlavním představitelem vrchního oděvu s rukávy. Vypasovaný kabátec s šosy různé 
délky zaznamenal v Itálii svou velkou změnu a to nabíráním rukávů. 
Dále existovaly široké a dlouhé pláště. Ty oblékaly zejména umělci, básníci, profesoři, ale 
také kardinálové. V Itálii ho pojmenovali zimarra (francouzsky simarre). Neliší se v zásadě 
od pozdně středověké houppelande. Byl to otevřený plášť bez viditelného zapínání, bohatě 
řasený a s rukávy širokými, trychtýřovitě rozšířenými k dolnímu kraji. Benátčané mu říkali 
dogaline (z italského dogale – dóže). Nosili jej nejen příslušníci magistrátu, senátoři, 
profesoři, ale také vysoký klérus. Plášť byl často honosně prodlužován do vlečky. Tento typ 
oděvu se stal jakýmsi odznakem významných osob a důstojnosti. 
 
 
Italská renesanční móda, která zavedla do odívání nový kánon, vstupovala do šestnáctého 
století ve své luxusní, leč uměřené podobě. Neobjevila v tomto období sice žádné nové oděvní 
součásti, ale pokračovala ve svém vývoji. Všechny oděvy zmíněné v předešlé kapitole dostaly 
novou, členitější siluetu. Ta se již neřídí tak striktně přirozenými proporcemi lidského těla,ale 
naopak začne zdůrazňovat určité jeho partie.  
Mohutní ramena a rukávy, které jsou malebně aranžovány z velkého množství látky. Tento 
efekt umocnilo prolínání dvou vrstev oděvu, vrchního rukávu kabátce a spodního rukávu 
košile. Tyto dva materiály, v kontrastních barvách, dovolily vytvořit prostor pro vznik velmi 
rafinované, fantazijní součásti oděvu. Ony vytvářené draperie na ramenou jinak úzké siluety, 
působily dojmem, že musí při prudším pohybu sklouznout a tak jen dotvářely a násobily 
cílený efekt nedbalé elegance. 
 
Renesanční móda ve Francii 
 
Francii trvalo velmi dlouho než přijala renesanční módu. Ještě na sklonku patnáctého století 
se často na šatech francouzů projevovaly vlivy pozdní gotiky. Ovšem potom ji přijaly velice 
rychle za svou, neboť již v této době byl oděvu věnován ve Francii velký zájem a to nejen ve 
dvorských kruzích. A tak se Francie nechala naprosto strhnout a bezhlavě přijímala největší 
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novinky módy renesanční Itálie, ale i jiných zemí a kombinovala je se sobě vrozenou 
elegancí. 
Francouzská renesanční móda byla o poznání okázalejší než anglická. Dokazují to četná 
vyobrazení oslňující svou efektností a nápaditostí. Pravděpodobně nejznámějším je portrét 
krále Františka I., jehož zachytil v roce 1525 Jean Clouet. Královo roucho je až 
demonstrativně nádherné, pojaté s dekoltáží nezvyklou pro pánský oděv a zhotovené z  
materiálů, na nichž nebylo šetřeno zlatem ani plastickou výšivkou. Okázalost vzhledu tohoto 
vznešeného muže umocňují bohaté, mohutné rukávy, vytvořené, dalo by se říci „aranžované“, 
z velkého množství  bohatě řasené látky. 
Historické zdroje jen potvrzují, že pořizovací náklady na tehdejší oděv byly vysoké a tvořily 
tak významnou část celkových nákladů života u dvora. 
 
Renesanční móda v Anglii 
 
Dvůr Jindřicha III. vytvořil specifickou, anglickou variantu renesančního oděvu. Dokládají to 
proslulé portréty Jindřicha III., jeho manželek a řady významných osobností anglického 
dvora, které vytvořil Hans Holbien. 
Anglie přijala z italského stylu princip dvou prolínajících se vrstev oděvu. Zpracovala jej však 
velice osobitě (ovlivněna v pozdější době nastupující německou reformační módou o které 
budeme mluvit až později), aby jako výsledek své práce představila oděv posetý  drobnými 
otvory, ze kterých vykukující bílá látka košile tvoří malé vyduté motivy nápadně 
připomínající mušličky. Postava byla formována do podoby naškrobeného krunýře, který 
oproti italské siluetě působil strnule a tvrdě. 
I rukávy postupně podléhají ztuhnutí siluety a místo dříve měkkých řasených rukávů se 
objevují na oděvech mužů rukávy  pevné, tuhé, stylizované do tvarů balónků, někdy i 
přepásaných, vždy ovšem  zhotovených z drahých brokátů. 
 
  
Renesance v Čechách 
 
K nám tato móda pronikla teprve na přelomu patnáctého a šestnáctého století, přesto že podle 
autorů dobových děl byli Češi neobyčejně přizpůsobiví a náchylní „opičit se“ podle cizího 
vzoru. Snahu zmapovat toto období zkomplikovala skutečnost, že husitské války načas 
utlumily veškerý vývoj gotické módy. Ta se u nás s opožděním rozbujela na počátku 
šestnáctého století, v době, kdy v Evropě už vládne renesanční styl odívání ve svých 
nejrozličnějších podobách. 
Čechy zrození renesanční myšlenky propásly. Dokazují to historické zdroje, které 
dokumentují pronikání renesanční módy do Čech prostřednictvím oděvů prvních odvážlivců 
teprve ve dvacátých letech šestnáctého století. Češi se po všech útrapách rádi připojili k 
původní renesanční myšlence, která vznikla v Itálii. 
 
U pánského ošacení lze zaznamenat jistý posun, když se konečně v českých městech začaly 
nosit bohatě řasené renesanční pláště a vrapované košile. 
Zikmund Winter ve svých studiích poukazuje na to, že již v patnáctém století měli Češi chudé 
renesanční garderoby a teprve v druhé polovině šestnáctého století se tyto začaly objevovat 
stále častěji. Své tvrzení podpořil věrohodnými podklady, jimiž jsou výpisy z měšťanských 
inventářů, které byly pořizovány jako nedílná součást sepisovaných závětí. Z nich lze vyčíst, 
že toto období bylo v Čechách etapou přijímání a učení se nové módě. 
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1.3.2. Móda období reformace          
 
Na počátku šestnáctého století získal oděv téměř militantní úlohu. Stal se součástí vyjádření 
příslušnosti náboženské i politické svého nositele. Reformační móda vznikla ve střední 
Evropě. Zde dostala móda nový směr díky odlišným podmínkám než měla v Itálii. Nezřídka 
bývá označována jako móda „rozstříhaných šatů“, které se údajně inspirovaly módním 
výstřelkem, jehož autory jsou němečtí nájemní vojáci tzv. lancknechti (některými historiky je 
považován za předchůdce tohoto způsobu zdobení používání rozparků na oděvech anglické 
renesanční módy). Postupně se vyvinulo mnoho různých způsobů vytváření prostřihů a otvorů 
([4] str. 74): nejjednodušší  - propálením látky , nejsložitější  - prostřiháváním a začišťováním. 
Není vyloučeno, že se tkaly materiály již s otvory vytvořenými vazbou. 
 
Základní svrchní oděv pánů – šuba (česky také čuba, německy Shaube) se stala doslova 
symbolickou součástí reformačního kroje. Byl to plášť, který se nezrodil jako zcela nová 
součást oblečení, ale stejně jako italská zimarra vznikla z pozdně gotické houppelande. Široký 
plášť spadající ke koleni, ale také až k zemi, s dlouhými širokými rukávy, šálovým límcem, 
často zdobili kožešinou a vpředu ponechávali otevřený snad aby byla vidět podšívka 
v kontrastní barvě. Samozřejmě že rukávy tohoto hávu byly mohutné a bohatě řasené. 
Šubu, v níž se muži hojně nechávali zobrazit, najdeme nejčastěji zhotovenou v černé barvě.  
Střízlivost a prostotu si tato část oděvu zachovala jen v úzké vrstvě společnosti. Mnozí muži, 
kteří dbali více na módu než na prostou vznešenost začali tento plášť více řasit a jeho široké a 
mohutné rukávy v oblasti ramen si propůjčovaly podobu pozdně gotických pytlových rukávů, 
vroubených a podšívaných kožešinou. 
Šuba prodělala vývoj a získala celou řadu nových variant – okázalou, zkrácenou, náročně 
řasenou s mohutným stojacím límcem – horckop. S její oblibou se objevily i první protesty 
v podobě zákazů, podle nichž ji nesměli nosit příslušníci nižších stavů. 
Jako další je nutné zmínit příchod dalšího typu svrchního pánského oděvu, tentokrát 
z východu, tzv. kaftanu, který byl vpředu přeložený, přepásaný či zapínaný na knoflíky. 
Setkáváme se s ním nejčastěji při studiu v módě Ruska, Polska a Maďarska. 
Jeho obměnou byl delší kaftan s dlouhými či krátkými rukávy, kterému se říká dalaman 
(turecky dolman). Ten se od svého předchůdce lišil v tom, že místo zapínání na knoflíky se 
zavazoval ozdobnými šňůrami, kterými byl i zdoben na předních krajích. V Čechách se tak 
označovaly také kožichy všech druhů a dělily se na kápě vlašské a pláštíky španělské. První 
ze zmiňovaných, zvané také reverenda (v ostatní Evropě gaban z arabského gabe, španělsky 
gabán, italsky gabbano, gabbanelo, francouzsky caban), mají volné rukávy, často u lokte 
nastřižené, takže visí dolů jako okrouhlé pachy. 
Reformační móda se sebou přinesla i první župany a župánky, nepředstavující v této době 
domácí oblečení, ale pohodlné zimní pláště s kožešinou. 
První polovina šestnáctého století přinesla vznik kabátce zvaného faltrok (německy faltrock, 
paltrock), který nahradil starší typ kabátce, wams. Někdy se ale nosil přes zmíněný wams a 
pak byl bez rukávů nebo jen s krátkými rukávy balonového střihu. Pokud se nosil samostatně 
tak rukávy měl. Faltrok postupně vytlačil starší kabát – župici, jejíž délka se označovala jako 
popásní či půlní. Putnička (německy Schecke, francouzsky jaque), kterou lze označit jako 
jakýsi předstupeň budoucího saka a vest dvorské módy Ludvíka XIV., také přestávala být 
používaná. 
Svou krátkou historii si prožil i krátký červený pláštík, co by odznak stavovské příslušnosti 
sedláků, který byl povolen jen krátce. Jeho základní tvar se příliš nelišil od výše zmíněné šuby 
bez límce, doplněný malým baretem. 
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Na oděvech bohatých německých patriciů se opět začala uplatňovat přehnaná pestrost barev 
(pravděpodobně inspirována opět lancknechty). Svého znovuoživení se dočkal i středověký 
princip kombinací nazývaný miparti – často asymetrické sešívání jednotlivých kusů oděvu 
z dvou i více různobarevných látek. Jako další způsob zdobení  bylo oblíbené protahování 
různobarevných proužků otvory ve tkanině. 
 
  
1.3.3. Španělská renesanční móda 
 
Ve vyzrálé podobě vstupuje na evropskou  oděvní scénu v polovině šestnáctého století. 
Španělská móda brzy zásadně ovlivnila všechny země svou novostí, neobvyklostí. Přesně 
geometricky tvarovaná konstrukce španělského kostýmu kontrastovala s dosavadním 
uvolněným trendem. Španělský šat záměrně deformoval lidskou postavu a přetvářel ji v jakési 
seskupení – vytvářející tuhou tělesnou schránku kombinací drahých vyšívaných tkanin a 
ozdob z drahých kamenů a kovů. Původní renesanční myšlenka je tedy naprosto popřena, 
neboť v takovém šatě došlo k upnutí postavy, jejímu znehybnění a ztížení pohybu. I tak si 
španělský renesanční oděv udržel svou oblibu velmi dlouho, až hluboko do sedmnáctého 
století. Počátky procesu vývoje tohoto oděvu sledujeme již za vlády Karla V., příslušníka 
habsburského rodu. Jen stěží lze ovšem zjistit, zda španělský šat záměrně jeho tvůrci 
modelovali v okázalém a nákladném stylu. Ke vzniku španělského stylu odívání přispěl také 
způsob vystupování. Etiketa vyžadovala vzpřímené a vznešené, hrdé držení těla, které bylo 
takovým oděvem náležitě zdůrazněno. 
 
Pánský šat se plně podřizuje novému módnímu kánonu a přísně dodržuje tvarování siluety 
odvozené od koule a kužele – zdůrazněná ramena se násilně kuželovitě zužují k pasu k němuž 
přiléhají kalhoty v podobě dvou koulí. V důsledku toho bylo navenek luxusní a okázalé 
ošacení uvnitř vycpáváno, vatováno a vyztužováno. Oděv odhaloval pouze tvář a malou část 
ruky. Celková upjatá silueta působí přesto, či právě proto, důstojně.   
Preferovanou barvou se stala černá ( která se stala samým vrcholem elegance). Na dvoře se 
zanedlouho začala kombinovat s kovy, ať v podobě šperků či výšivek, aby ještě vystupňovala 
( pokud to jen jde) zdobnost. Nákladnost oděvu zvýšila i jeho střihová náročnost, která 
vyžadovala perfektní profesionální zpracování i kvůli tomu, že se na ceně oděvů projevilo i 
použití vzácných, drahých tkanin. 
Kabátec byl dvojitý, podšitý a svůj tvar udržoval díky velkému množství vycpávek. 
Důležitým detailem byl efekt „husího břicha“ ( německy Gänsebauck, francouzsky panse, 
panseron, také doublet  à la polonaise) prodlužující linii hrudi, ploše obepínající břicho a 
někdy extravagantně trčící dopředu. Tento kabátec – doublet – sahal jen do pasu, popřípadě 
měl malé šůsky a stále víc se blížil tvarem budoucímu saku. Již v této době se objevil také 
jako vesta v bezrukávové podobě. Střih kabátce byl značně ovlivněn i nápadným řešením 
poklopce – krytí, které někdy vystupuje natolik, že tvoří náhradu kapsy, do níž je možné 
vkládat i rozměrnější předměty. V takovém případě musel být kabátec vpředu vystřižen do 
vhodného tvaru. Rukávy těchto svrchníků si ponechávají objemnou, řasenou podobu a zdobí 
se ještě komplikovaněji prostřihy, přepásáním a podobně. 
 
 
Známou variantou doubletu je španělská ropilla, která se nosila ve druhé polovině šestnáctého 
století a na počátku sedmnáctého století. Pro její nejzákladnější podobu byl typický stojací 
límec, volné visící rukávy (Zikmund Winter je označil jako parukávy), rozšířená ramena, 
prodloužené šosy. Oblékali se do nich vznešení Španělé, prostí muži pak oblékali jednoduchý 
kabát pojmenovaný sayo. 
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Klasickým plášťům tehdejší móda příliš nepřála. Nikdo nechtěl pod neokrasným hávem 
schovávat nákladné a okázalé ošacení. Proto se jen v nejnutnějších případech opravdového 
nečasu nosila pláštěnka či pláštík s rukávy i bez rukávů, jako pouhý přehoz. Působil velmi 
nedbale a dostal označení boemio, které se vžilo v celé Evropě. Ovšem, zda se Čechy 
zasloužily na jeho vzniku nevíme. Možná se od nás jen dovážel do jiných zemí. 
Zvláštním případem v této módě je masivní, řasený plášť, který se stal odznakem vznešených 
osobností, učenců, filosofů a profesorů. Španělsky se jmenoval capa – býval s kapucí, 
kruhového střihu a jeho délka se pohybovala v rozmezí od kolen ke kotníkům.  
 
Španělská móda ve Francii 
 
Francouzský dvůr si sice rychle osvojil diktát španělské módy, ale v zápětí si ji začne 
přizpůsobovat a uvolňuje tvrdou a strohou siluetu. Kabátec Francouzi prodloužili a to tak, že 
svými šosy nezřídka zakrývá z velké části kalhoty. 
V historii se stalo již mnohokrát, že se mladší generace pokusila o vydělení z masy právě 
odlišným ošacením, ale poprvé v renesanční Francii je tato snaha tak výrazná. Vzniká další 
typ dvořana pod pojem – mignon – který se obléká velmi zženštile.  
 
Španělská móda v Anglii 
 
Zde se poprvé projeví vášeň ve vymýšlení nových barev a jejich odstínů, které vyvrcholí 
v období baroka a rokoka. Anglie jako jejich předvoj uvádí v život bristolskou červenou, 
kendalskou zelenou a coventryskou modrou. Angličtí gentlemani se nechali strhnout a 
usilovali o extravaganci za každou cenu, která ve svém výsledku působí velmi nesourodě a 
rozpolceně. 
     
Španělská móda v Itálii 
 
I když původní záměr renesance byl jiný, přistupuje k novým směrům mateřská země 
renesanční myšlenky s otevřenou náručí. Proto v italském renesančním oděvu šestnáctého 
století nacházíme mnoho ze španělského kroje a způsobu jeho dekorace. 
 
 
Španělská móda v Čechách 
 
V Čechách dochází v šestnáctém století ke složitému prolínání různých módních stylů. 
Přežívaly ještě některé prvky z doby středověku, v některých společenských kruzích se ujala 
móda reformační – německá, v jiných více méně uspěl španělský kroj. Záleží na tom se kterou 
z nich přišel její nositel více do styku v osobním životě či při obchodování apod. 
 
Španělská móda v ostatní Evropě 
 
Víme, že Německo vytvořilo vlastní styl, který původně vznikl v souvislosti s duchem 
reformace. Je to oblečení na jedné straně konservativní, s rysy tradicionismu, na druhé straně 
však dosahuje i podob velmi okázalých a náročných. Pokud jde o španělský vliv, lze mu 
připsat zkrácení dlouhé šuby, která dostala stojatý límec a pojmenování harzkoppe.  
Nizozemí přineslo typický dlouhý plášť vyztužený kosticemi, který tvoří nad hlavou 
konstrukci chránící před nepohodou.  
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1.4. Barok 
 
Období baroka více méně vymezují dva významné letopočty, respektive dvě významné 
historické události. První barokní projevy a změny zaznamenáváme v roce, kdy začala 
třicetiletá válka (tedy 1618). Toto malebné období končí rokem 1789, kdy Francií zmítá 
Velká francouzská revoluce. Všeobecně se barokní sloh specifikuje jako sloh sedmnáctého a 
osmnáctého století. Tato dvě století přinesla s sebou překotné střídání nejrůznějších mód 
inspirovaných nejrůznějšími podněty: historií, fantazií, literárními předlohami, exotickými 
zeměmi, a jindy třeba i venkovem. Tento výčet by mohl pokračovat ještě dlouho. Poeticky jej 
charakterizuje citát jistého ironika z tohoto období, který se posměšně  a duchaplně vyjádřil 
svůj odhad věku  – „děvče sotva dvanáct mód staré“(Georg Christoph Lichtenberg, Aforismy, 
in: večery při svíčce, str. 68, převzato z [6] str. 108). 
 
1.4.1. Období třicetileté války ( ranný barok )  
 
Je to vskutku neobvyklý jev, že během dramatických vojenských a politických událostí 
Třicetileté války, došlo ke zrodu tak impozantního honosného a jemného módního stylu. 
Z období válek pozdějších byl zaznamenán fenomén naopak zjednodušování oděvů, 
používání levnějších materiálů a méně nápadných barev a přece, barok se stal v historii 
vyjímkou v této řadě mód „válkou porobených zemí“. 
Opět; jako pokaždé v historii, po éře módy, která byla strohá, tuhá a nepohodlná (pozdně 
renesanční), nastoupila tendence uvolňování oděvu. Klade se důraz na pohodlí jeho nositele a 
aby působilo měkce, jemně a snad i s trochou nedbalé elegance. 
Onen pomalý přechod od španělského ošacení trvá některým zemím kratší, jiným delší dobu –
hluboko do sedmnáctého století, avšak nakonec bez výhrady všechny evropské země 
propadnou kouzlu malebného baroka. Barokní styl odívání vznikl propojením mnoha stylů 
starších, avšak hlavní zásluhu na jeho vzniku nelze Francii upřít. Francii se tak naskytla 
možnost udávat tón módě a této role se zhostila navýsost výborně a nevzdala se své funkce 
diktátora módy po celá budoucí staletí, i když v pozdější době k ní přibudou další módní 
velikáni.  
První co Francie v oblasti módy udělala, je to, že oděv zbavila veškerých vycpávek. Ne 
ovšem průstřihů, které onu měkkou siluetu podtrhují. Nová móda si vyžádala i adekvátní 
způsob svého předvedení změnou vystupování, které bylo pojednou znatelně hlučnější. 
Vojáka vstupujícího do salonu mohutným krokem v objemných botech doprovázelo řinčení 
ostruh. Jeho stavovskou povinností se stalo i umění ladných gest při uklánění, smekání či 
„odhazování“ pláště a klobouku. Co se týká aranžování oděvu, bylo mnohé ponecháno osobní 
fantazii dané osobnosti a tak se začaly různé součásti garderoby nosit se zdánlivou 
ledabylostí, posunuté asymetricky k jedné straně či jinak rafinovaně upravené. S uvolněním 
siluety souvisí i používání k jejich zhotovení lehkých a měkkých vlněných nebo hedvábných 
látek, často výrazně barevně zpracovaných. 
Nelze dost zdůraznit, že stuhy, mašle, rosety i krajky zdobí všechna volná místa oděvu 
správného kavalíra. 
 
Jednotlivé součásti pánského ošacení se sice zásadně nezměnily, ani nepřibyly nové, avšak 
jejich střih a charakter se změnil zásadně. 
Kabátec stále patří k základní výbavě mužského oděvu, jeho šosy se prodlužují a nezřídka se 
rozšiřují vložením několika dílů. Po bývalém konstrukčním řešení oděvu do tvaru husího 
břicha zůstávají na předním díle po odstranění vycpávek jakési jeho pozůstatky v podobě 
šosů. Pojmenování kazak (německy kasack, francouzsky sacque, italsky casacca) známe již 
z pramenů popisujících středověký oděv. Ten se v sedmnáctém století formuje podle střihu 
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panujícího kabátce. Barokní kazak byl však volnější. V oblibě bylo mít jej lemovaný 
kožešinou a stal se součástí vojenského typu odění tehdejšího kavalíra pod označením 
bongreline. Vzhledem k tomu, že rukávy kabátců byly zcela rozstřižené po celé své délce, 
zůstává košile a především pak její rukávy objemné, aby esteticky doplňovaly zmíněný módní 
způsob modelového řešení rukávů. 
 
Ranný barok v ostatních zemích 
 
Španělsko a Rakousko zůstalo k tomuto stylu rezervované. Muži si oblíbili snad jen zúžené 
kalhoty ke koleni. Okruží někteří zaměnili za pohodlnější límec, tzv. golollu (také gola, 
z latiny collum = krk). Byl to zdvižený límec, vyztužený lepenkou a potažený černým nebo 
bílým plátnem nebo taftem. 
Holandsko, tato osobitá země, barokní styl Francie přepracovala a to poměrně zásadně. 
Změnami nezasáhla pouze v detailech, ale prošly jimi základní součásti oděvu. Ony nové 
prvky zavedené Holanďany,  později ovlivnily zpětně francouzskou módu. 
V Holandsku byla společnost dělena do skupin (podobně tomu bylo v dalších zemích 
Evropy), které se odlišují a demonstrují svou příslušnost i prostřednictví oděvu. Stoupenci 
oranžského dvora se šatili s velkou okázalostí a důrazem na nádheru. Opakem jejich přepychu 
byly oděvy tzv. regentské, řešené jednoduše v jednoduchou siluetu, většinou z černých látek a 
jen velmi střízlivě zdobené.  
Svou situací v tomto století byla Anglie velmi podobná Holandsku.Také zde proti sobě stály 
dvě názorově odlišné skupiny. Na jedné straně příslušníci dvora, na druhé puritáni. Puritáni 
zavrhli zdobení stuhami či krajkami a označili tuto módu jako zbytečný luxus. Postačil jim 
černý soukenný kabát, kulatý plstěný klobouk. Po sedmnáctém století se jich velké množství  
vystěhovalo do Ameriky a přivezli sem i tuto módu. 
Oděvy tohoto období bývaly doplněny rukávy, jejichž objem byl více umírněný v porovnání 
s renesančními rukávy, avšak svého řasení se vzdaly až v období vrcholného baroka, které je 
typické útlou siluetou a proto i rukávy zeštíhlely a poměrně se zmenšil i průramek, do kterého 
byly všívány. 
 
1.4.2. Vrcholný barok – francouzská móda 
 
Doba Ludvíka XIV.  
 
Vývoj stylu částečně souvisel i s jednotlivými vývojovými etapami osobnosti Ludvíka XIV. 
Od roku 1644 do roku 1660 vládla za nezletilého syna jeho matka Anna Rakouská,  v roce 
1661 se vlády ujal sám mladý Ludvík  XIV. a spolu s jeho osobností vyzrává i módní styl. 
V letech 1670 – 1715 postupně vznikající dvorský styl došel k svému vrcholu a Francii 
vysloužil obdiv a pojmenování arbitr elegance.  
   
 
Móda na dvoře Ludvíka XIV. v období 1644 – 1660  
 
Královna matka nevěnovala oděvu na svém dvoře mnoho zájmu a vývoj módy nebyl 
iniciován ani úsilím někoho jiného. Stále proto doznívá móda třicetileté války. 
Kabátec mužského ošacení prošel výraznou změnou. Byl zkrácen a tím zásadně změnil 
siluetu. À la mode se stal krátký kabátec přecházející v šosy. Nesahal pomalu ani do linie 
pasu a tak odhaloval řasnatou košili. Spolu s dalším zkrácením kabátce v letech 1660 – 1670 
dojde i ke zkrácení rukávů. Vznikl tím nový efekt, který vytvořila košile, respektive dolní 
ozdobné kraje bohatě řasených rukávů doplňovaných často volány s našívanými krajkami. 
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Pláště přijaly předchozí podobu splývavých přehozů, byly jen méně malebné ve spojení se 
širokými kalhotami. 
 
Móda na dvoře Ludvíka XIV. v období 1660 – 1715  
 
Vznikla již první uniforma a to právě na dvoře Ludvíka XIV. Ta svou linií do jisté míry 
předznamenala vzhled novodobého typu oděvu mužů, který vznikl na přelomu šedesátých a 
sedmdesátých let. 
Zrodil se naprosto nový typ kabátce, pod který se neoblékala košile a tak často plnil úlohu 
ošacení spodního i vrchního. Byl jím justaucorps (z francouzštiny přeloženo doslova „na 
tělo“). Justaucorps byl střihově řešen s prodlouženými šosy a jak jeho pojmenování 
předurčuje výrazně přiléhavý v pase. Této linii odpovídal i tvar rukávů a rukávové hlavice, 
který byl řešen konstrukčně tak, že ve svém výsledku tvoří rukáv úzké pouzdro. V této etapě 
vývoje pánského vrchního ošacení existovala i o něco volnější varianta justaucorpsu, kterou si 
oblékali gardisté (pravděpodobně kvůli většímu pohodlí a především volnosti pohybu). 
 
Zároveň s justaucorpsem vzniká také vesta jako naprosto nová součást oděvu, střihově 
odvozená od kabátce a je buď bez rukávů nebo s krátkými úzkými rukávy, tak že vlastně byly 
oblékány dva jen málo odlišné kabátce na sebe, jen spodní vesta je méně honosná. 
 
Ostatní země Evropy v letech 1640 – 1715 
  
Tak jak je pro Anglii v pozdější době typické, je i její baroko zdrženlivější, střízlivější a to 
nejen zásluhou puritánů. Určitý vliv měla i ochrana a odpor země proti dovozu luxusního 
zboží ze zahraničí (související pravděpodobně s vlastenectvím a podporou domácích 
výrobců). Vyvrcholení onoho odporu se projevilo jako přímý zákaz nařízený parlamentem 
v roce 1662. Panovník svou nevůli vůči francouzské módě pokusil podpořit určitou podobou 
národního kroje, který se však příliš neujal. Anglie tak začala přijímat francouzskou módu      
až v době nástupu Karla II. na trůn (v roce 1666). 
Jako pravý opak Angličanů se projevili Španělé, kteří se již od čtyřicátých let sedmnáctého 
století přiznali k francouzské módě uvolněním přísné siluety oděvu. Jejich pláště se              
po francouzském vzoru velmi zkracují. Velkým zlomem prošla španělská móda ovšem teprve 
s nástupem Filipa V. na trůn v roce 1701, kdy byl celý dvůr oblečen bezvýhradně                  
ve francouzském stylu. Nutno podotknout, že i přes věčné pofrancouzšťování všeho, nadále 
pokračovalo španělské krejčovské umění ve svém věhlasu a jeho prosazení potvrzuje i vznik 
označení kvalitního zpracování střihu – španělský střih. 
V Itálii docházelo k nejvýraznějšímu mísení nejrůznějších vlivů a nevýraznější prvky 
pocházely z francouzské módy a národních zvyklostí. 
Díky konzervativnímu přístupu všech německých dvorů se zde francouzské baroko prosadilo 
se značným opožděním. Francouzský barokní okázalý kostým sem vnesl teprve Bedřich II.    
v roce 1701 kdy se stal pruským králem. 
Čechy se v této době nepříliš ochotně otevíraly světu. Řada obyvatel po událostech na Bílé 
hoře odchází do emigrace a přichází sem naopak nebývalé množství cizinců. S těmi je sem 
přinesena i francouzská móda ve všech svých starších i nejnovějších podobách, aby převzala 
vládu nad celou zemí. Teprve koncem sedmnáctého století se po prvotních neúspěších 
prosazoval vývoj „české módy“. 
V průběhu sedmnáctého století se začaly udržovat intenzivní styky Evropy se zámořím. Tím 
došlo k mísení mnoha typů oděvů. Vliv Ameriky na Evropu je sice malý, ale nepopiratelný. 
Inspirace exotickými oděvy se začala projevovat velmi výrazně spolu s rozvíjejícími se 
obchodními styky s Indií, Čínou či Tureckem atd. 
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1.5. Regence a rokoko 
 
Období regence Filipa II. Orleánského (zastupujícího Ludvíka XV.) trvalo od roku 1715 do 
roku 1723. Epocha regentství se sebou přinesla nové ovzduší. Dramatickou událost – smrt  
krále – následuje uvolnění v podobě jakési ekonomické a sociální revoluce, která se sebou 
přinesla světlo, pohyb, nové umělecké směry vyznávající pohodlí a domáckou atmosféru. 
Všechny sféry lidské činnosti ovlivnil nový duch bez barbarství, násilí a pobožnůstkářské 
inkvizice. 
Epocha zahájená nástupem Ludvíka XV. a poté jeho následníka Ludvíka XVI. je dnes 
označována jako období rokoka a její móda plynule navazovala na základy vytvořené 
v předchozí fázi. 
 
 
1.5.1. Regence ve Francii 
 
 
Šlechtici a šlechtičny se nespokojují jen s oficiálním šatem, který zachovaly reprezentativní 
portréty. Místo slavnostních převleků  se setkáváme s oděvy pro rodinu a dům, pro domácí 
společnost, s obleky cestovními i zahradními, se šatem jarním a zimním, s obleky 
vyhrazenými přírodě, lovu a tanci. 
Pánský oděv se ve svých základních součástech nezměnil. Skládal se z justaucorpsu, vesty, 
vázanky či žabó, culotte a třírohého klobouku. Charakter oděvu dotvářely nejrůznější 
doplňky, které se dočkaly  jemnějšího vypracování a drobnějšího vzhledu.  
 
 
1.5.2. Rokoko ve Francii (1723 – 1774) 
 
 
V roce 1723 vstupuje na trůn Ludvík XV., aby pak vládl plných 51 let. Během této vlády 
jediného člověka se zvláště pánský šat přetváří jen velice pozvolna a nenápadně, aby 
v následující éře vyvrcholil nádherou a zdobností, která, zdá se, nemá hranice.  
Jako způsob zdobení oděvů dávali pořád ještě přednost vlajícím stužkám, mašlím, volánům, 
sámkům, prýmkům i festonům aranžovaným z lehkých látek. Vedle nich se objevily ve své 
nové roli květiny a to nejen živé, ale téměř zároveň s počátky jejich využití jako dekorace 
oděvu, se začaly vytvářet i jejich imitace z látek, kovů apod. Na své popularitě ovšem 
neztratily ani krajky a výšivky. Všech těchto zmíněných ozdob na oděvu, je-li to ještě možné, 
neustále přibývalo.  
Dříve zaznamenané trendy v odlišování nejen jednotlivých společenských vrstev, ale též 
věkových, jsou tímto oděvním stylem  popřeny. Všichni se oblékají do oděvů z jemných látek 
pastelových barev a vlasy kryjí pudrovanou bílou parukou. 
Ve vývoji jednotlivých tvarů oděvů a jejich střihů došlo k razantnímu zpomalení. Snad právě 
díky již zmíněným ozdobám, používaným v tak velké míře, že samy zastaly poslání  
obnovování vzhledu natolik, že další nová konstrukční řešení oděvních součástí nebyla příliš 
nutná. A tak se nové tvary a typy mužského vrchního ošacení vyvíjely velice pomalu. 
Tradiční pánské ošacení dříve nazývané habit nebo habit  à la française  (předchůdce dnešního 
označení oblek) tvořily justaucorps, vesta a culotte. Pozdější feminizace mužského ošacení 
způsobila, že se šosy kabátce rozšířily a jejich tvar byl udržován vyztužováním voskovým 
plátnem, žíněmi či papírem, aby náležitě trčely. Kabátci přidalo na ležérnosti úplné otevření. 
Rukávy končí u lokte nebo u zápěstí vysokou manžetou a záměrně odhalují ozdobnou košili. 
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V oblasti hlavice krejčí rukávy nenabírali ani jinak nezdobili, pouze je hladce všívali. 
Průramky těchto oděvů byly stále poměrně úzké a na zadním díle více tvarované do oblouku 
(víc zasahovaly do zadního dílu, což muselo vytvářet napětí při pohybu – při ohnutí zad - 
pokud ještě vezmeme na vědomí skutečnost, že se krejčí příliš nezabývali lopatkovou 
vypouklostí). 
Novému typu kabátce, který vznikl v tomto období se říká frak. Toto označení vzniklo           
z anglického slova frock, které označovalo mnišskou kutnu. Frak byl vytvořen sestřižením 
šosů justaucorpsu vpředu z důvodů většího pohodlí při jízdě na koni či nošení kordu. Tvořil 
tak ryze praktickou součást pánského ošacení. Ale brzo jeho obliba vzrostle natolik, že byl 
povýšen na společenský oděv a netrvalo to dlouho a dočkal se statutu slavnostního oděvu 
pánské garderoby. Rukávy fraku si ponechaly tvar rukávů svého předchůdce – justaucorpsu.  
Typ fraku, který pojmenovali bal habit (plesový), byl charakteristický barevným límcem a 
revíry (klopami) a byl vyšívaný. Frak à l’anglaise si muži nechávali šít z vlny a bez ozdob. 
Vzniklo ještě mnoho nových modifikací, avšak postupně se jeho forma měnila sestřižením 
šosů, které byly v pozdější době střídavě hranatější či kulatější. Krovky střídaly svou delší 
podobu za kratší a naopak. V podstatě však nedošlo ani v budoucnu k radikální změně 
vzhledu tohoto standardního typu vrchního oděvu pánského šatníku. 
Vesta se postupně zkrátila a nebyla již tvarem přesnou kopií justaucorpsu nebo fraku. 
Odčlenila se svým vzhledem a konstrukčním řešením, ale i používanými zdobnými materiály, 
aby si tak vydobyla post luxusní součásti pánského šatu. V této fázi ztratila rukávy a již nikdy 
je nepřipojila ke svému vzhledu (vznikla reprezentativní součást obleku – trupový  oděv bez 
rukávů). 
Svrchnímu ošacení v podobě plášťů a kabátů se začalo věnovat konečně více pozornosti. 
Vedle bezrukávového pláště si získal pozornost a oblibu redingot (původně anglický jezdecký 
plášť rading – coat). Dlouhý dvouřadý plášť, jen lehce vypasovaný byl řešený se dvěma límci 
z nichž jeden se nosil zdvižený. Zatím představoval spíš účelové oblečení než společenský 
oděv. Byl hojně užívaný jako cestovní oděv. 
Rokoko se sebou přineslo nový trend v oblasti tkanin používaných pro zhotovování oděvů. Ty 
byly vzdušnější, jemnější, matných barevných tónů, často v rafinovaných barevných 
kombinacích. Na popularitě získala růžová barva, dále světle modrá a zelená, ale i další 
prapodivné odstíny s ještě podivnějšími názvy – např. pouliční špína. Dříve používané 
materiály protkávané hedvábím a kovovými nitěmi vytlačily méně nákladné, potištěné 
kartouny a bavlněné tkaniny, které byly dříve užívány v méně majetných vrstvách a 
záhadným způsobem si získaly oblibu u vrstev, které rády dávaly světu znát velikost svého 
jmění tím, že se odívaly do oděvů z nákladných látek.  
 
 
1.5.3. Pozdní rokoko ve Francii (1774 – 1789)  
 
Období vlády Ludvíka XVI. bylo pokračování vlády a módních stylů zavedených jeho 
předchůdci a zůstává jen polemizovat, zda bylo zdařilé či nikoli. Lze podotknout, že pokud 
dnes mluvíme o rokoku ve spojení s jiným obdobím např. rokoko antiky, vždy tím myslíme  
vyvrcholení vynalézavosti, nádhery, rafinovanosti a přezdobenosti daného stylu.  
A přes to došlo k zjednodušení a praktičtějšímu pojetí oděvů, které se nosily mimo dvůr. 
V pánské módě se tato tendence odrazila na vzhledu stále více se prosazujícího fraku a to 
především v barvě, kterou nyní muži volili v tmavých tónech. Frak pro běžné účely nebyl 
příliš zdoben a pokud malinko předběhneme dobu, můžeme se zmínit o tom, že 
v osmdesátých letech bylo dovoleno v něm přijít i ke dvoru. Jeho rukávy se postupně 
prodloužily a přišly i o velkou manžetu. Začaly podléhat víc funkčnímu hledisku na oděv, než 
módním trendům a snaze o dekorativnost.  
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Zásluhou anglických krejčí, kteří dokonale ovládali svou profesi, ale i dandyů, jenž na krejčí 
vyvíjeli tlak v oblasti módy, došlo k tomu, že frak byl šit stále těsnější (nevyjímaje       
rukávy) – jako by byl ulitý na tělo. V tomto duchu byly pojaty též rukávy, jenž svým útlým 
tvarem ještě víc ztížily pohyb v takovém oděvu. Tato nová podoba fraku se stala terčem 
kritiků především z církevních kruhů. 
V předchozí kapitole byla zmínka o redingotu. Ten si své místo udržel i v tomto období. Jeho 
anglická verze z tmavých látek jak ve vypasované, tak volnější podobě byla francouzskou 
módou přetvořena na extravagantní součást oděvu jejíž nevšednost spočívala ve volbě 
nezvyklých barev a vzorů látek (např. širokých pruhů).  
 
 
1.5.4. Ostatní evropské země v období rokoka (1715 – 1789) 
 
V Anglii se šířil styl, který lze označit do jisté míry, jako praktický. Ten usměrňoval módu 
anglických mužů i žen natolik, že nepodlehla extravagantním vlnám francouzské módy. 
Uměřenost anglického oděvu úzce souvisela se dvěma důležitými aspekty. Jednak byla 
Anglie vždy jakýmsi strážcem vyšších idejí a mravů této země, a jednak procházela v tomto 
období průmyslovou transformací a změnami v ekonomice, což si vynutilo vznik nové 
struktury rozdělení moci. O tu se dělil panovník s parlamentem. S tímto obdobím souvisí i 
vznik stylu odívání, které bude později označováno jako anglická sportovní elegance. 
Anglická sportovní elegance byla odrazem odvěké záliby Angličanů v životě na venkově, ve 
vášni ke sportu a hrám situovaným nejčastěji do přírodního prostředí (což je naprostý opak 
francouzské společnosti, která se uzavírala do salonů). 
Kromě justaucorpsu či fraku, které si spolu s vestou nechávali šít z téže látky, oblékají angličtí 
gentlemani jako domácí plášť indický typ oděvu tzv. banian (banjan). Kolem roku 1780 jej 
začali nosit i na ulici. Býval flanelový, štepovaný bavlněnou látkou a vatovaný. Velký rozvoj 
nejrůznějších typů plášťů v Anglii zavinilo pravděpodobně zdejší podnebí. Svrchníky byly 
střihově řešeny velmi účelově a prostě a k jejich praktičnosti přispívala i používaná škála 
tlumených barev vlněných látek. V tomto století již pozorujeme daleko výraznější tendenci 
prosazování svébytného „národního rázu“. 
Z jednotného anglického stylu se vymaňuje Skotsko, které se s módními trendy vypořádalo 
velice osobitě. Tradiční skotský pánský oděv se sestával z plédu a kiltu. Pléd se vyráběl 
z vlněných látek s károvým vzorem tzv. tartanem, který na sebe převzal funkci odznaku 
rodové příslušnosti. Kilt byla původně ovinovací sukně. 
Další zemí o níž se zmíním je Rakousko. Tam francouzská móda vstupuje spolu s příchodem 
Františka I. (pocházejícího z Lotrinska) v roce 1746. Jednou z překážek většího rozmachu této 
módy, jako tomu bylo například ve Francii, byl zákaz vydaný již v roce 1666, který zapovídal 
dovážet francouzské zboží a opakovaně i luxusní zboží z dalších zemí v roce 1716 ( restrikt 
vydaný Karlem VI.). V odívání byly dány přísné hranice stupňující jej podle společenských 
vrstev. Marie Terezie později stanovila jednotný dvorský kostým. 
V sousedím Německu  docházelo ke  konfrontaci  doznívající strohé španělské etikety a 
francouzské módy. Také zde jsou předepsané dvorské uniformy. 
Zmíněná španělská rezervovanost ve Španělsku následovala francouzskou módu, lze tvrdit, 
jen neochotně a zejména v detailech dál uplatňovala tvrdohlavě některé prvky národního 
oděvu. Španělští muži se od tehdejší evropské konvence lišili těsnějším vypasováním kabátce, 
který byl také kratší. Rukávy takového oděvu nepůsobily příliš nápadně. Bývaly hladce všité 
do průramků, bez jakéhokoli řasení, prostřihávání a jiného zdobení. Francesco Goya, 
respektive jeho dochovaná díla nám podávají četné důkazy k dotvoření představy o oděvech 
této doby – lze na nich vysledovat vývoj siluety a oblibu světlých barev či nejrůznějších 
ozdob.  
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Itálie byla vždy otevřená novým nápadům a tak zde dochází k pozvolnému a vlídnému přijetí 
rokokové módy, která ovšem nezůstane autentickou kopií francouzské předlohy. Italové ji 
sami přetvoří v duchu regionálních zvyklostí, které se projeví v barevnosti a používání 
lehkých látek. 
Rokokový styl do Čech dorazil již před polovinou osmnáctého století. I čeští muži se u dvora 
oblékali do vypasovaných justaucorpsů, vest a otevřených plášťů. Pro ostatní společnost se 
stává módní oděv stále obtížněji dostupný. Situaci komplikovaly zákazy o dovozu a přísná 
ustanovení o vzhledu oděvu jednotlivých společenských vrstev. 
 
 
1.6. Francouzská revoluce a direktorium 
 
Ať už byly snahy pro zjednodušení oděvu koncem 18. století jakkoli silné, teprve francouzská 
revoluce umožnila jejich definitivní uplatnění. Spolu s králem byla z trůnu sesazena i dvorská 
móda se vší svou okázalostí a nádherou. Oděv prošel rychlými proměnami a tou zásadní 
pohnutkou k tomu byla snaha demonstrovat příslušnost každého jednotlivce k vlastním 
politickým postojům co nejnápadněji. Na oděvech francouzských revolucionářů se objevují 
především motivy v barvách trikolory. Francouzská revoluce značně přispěla k unifikaci 
oděvu. Jako příklad za mnohé další mohu uvést, že v českých zemích byla v roce 1789 
zrušena diferenciace oblečení jednotlivých stavů a předepsán byl pro všechny členy 
Národního shromáždění jednotný černý oděv.  
Vrchním oděvem mužů revoluční Francie není již justaukorps, ale tzv. karmaňola, kazajka 
s přeloženým límcem a kovovými knoflíky. Jakýmsi protipólem byli přívrženci royalistů a 
zlatá mládež tzv. Merveilleuse a Incroyable, kteří se oblékali do záměrně špatně padnoucích 
fraků. Kromě těchto dvou nejdůležitějších směrů vznikalo více nových směrů inspirovaných 
nejrůznějšími pohnutkami. V této době se začaly prosazovat oděvy ovlivněné antikou, které 
se opět začala věnovat určitá část společnosti. V pánském stylu oblečení se ovšem nedočkala 
takové odezvy jako v odívání dam. Dalo by se říci, že pánskou část populace více méně 
oslovil jiný trend. Jím byl tzv. dandysmus, jehož velkým představitelem byl J. B. Brummel.   
Dandy stylu se páni nevzdají po dalších mnoho let a v každé nadcházející módě se projeví 
jako významný proud pánské módy. Dandysmus byl nejen způsob odívání, ale byl to doslova 
životní styl, který tvořili sami dandyové, herci, lordi a jiné významné osobnosti, každá svým 
dílem přispěla ke vzniku třeba nové barevné kombinace, nezvyklého účesu či výstředního 
detailu na oděvu (například lord Carrick ohromil svým pláštěm  s několika límci, který se 
brzo dočkal svých kopií). Tento trend souvisel s anglománií, která ovládla i mondénní Francii. 
Anglie vnesla do módy řád a jednoduchost čisté linie a nekomplikovaného oblečení. To se 
skládalo ze svrchníku, vesty a kalhot. Důraz byl kladen na způsob vázání šátku, který byl 
předchůdcem kravaty, a byl jedinou rafinovanou součástí oděvu. Frak, který byl 
nejoblíbenějším vrchním trupovým oděvem, byl z materiálů na jejichž kvalitu se kladly 
vysoké nároky a musel mít perfektně zpracovaný střih, který zaručoval nejen  pohodlí, ale byl 
i otázkou prestiže. Frak devadesátých let byl šitý z tmavého sukna, zapínání měl vypracované 
v podobě jedné či dvou řad knoflíků a vpředu byl rovně zastřižený v pase, čímž si vynutil 
zkrácení vesty také do úrovně pasu. Délka předního dílu vyústila ke konci století  až do 
minimalistické podoby, kdy dolní kraj předního dílu sahaly jen k hrudi. Spolu s módou těchto 
anglických fraků se prosazují jako součást obleku kalhoty, přinesené revoluční módou, zvané 
pantalony. 
 
 
 
 



17 
 

1.7. Empir (1804 – 1820) 
 
Korunovace Napoleona císařem v roce1804 přinesla na krátký čas návrat dvorské módy. Muži 
se znovu oblékli do vyšívaných justaucorpsů zhotovených z luxusních látek a šitých podle 
střihů, které napodobovaly velice věrně předrevoluční rokokové kabátce do nejmenších 
detailů, včetně stojacích límců a štíhlé siluety, kterou je již popsána v kapitole o rokoku. Na 
návratu rokokové módy se nejspíš zasloužil sám Napoleon, který si nechával dovážet do 
Paříže modely až z Vídně; kam se přestěhovali po revolučních událostech, jak tehdejší dvorní 
krejčí (dvora Ludvíka XVI.), tak Rose Bertinová – modistka Marie Antoinety. Z tehdejších 
záznamů je zřejmé, že dovážení zboží bylo naprosto běžnou praxí. Z ciziny se nakupovaly 
indické mušelíny, anglické sukno, holandské plátno. A když bylo později dovážení cizího 
luxusního zboží zakázáno, rozbujelo se ve velké míře obchodování s pašovaným zbožím a 
snad byla tato zakázaná činnost znakem i určité prestiže.  
Není možné však tvrdit, že by frak upadl naprosto v nemilost. Jak dokazují dochované 
obrazové záznamy, byla obliba fraků, které přijaly kromě černé barvy také modrou, zelenou, 
hnědou ale i fialovou, v rovnováze s navrátivší se módou vyšívaných kabátců. Byl ovšem 
častěji využíván pro civilní účely, jako oděv úředníků a v této funkci se udržel s nepatrnými 
obměnami do chvíle nástupu jednoduššího vrchního oděvu – saka. Zmíněný justaucorps  
naopak zastával častěji roli slavnostnějšího oděvu. Oba tyto vrchní oděvy z šatníku tehdejšího 
gentlemana; ať už se snažili více či méně napodobovat své předchůdce; podléhaly tendencím 
vzniku nových technologií tvorby střihu či samotného postupu zhotovení. Krejčovští mistři již 
brali na zřetel, více než kdy dříve, potřeby člověka, jeho anatomii a měli již velice dobré 
znalosti v této oblasti. Zřejmější budou pokroky v oděvním oboru až o něco později 
s příchodem nových metodik měření lidského těla, či s prvními technickými vynálezy, které 
se následující době stanou doslova symbolem.  
 
 
1.8. Biedermeier a romantismus (1820 – 1840) 
 
Justaucorps nenávratně vymizí z ulic, divadel i plesů. Základním typem pánského vrchního 
oděvu, užívaného i nadále ve své původní podobě, se stal frak a to po celou první polovinu 
devatenáctého století. 
„Frak neměl vyhraněnou funkci jako později, nosil se po celý den ke všem příležitostem. 
Vedle něho se  denním neformálním oděvem stal kabát se stejně dlouhými předními i zadními 
díly, s bohatými sklady vzadu, který se vyvinul z redingotu“ ([8], str. 73).  Pro oba tyto 
kabátové vrchní oděvy se volily látky, které byly tmavší než látka použitá na kalhotách 
obleku. Oblek doplňovala vesta často v květinovém vzoru. K celkovému vzhledu přispívala 
volba podšívky vrchního oděvu, která byla  v symbióze s celkovým vzhledem a často jej ještě 
rozvíjela, neboť se pánové nevyhýbali ani pestrým podšívkám s károvým vzorem. 
Kromě zmíněného fraku a kabátu s dlouhými šosy, se používaly i další typy kabátů, ať již 
klasické redingoty, carriky nebo tzv. tweed – rovný nebo mírně vypasovaný kabát z lehké 
vlněné látky, u krku uzavřený. Biedermeierovská silueta dospěla k velmi útlé podobě, jejíž 
bezchybný vzhled zajišťoval pánský korzet.  
V nadpise této kapitoly jsem uvedla označení romanismus. Romantismus se více než na 
oděvu pánů projevoval v umělecké tvorbě. Romantiku vyjádřenou prostřednictvím ošacení 
reprezentovaly tudíž osoby působící v uměleckých sférách lidské činnosti. „romantičtí malíři 
neměli naprosto v úmyslu vyhlížet jako notáři. Naopak zdůrazňovali vše, co je mohlo odlišit 
od šosáků“ ([1], str. 265). Například pařížský malíř Eugéne  Deviera se nechal inspirovat 
oděvem Benátčanů šestnáctého století. Vliv známých umělců a jejich způsobu odívání 
nezůstal bez povšimnutí. Ostatní muži je následovali alespoň v  typické biedermeierovské 
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siluetě s nápadně svěšenými rameny, jejichž  rukávy, mírně nabírané v horní části rukávové 
hlavice, jen zvýrazňují vyumělkovanou linii ramen. Vojenské uniformy se zdobily prýmky, 
které svou pracností a zdobností neměly daleko od uměleckého díla. Límce vrchních oděvů se 
(podle vzoru dandyů) zdobí zlatem, aby tak demonstrovaly odvrácení od klasického černého  
obleku, který byl výrazem zpátečnictví. S touto vlnou romantismu souvisí i celkové zesvětlení 
palety módních barev. 
V Čechách se projevují snahy o vytvoření národního kroje, které iniciovaly nejvýznamnější 
osobnosti  naší země a jejichž úsilím vznikla později v roce 1848 čamara. Byl to nový typ 
kabátu zdobeného šňůrovým zapínáním. Čamara je ovšem po porážce revoluce zakázána. Své 
opravdové popularity se čamara dočká až po pádu Bachova absolutismu. Čeští muži se ovšem 
zajímají nejen o vlasteneckou módu, ale také o ostatní módní trendy, pronikající sem 
z okolních zemí. Potvrzují to i módní referáty uváděné v Květech  Janem Kaškou v letech 
1836 – 1838. Bylo to pro české země období rozvoje textilního průmyslu – především 
v severním pohraničí, a to i přes vyhlášení státního bankrotu v roce 1811, od kterého ještě 
neuplynulo tolik času. Na druhou stranu toto klima zemi a jejímu rozvoji prospělo, neboť 
Napoleon vyhlásil blokádu anglického zboží (již v roce 1806) a tím nevědomě podpořil 
tuzemskou výrobu odstraněním konkurence. 
 
 
 
1.9. Druhé rokoko (1840 – 1870) 
 
„V roce 1829 umírá krejčí Leroy. V témže roce přichází do Paříže neznámý inženýr jménem 
Thimmonier, jehož vynález šicího stroje změní celou módní produkci. Je to období důležité i 
pro rozmach konfekce a specializovaných obchodů s módními doplňky.“([1], str. 271) 
Pánský šatník zahrnuje širší výběr oděvů, nalezneme zde jak oděvy jednoduchého a 
praktického sportovního stylu, který hlásá především Anglie, tak i oblečení s prvky 
rafinovanosti, romantiky a zdobnějšího stylu. 
V padesátých a šedesátých letech došlo v pánském odívání k významné změně. Došlo 
k diferenciaci oděvů podle jejich funkce. Současně s tím se zvyšují nároky na vypracování. 
Do této doby představoval frak univerzálně použitelnou součást pánského oděvu, ale jak jsem 
již předeslala, právě nyní se stává oděvem používaným pro společenské události. „Oblíbeným 
typem oblečení je kabát, zvaný kaiserrock, v českém překladu císařský kabát nebo jen kabát, 
novinkou je žaket s předními cípy ubíhajícími šikmo k zadnímu dílu, objevuje se ranní kabát a 
krátký kabátek, pro který se s počátkem šedesátých let vžívá označení sacco – uvádí časopis 
Zlaté dno, červen 1862“([8], str. 76).   O něco později se do řady typů vrchních oděvů připojí 
i smoking – původně nošený výhradně v pánské společnosti, byl pohodlnější než frak, bez 
šosů, dvouřadý, v pase volný s klopami potaženými hedvábím. Jako nanejvýš elegantní byl 
muž považován, oblékl–li se do obleku, jehož kalhoty, vesta, sako a kabát byly ušity 
z jednoho materiálu. Přes to, že oblek v této podobě označují časopisy jako vrchol módnosti 
oděvu, oblékají se muži i nadále častěji do vrchních oděvů tmavší barvy než je barva jejich 
kalhot. Rukávy kabátů a sak byly v této historické etapě širší oproti předchozím, ale výrazně 
se zužovaly od lokte k dolnímu kraji. Přes to, že jsem uvedla, že byly široké, nebyly nabírané, 
pouze došlo ke zvětšení obvodu rukávové hlavice a tudíž i obvodu průramku, do něhož býval 
rukáv hladce všitý.Výjimku tvořily rukávy fraku, které si udržely štíhlejší tvar. 
Tyto charakteristiky platí neméně o české módě. Do ní ovšem vstupuje po odmlce, způsobené 
zákazem,  čamara. Ta se jak uvádí soudobý časopis Zlaté dno objevuje v neustále nových 
střihových variantách a motivy „šňůrovaných“ zapínání se objevují i na jiných typech kabátů.  
Vedle čamary se objevují krátké kabátky sokolských krojů. 
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Krejčovská tvorba devatenáctého století byla zásadně poznamenána zdokonalováním 
technologií konstrukčních i organizace práce. Dokonalý střih byl otázkou dobrého jména 
krejčího a tak není divu, že se tomuto oboru věnovalo stále více pozornosti. Nejnovější 
metodou, jejíž průkopníkem byl Francouzs Barde, byla tzv. stotinová metoda. Její princip 
spočíval v měření základních lidských rozměrů v centimetrové soustavě a odvození dalších 
poměrných hodnot z přesně naměřených údajů. Svého zdokonalení se dočkala tato metoda 
ještě během devatenáctého století a stala se důležitým krokem ke vzniku střihové konstrukce 
v dnešní podobě. Obsahovala také převodní systém, který umožňoval střihy přizpůsobovat 
různým tělesným proporcím. Z našich mistrů střihačského umění můžeme uvést Václava 
Huttara, nebo jeho následníky Erasma Kracha a Roberta Kracha. 
 
 
1.10. Móda v letech 1870 – 1890 
 
Bylo to období, kdy se lidé teprve učili plně využívat všechny výhody vynálezů a zvětšovat 
tak nejen pohodlí, ale i  rozsah vlastních možností. Móda se obrací ke své civilnější stránce. 
Vzniká nový – městský styl, který postupně vytlačuje frak z jeho významného postu a 
pozornost obrací k všednímu oděvu – vnáší do něj punc elegance, která nepřehání, nesnaží se 
být nápadnou.   
Oděv se mění ve střihovém řešení především nejrůznějšími způsoby jeho členění. Ty dávají 
oděvu jeho zajímavost i nejnepatrnějším, dokonale technicky zpracovaným detailem. Oděv 
musí v kteroukoli denní dobu vypadat čistě, udržovaně, nesmí být zmačkaný a již vůbec ne 
roztržený či jinak poškozený. Velký zájem vzbuzuje výběr materiálu na který má vliv 
neupadající význam pojmu anglické látky, které si své postavení na trhu s materiály i nadále 
pevně drží. 
Z počátku se tvar saka ani ostatních kabátů příliš nemění. Zásadní zlom nastane až 
s příchodem vynálezu jízdního kola. Obliba jízdy na kole si sama určí směr, jakým se bude 
móda ubírat. „Nejvhodnějším sportovním oděvem se stává kostým   s košilí a kravatou, i když 
alespoň rukávy jsou ještě reminiscencemi na módu biedermeierovskou.“([1], str. 450) Tou 
zmíněnou vzpomínkou jsou rukávy celkem útlé, ozvláštněné v oblasti rukávové hlavice, která 
je při vsazování rukávu do průramku nabíraná v horní části – upozorňuje tak na linii ramen, 
jenž opticky zvětšuje. 
 
  
1.11. Secese 
 
„Módu konce devatenáctého století opanují skutečně velké módní salony a každý z nich si 
zakládá na svém osobitém a výjimečném stylu. Na Světové  výstavě v roce 1900 zvítězila 
francouzská móda na celé čáře“([1], str. 239). Móda je tvořena dvěma protichůdnými styly, 
Prvním je trend ovlivněný sportovním duchem, druhým je móda diktovaná salóny. Respektive 
se proti sobě staví jednoduchá praktičnost a dekorativnost. Nový směr – secese – strhává 
postupně celý svět a vytváří z něj kultivovaný, sourodý celek. Do módy zasahují nejen krejčí 
a návrháři, ale modely navrhují  také architekti, malíři, sochaři a všichni kdo se podílí na 
kulturním dění. 
Avšak pánské oblečení jako by se nechtělo zúčastnit této vývojové etapy módy a mění se snad 
jen v nepatrných detailech. Dokonce ani příchozí první světová válka se pánského ošacení 
příliš nedotkla. Součástí pánského šatníku žádné nepřibyly a existující si v hlavních rysech 
převzaly či ponechaly původní vzhled z minulých let. 
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1.12. Móda mezi dvěma válkami 
 
Poválečná móda vychází samovolně ze svého prostředí, které bylo ovlivněno první světovou 
válkou. Ta radikálně změnila způsob života ve všech oblastech. Nová silueta byla založená na 
čistě geometrických tvarech. Oděvy byly tvarovány jen nepatrně a tohoto pojetí se zbavují 
velmi pomalu.  
Společenský oděv ztratil na svém významu a používá se jen zřídka. Pro takové příležitosti se 
nosí frak, ale více přichází do obliby smoking, který svou volnější linií více odpovídá  
potřebám společnosti. Pro běžné nošení převládá v oblibě sportovní oblečení, které pronikne i 
do oblastí, kde by dříve popudil svým příliš civilním pojetím. V poválečném období se 
objevuje i tzv. styl dělnické třídy, který vychází z praktických potřeb denního života dělníků a 
nemalý vliv na něj má i velikost příjmů. Pro tento typ ošacení byl nejvhodnější jako svrchní 
oděv  krátký převlečník, který nepřekáží v běhu ani při rozmáchlejším pohybu. Ten byl často  
z šatníku vypouštěn nejspíš z finančních důvodů. Chodí se tedy většinou v saku, které musí 
být trochu větší, aby se pod něj v zimě dal obléci svetr. To ovlivňuje siluetu oděvu, která je 
vcelku neforemná. 
 
 
 
 
 
1.13. Móda po druhé světové válce 
 
V předchozí kapitole jsem skončila popisem oděvu dělnické třídy. Tomuto oděvu, 
používaném nejen v práci, ale z ekonomických důvodů i pro běžné nošení se věnovala 
hlouběji až móda počátku tohoto období. Snaha o vznik praktického a zároveň  estetického 
pracovního oděvu byla korunována, z dnešního pohledu, úspěchem.  
Nejen pracovní oděv, ale i běžné ošacení podléhalo uniformitě, které se mu podaří uniknout 
díky nasazení úsilí všech tvůrců i vynalézavosti samotných občanů. Díky tomu rychle odezní 
počáteční chmurné klima, zaviněné také nedostatkem kvalitních látek v poválečném období. 
Logickou reakcí na nevlídnou módu  byla okouzlující, romantická a pohodlná móda.  Tento 
trend se projevil nejvýrazněji na oděvech žen, ale ani muži nezůstali pozadu. Módní siluety se 
mění v poměrně rychlém sledu. Pokud byla na jaře módní silueta A, jistě ji nejdéle na podzim 
vystřídala silueta H nebo Y. 
Vývoj syntetických materiálů byl podporován vzestupující oblibou sportovního oblečení. To 
se nosilo nejen při sportovních aktivitách, ale čím dál častěji jako běžný oděv . Tato 
skutečnost byla předzvěstí vzniku nové koncepce odívání, kolem šedesátých let, která 
prosazuje nové linie a neformální styl se stával populárnější než předchozí konzervatizmus. 
Proto si svou popularitu získalo v pánském ošacení jednoduché sako a frak, žaket i smoking 
byly používány jen řídce. Velký důraz byl kladen na kvalitu, účelnost a pohodlí. To se 
odrazilo i v celkovém střihovém řešení oděvu, které, bez ohledu na právě módní siluetu A, H 
nebo Y, pohlíží na tělo jako celek s vysokými požadavky na volnost pohybu. Proto se i 
průramky oděvu zvětšují, prohlubují a s nimi i obvod rukávová hlavice. 
 
Poválečná móda v Čechách  
 
Módu, z počátku jen nenápadně, formovala ideologie vycházející z vlády komunistického 
režimu. „Každodenní působení tzv. socialistické reality na veřejnost vedlo k jejímu 
nespornému úpadku……. Zásadním způsobem se změnily životní zvyklosti a způsoby 
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obyvatel Československa, neboť nové vedení tohoto státu se rozhodlo vytvořit nejen novou 
společnost, ale také nového člověka ( [11] str. 117)“. 
Nový oděv tudíž musel vyhovovat požadavkům na moderní charakter oděvu, na jeho 
schopnost vypovídat o kultivovanosti, která se opírala o jednoduchost, sportovní pojetí  a 
nesměla být ideologicky protichůdná. Běžný oděv se od dosavadního obleku takříkajíc 
distancoval. Nosily se košile připomínající tričko, které na sebe převzaly úlohu vrchního 
ošacení. Doporučovaným oděvem módními tvůrci byl krátký nepodšívaný kabátek, tvarem 
připomínající bundu. 
 Pokud si muž oblékl sako, což nebylo příliš běžné, mělo být zhotoveno ze lnu, volné, řešené 
s důrazem na praktičnost a jednoduchost a mělo být bez podšívky, aby šlo lehce prát. 
Smoking či frak se stal naprosto nevhodným oděvem a pro společenské události diktovala 
móda požívat tmavý oblek skládající se ze saka rovného střihu a volných kalhot. Vesta téměř 
vymizela. Funkci ozdoby na sebe převzala kravata. 
 
 
1.14. Světová móda v sedmdesátých a osmdesátých letech 
 
Oděvní styly se rozešly do dvou rozdílných směrů. První se opíral o tradice jednoduchého 
sportovního pojetí odívání, druhý vsadil na romantický projev. Sportovní styl využívá tradice 
předchozí džinové módy a vytvořil i nové varianty oděvu inspirované prvky uniforem. 
Romantický vzhled se obracel k tomu co již bylo a používal pro inovaci nejrůznější 
historizující prvky, aby podtrhnul  výtvarnost  a smysl pro detail. Proto se objevily fiží, 
volány, ale i velmi nezvyklé způsoby členění a tvarování oděvů. 
Oba tyto směry měly však mnoho společného. Především neupadající zájem  o pohodlné 
oblečení.  U obou docházelo ke snižování rozdílů mezi oděvy pro běžné nošení a pro formální 
události. Linie se pohybovaly v intervalu od jemně tvarovaných oděvů, přes volnou  siluetu až 
po ležérní rozevlátý vzhled. 
Společenský oblek musel být ovšem elegantní a příjemný. Oblíbená byla především jednořadá 
saka s dlouhými klopami. Rukávy byly hladce všité a jejich šířka bývala často stejná po celé 
délce rukávu nebo jen mírně zúžená směrem k dolnímu kraji. Celková silueta působila 
poměrně přirozeně a nesnažila se o deformování postavy nadměrným rozšiřováním ramen. 
 
Česká móda po roce 1989 
 
Před rokem 1989 docházelo již k projevům uvolnění oproti předchozím létům a móda se 
pokoušela o vznik nových stylů na základě inspirací v přírodě, v oděvech herců slavných 
filmů, ale i v mnoha jiných oblastech. 
Po událostech, které přinesla v roce 1989 tzv. Sametové revoluce, se bořily mosty za vším co 
tu bylo a to se odrazilo i v oblasti módy. První podnikatelé se oblékli do velkých sak 
populární fialové barvy a demonstrativně si „ohrnuli rukávy“, jako by i svým vzhledem chtěli 
demonstrovat své postoje a připravenost budovat demokratickou republiku. Kromě tohoto 
téměř uniformního oděvu českých podnikatelů, si svou pozici udržely klasické obleky a 
objevovaly se po delší odmlce také fraky a smokingy.  
Postupně, jak se politická atmosféra uklidňovala, začala se i móda ustalovat a méně vzhledné 
široké oděvy nahradily decentní, příjemně vzhlížející oděvy. Vznikaly nové krejčovské dílny, 
které se začaly věnovat výrobě oděvů na zakázku. Důraz na kvalitní vypracování stále stoupal 
a stal se součástí image jednotlivce, který se nechtěl na ulici potkávat s kopiemi svého 
modelu.  
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1.15. Současná móda 
 
V pánské módě se projevují snahy o znovuoživení bývalé slávy fraků, smokingů a žaketů. 
Vznikají styly, které si zakládají na elegantním vzhledu, příjemném nošení a jménu výrobce 
daného oděvu, které zaručuje kvalitu vypracování. Ustaluje se i silueta, která je jemně 
tvarovaná. Této tendenci odpovídá i tvar rukávu, jenž se prosazuje ve své uměřené podobě, 
vycházející z celkového pojetí tvaru konkrétního oděvu. Špatné všití rukávu do průramku je, 
ve spojení s představou dnešního moderního muže, velkým přestupkem proti současným 
módním konvencím.   
Vzhled oděvu je ovlivňován nejen prolínáním různých stylů a vnikáním prvků jednotlivých 
kultur do vzhledu vrchních oděvů, ale také používáním široké palety materiálů. Materiálového 
složení látek, které dnes dokáží splnit nejrůznější nároky na zpracovatelské i spotřebitelské 
vlastnosti, tvoří velmi širokou škálu umožňující zákazníkovi snadnou volbu, která je navíc 
podpořená velmi různorodou barevností. Pro pánský vrchní oděv jsou dnes vyráběny 
materiály nejrůznějších barev, avšak i nadále nejoblíbenějšími jsou pro slavnostní příležitosti 
tmavé odstíny modré, hnědé, šedé  spolu s černou. Pro letní oděv bývá volena bílá a přírodní 
světlé, nevtíravé tóny.  
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2. Historický vývoj rukávu formou kreseb 
 
 

Egypt 
�Voják (období Nové říše): 
bederní rouška lemovaná na 
horním i dolním okraji, na hlavě 
kožené pokrývky 
 
�Oděv egyptských králů 
(období Nové říše): dlouhá 
bederní rouška upevněná v pase a 
doplněná trojúhelníkovou 
zástěrkou, hruď zahalená pruhem 
tkaniny se svázanými konci – 
předchůdce budoucího pláště, 
límec zhotovený jako šperk 
z drahých kovů a kamenů, na 
hlavě koruna vzniklá propojením 
koruny horního a dolního Egypta. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Oděv Řeků 
�Vojevůdce:   základním    odě-  
vem oblékaným pod brnění, byl 
chiton aranžovaný z pruhu látky, 
ramena jsou chráněna „nára-
meníky“, boty – sandále podle 
vzoru asyrské módy 
 
�Královský oděv ( čtvrté stol. 
př. n. l.): na chitonu, dlouhém až 
na zem, nosili himation zdobený 
lemy (různé typy lemů a jejich 
vzhled měly svůj symbolický 
význam), ovinování pruhů tkanin 
kolem paží již naznačuje budoucí 
vývoj rukávu 
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Římský oděv 
��Oděv triumfátora: tento 
oděv se používal při 
zvláštních příležitostech – 
nosily jej významné 
osobnosti; spodní tunika byla 
zhotovována s dlouhými 
rukávy a sahala až na zem a 
pouze císaři měli právo nosit 
přes slavnostní tuniku tógu 
purpurové barvy 
 
�Oděv vojevůdce: byl velmi 
podobný řeckému; místo chi-
tonu měli krátkou tuniku, přes 
brnění si přehazovali plášť – 
tzv. paludamentum 
 
�Oděv vojáka z doby císař-
ství:   vlněná   tunika,   kožená  
kazajka s kovovými pruhy  tzv. 

           lorica segmentata 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Móda románská 
�Oděv pracujících (dvanácté 
století, Francie): v podstatě 
přejatá římská tunika, přepásaná 
 
�Oděv bojovníka (třinácté st., 
Německo): brnění z kovových 
kroužků, přes něj suknice 
s velkými průramky  tzv. 
waffenrock, ta se bude nosit i 
v gotické době, zhotovená 
z drahých, vyšívaných  látek 
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                                         Gotická doba ranná 

��Oděv anglického 
biskupa: roucho tvořené 
vrstvením oděvů s přetr-
vávajícími byzantskými 
prvky, vrchní kazula 
oblečená na dalmatice 
zdobené střapci, pod ní 
štóla a alba 
 
�Oděv rytíře (konec 
čtrnáctého století, Ně-
mecko): suknice s dlou-
hými širokými rukávy, 
těžké brnění oblečené na 
drátěné košili 
 
�Rytíř ve vojenském 
oděvu (druhá polovina 
čtrnáctého  století):  těsný 

                    kabátec   byl    šněrovaný,  
                                                                            říkalo se  mu  wams a byl  
                                                                            bohatě   zdobený   a   pou- 
                                                                            žívaný  jako   civilní  oděv 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gotická doba vrcholná 
�Oděv francouzského 
měšťana (čtrnácté století): 
vrchní oděv tzv. kytlice 
s trychtýřovitě rozšířenými 
rukávy, pod ní roucho 
s úzkými rukávy, svrchní 
oděv – perelína s kapucou 
protáhlou do špičky 
 
�Oděv šlechtice (čtrnácté 
století, Německo): kratičký, 
upnutý kabátec s úzkými 
rukávy, často zhotovený 
podle principu miparti, 
zapínaný a dotvarovaný 
knoflíky, ozdobný pásek 
posunuje opticky pas níž 
 
��Oděv řemeslníka (čtr-
nácté století, Německo): 
suknice s širokými rukávy, 
bývaly z tmavých a levných 
látek 
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Pozdní doba gotická 
��Oděv vznešeného muže 
(patnácté století, Německo): va-
tovaný wams s úzkými rukávy, 
tvarovanou rukávovou hlavicí a 
vycpávkami na ramenou, zdobený 
často lemy, zapínaný knoflíky či 
šněrováním 
 
�Oděv šviháka ( čtrnácté století,  
Francie): kabátec vypracovaný 
v přiléhavou siluetu s dlouhými 
rukávy, doplněná svrchníkem 
v podobě velkého límce přechá-
zejícího v kapuci s malým otvo-
rem pro obličej 
 
�Mužský oděv (okolo roku 
1500, Německo): švihácký pestrý 
oděv, kabátec úzký s krátkými u-
pnutými rukávy – střihově vychá-
zí z wamsu, přes něj krátká pe-
relína 

Gotická móda v Čechách 
�Svrchní oděv významných 
osobností ( patnácté století):  
plášť s mohutnými rukávy 
rozšířenými trychtýřovitě k dol-
nímu kraji, kraje bývaly ozdobně 
lemované, u krku velký límec 
(kožešinový); nosil se jako znak 
důstojnosti 
 
�Oděv šviháka (patnácté století, 
Čechy): upnutý oděv v typickém 
pestrobarevném provedení – levá 
a pravá část oděvu z jiného 
materiálu 
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Renesance 
��Oděv šlechtice ( patnácté století, Itá-
lie): látky používané v gotice bývaly zdobe-
né výraznými, velkými vzory – charakteris-
tickým byl vzor granátového jablka, oděv re-
nesanční je střihově jednodušší a také jeho 
silueta byla uvolněná; pod vrchním otevře-
ným pláštěm (jinobarevně podšitým) s otvo-
ry v rukávech, které volně spadají, měl šlech-
tic brokátový oděv tvarově odvozený od tu-
niky s dlouhými rukávy  
 
�Oděv vznešeného Benátčana (okolo roku 
1500): kožešinou podšity či lemovaný 
giumberello (okázalejší varianta tappertu) 
s rozparky na rukávech, kterými pronikala na 
povrch látka košile,  přes ramena přehozená 
krátká pelerína 

Renesance 
�Oděv španělského krále 
Filipa II. ( šestnácté století): 
je již oproštěn od gotického 
stylu; otevřený pláštík, ka-
bátec vyztužený a vycpaný  
s úzkými rukávy, kalhoty si 
přisvojily balonový tvar a 
jsou z pruhů vrchní látky 
tzv. španělské podctivice, 
pod je látka jiné barvy 
 
��Oděv Františka I.  
(první polovina šestnáctého 
století, Francie): mohutné, 
nabírané rukávy s průstřihy, 
kterými prokukuje nejčastěji 
bílá košile, se staly 
dominantní částí vrchního 
oděvu, vrchní přepásaný 
plášť sahá  ke kolenům ( je 
kratší než  pláště předchozí, 
které sahaly až na zem)       
a zcela kryje nohavice 
krátkých kalhot 
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Renesance 
�Pánský oděv podle Jindřicha 
IV. (okolo roku 1600, španělská 
móda ve Francii):  kabátec byl 
většinou dvojitý a vycpávaný pře-
devším v oblasti břicha - tzv. husí 
břicho (to vyžadovalo kvalitní 
krejčovskou práci a propracovaný 
střih), rukávy jsou úzké a dvou-
dílné, vysoký límec z něhož poz-
ději vzniklo okruží, kalhoty se 
prodlužují ke kolenům, ale ještě 
neztratily na objemu 
 
�Pánský oděv měšťanů (druhá 
pol. šestnáctého století, Francie): 
přizpůsobil se oděvní módě jen v 
detailech, oděvy nebyly tvarová-
ny vycpávkami jako oděvy dvořa-
nů, celkově byl řešen jednodušeji 
po stránce konstrukční i  techno-
logické, šité z levných látek 

Rnesance 
� Pánský oděv podle Karla IX. 
(druhá polovina šestnáctého stole-
tí, španělská móda ve Francii): 
kabátec je výrazně tvarovaný vy-
ztužováním, vatováním a vycpá-
váním, byl dvouvrstvý    
s krátkými šosy a s objemnými 
rukávy, jako svrchník tzv. 
španělský pláštík – pozůstatek již 
z počátků renesanční módy, 
krátké kalhoty španělské módy 

 



29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renesance 
�Německý oděv vznešeného muže 
(druhá polovina šestnáctého století): 
oděv inspirovaný oděvem lancknech-
tů – zdobení oděvu průstřihy, kalhoty 
– tzv. plundry,  kabátec inspirovaný 
španělskou módou je výrazně tvaro-
ván vycpávkami, s krátkými šosy, 
trup kabátce zdobený drobnými prů-
střiy, jejichž motiv, avšak v podobě 
hvězdic se opakuje i na rukávech, 
které jsou i nadále objemné a to také 
díky bohatě řasené spodní košili, jejíž 
látka spoluvytvářela ozdobný efekt 
tím,  že prokukovala otvory vrchního 
ošacení, v některých případech se      
i úmyslně „vyvlačovala“ na líc oděvu 
a tak vznikal i plastický zdobný 
prvek, oděv doplňuje španělský 
pláštík   

Renesance 
�Lovecký pánský oděv (pátnácté 
století): příliš se tento tradiční 
oděv renesančním stylům nepři-
způsobil, jeho základem je vrchní 
suknice s rozparkem na zadním 
díle a renesanci připomínají nej-
spíš pouze nabírané rukávy a 
vzhled obuvi  
 
�Oděv lancknechtů (první 
polovina šestnáctého století): prá-
vě tento oděv nájemných vojáků 
se stal velkou inspirací pro oděv 
dvořanů i měšťanů a to svými 
průstřihy, které v některých pří-
padech již nebyly pouze malými 
otvory, ale rozdělili oděv na 
proužky, které ve své nejextrava-
gantnější podobě byly různoba-
revné, pod rozstříhaným oděvem 
prosvítá košile, rukávy jsou něko-
likanásobně stahovány, tak, že 
tvoří kaskádu vzniklou z nadý-
chaných balónků rukávů 
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Barok 
�Pánský oblek (první pol. sedmná-
ctého století):   oděvu Gustava Adolfa 
– švédského krále 1611 – 1632): 
kabátec již nebyl vyztužený a vy-
cpávaný, prodloužil se na boky, jeho 
rukávy jsou úzké a do průramku všité 
spolu s  válečkovitými nárameníky, 
okruží nahradil vysoký límec 
s širokými převěsy zdobenými 
krajkou, kalhoty se také prodloužily  
a  již se nevycpávaly  

Barok 
�Oděv vznešeného Angličana 
(první polovina sedmnáctého sto-
letí): kabátec byl zapnutý jen u 
krku, měkce tvarovaný, jeho ru-
kávy zdobí krajkou zapravený
rozparek - kterým pronikala na líc 
košile,  a nápadně zdobená man-
žeta na dolním kraji, kalhoty byly 
užší než v předchozím období a 
delší, límec se rozšířil a zakrýval 
celá ramena 
 
��Oděv německého formana 
(okolo roku 1650): byl z hrubších 
látek, než oděv vznešených pánů, 
měl hladce všité rukávy do prů-
ramků s manžetami na dolním 
kraji, kabátec byl otevřený zapí-
naný jen u krku nejčastěji šněro-
váním 
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Barok 
�Oděv kurfiřta (okolo roku 1630):  
na vzhledu tohoto oděvu se odráží 
pronikající vliv vojenského oděvu na 
civilní a naopak vojenský oděv 
přijímal civilní prvky; kabátec 
s delšími šosy, rukávy měl úzké a 
vrapované, okruží je nahrazeno 
límcem často zdobeným krajkou, 
kalhoty byly à la móde dlouhé až do 
poloviny lýtek mírně řasené nebo 
úzké 
 
�Oděv vznešeného Holanďana 
(druhá polovina sedmnáctého století): 
Holandsko se nechalo ovlivnit 
francouzskou módou a brzy se tu 
objevily kalhoty tzv. cullote, 
připomínající spíše sukni a snad proto 
se kabátec zkrátil do podoby bez 
šosů, aby ukázal nejen cullote, ale 
také bohatě řasenou košili, v této jeho 
podobě si ještě ponechal rukávy 

Barok 
�Sváteční oděv (sedmnácté století, 
Vídeň): rozdíly mezi oděvy jednotlivých 
vrstev byly v této době postupně 
odbourány; kabátec nosili již i méně 
majetní občané, ten se zapínal knoflíky a 
sahal  nejčastěji ke kolenům, hladce všité 
rukávy  tohoto modelu jsou opatřeny 
rozparky zapínané na knoflíky u dolního 
kraje, ale nechávaly se s nedbalou 
elegancí nezpínané, krk zdobil typický 
holandský límec 
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Barok 
�Oděv Ludvíka XIV. (kolem roku 
1700): Typický pro pozdní barokní 
styl byl delší kabátec nazývaný ju-
staucorps, který se šil z drahých bro-
kátových látek, rukávy nebyly 
v oblasti hlavice řasené, pouze hladce 
všité, celková délka rukávu se 
zkrátila a k dolnímu kraji se 
připojovala velká, bohatě zdobená, 
ohrnovací široká  manžeta, poprvé se 
objevuji na vrchním oděvu kapsy, 
justaucorps, v této fázi vývoje, byl 
otevřený, zdobená vesta neměla  
rukávy nebo jen krátké  
  
�Oděv vznešeného muže (druhá po-
lovina sedmnáctého století, Francie): 
Zde justaucorps přišel o své rukávy, 
aby tak ukázal rafinovanou hru s bo-
hatě řasenou a několikanásobně pře-
vázanou látkou košile tak, že přepadá 
v bohatých záhybech, náramenice 
zdobené stuhami 

Rokoko 
�Oděv vznešeného muže (polovi-
na osmnáctého století): silueta pán-
ského oděvu napodobila tvar dám-
ských šatů, kterým dominuje krino-
lína a tak justaucorps měl vyztuže-
né šosy  (často ještě doplněné 
záhyby a protizáhyby) trčící jako 
krátká sukně, rukávy od předešlé 
módy nedoznaly téměř žádné 
výrazné změny, spodní vesta z bro-
kátu byla o něco kratší a bez rukávů 
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Rokoko 
�Pánský oděv (období 1770 – 1780, 
Francie): oděv zdrobněl, justaucorps se 
trochu zkrátil a především byly sestří-
hnuty jeho šosy (z této podoby je jen 
krůček ke vzniku fraku), rukávy se 
prodloužily k  zápěstí a manžeta         
se zmenšila 
 
�Pánský oděv ( konec osmnáctého 
století): z původního justaucorpsu 
vznikl nový druh vrchního ošacení a 
tím je frak ( původně jezdecký oděv 
postupně zcivilněl a později povýšil na 
slavnostní oděv), frak se na rozdíl od 
justaucorpsu vpředu zapínal na knoflí-
ky a měl sakovou fazónku, tvořil vcel-
ku štíhlou siluetu vzadu křídlovitě 
prodlouženou ke kolenům, rukávy měl 
frak dlouhé bez ohrnovacích manžet a 
hladce všité do průramků, kalhoty se 
zúžily a prodloužily  

Rokoko 
�Prodavač (konec osmnáctého století, 
Praha – časopis „Kaufruf“): vzhled 
oděvu byl inspirován vídeňskou mó-
dou, která se zde mísila s venkovským 
stylem, vrchní kabátec je poměrně krát-
ký s klasickými dlouhými rukávy, vesta 
připomínala již tehdy tvarem součas-
nou vestu pánského obleku 
 
�Švihák (konec osmnáctého století, 
Praha – časopis „Kaufruf“): v oděvu 
šviháka se odrážela rokoková móda 
salónů, která byla přetvořena v před-
městskou módu;  úlohu vrchního oděvu 
převzal frak tmavé barvy, kalhoty jsou 
dlouhé a úzké 
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Empír 
�Oděv člena pařížské revoluční rady (rok 
1795): díky Francouzské revoluci se oděv 
stal prostředníkem projevu politického 
smýšlení, jakýmsi krojem jakobínů je čer-
vená čepice, dlouhé kalhoty – sansculottoy, 
pod dlouhým kabátcem s tvarovanými šosy 
nosili vestu a košili, rukávy nejsou nabíra-
né a zdobí je pouze manžeta na dolním 
kraji, zapínaná na knoflíky 
 
�Oděv Angličana (rok 1801): víc než 
dříve byl kladen důraz na perfektní střih 
oděvu, na jeho švih a nikoli na okázalou 
nádheru; z předchozí doby si oděv pone-
chal všechny jeho součásti a měnil je pouze 
v detailech, vesta bývala často ze vzorova-
ných materiálů a její vzhled byl projevem 
estetického cítění nositele, frak kromě 
manžet a perfektního vypracování svou 
podobu nezměnil, i nadále byl zhotovován 
z tmavých barev stejně jako úzké kalhoty 

Biedermeier 
�Pánský oděv (rok 1832): na 
počátku devatenáctého století se 
kalhoty definitivně prodloužily 
až ke kotníkům, byly přiléhavé, 
úzké a jednobarevné, boty ele-
gánů nyní byly malé a nízké, 
frak se změnil ve svém tvaru 
především nabíráním šosů, kte-
ré nejsou sestřižené a v pasové 
linii na zadním díle bývaly do-
konce nabírané, silueta se změ-
nila i v oblasti ramen, která jsou 
rozšířená a skosená – tento de-
tail byl považován za projev 
romantismu ve vzhledu oděvu, 
frak tohoto modelu je zdoben 
velkým límcem a vázankou, je-
jíž způsob vázání právě v této 
době  nabyl na svém významu 
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Biedermeier 
�Pánský oděv (třicátá léta 
devatenáctého století): frak se nosil 
nezapnutý, snad aby lépe vynikla 
vesta a nezbytný šátek, fazónka byla 
velmi hluboká až do pasu, kde končí 
kraje předního dílu a přecházejí v tva-
rované šosy fraku, rukávy se zúžily 
směrem k dolnímu kraji a paži  obe-
pínají, ale došlo také k změně tvaru 
rukávové hlavice, která byla nabíraná 
a tím záměrně zvýraznila  jejich linii, 
v konečném efektu se tyto detaily od-
razily v novém vzhledu fraku, úzké 
kalhoty sahaly téměř na zem a 
nezbytnými doplňky se stala hůlka a 
cylindr 

Biedermeier 
�Pánský oděv ( padesátá léta devate-
náctého století): v pánském oděvu 
tohoto období se projevuje zjednodu-
šování střihu a celkové ladnější pojetí 
vzhledu; dvouřadý vrchní oděv s malou 
sakovou fazónkou již neměl rukávy 
s nápadně tvarovanou rukávovou hlavi-
cí, avšak romantické pojetí zkosených 
ramen přetrvalo, kalhoty byly těsnější 
než v předchozí fázi svého vývoje 
 
�� Pánský oděv ( padesátá léta deva-
tenáctého století): novým typem vrch-
ního oděvu byl žaket, jehož přední 
kraje přecházely v prodloužené šosy 
v plynulém oblouku ( ne jako u fraku –
výrazným vykrojením), rukávy mají 
shodný tvar s rukávy předchozího mo-
delu, pro všechny vrchní oděvy této éry 
platila stejná barevná  paleta složená 
z tmavých odstínů 
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Druhé rokoko 
� Pánský oblek (sedmdesátá léta 
devatenáctého století) toto období 
bývá nejčastěji vymezeno letopočty 
1840 – 1870,  svůj název si zaslou-
žilo především díky módnímu stylu, 
který ovládl dámský šatník; co se 
týká pánů, nedošlo k žádnému ná-
vratu k justaucorpsům, jak by se 
dalo z výše uvedeného pojmenová-
ní této epochy usuzovat, klasická 
pánská móda si jen víc upevnila 
svou podobu a civilní oděv pánů 
směřuje k pohodlnému střihu, oblek 
se skládá ze saka, vesty a kalhot,
jelikož se v této práci věnuji vývoji 
rukávové hlavice pánských vrch-
ních oděvů, je nutné zmínit, že 
oproti předešlému období nedošlo 
k zásadním změnám vzhledu – ru-
káv se neřasí, jen se mírně prohlou-
bil průramek a zároveň se rukáv 
rozšířil, to kvůli většímu komfortu  

Móda v letech 1870 – 1890 
� Pánský oblek : jeho součástmi 
byly nadále sako, vesta a kalhoty, 
všechny vyjmenované se šily 
z jedné látky, pozornost byla vě-
nována jejímu výběru – kvalitní a 
vyhlášené látky se dovážely  
z Anglie, zvratem v módě mužů i 
žen byla obliba jízdy na kole, 
která se stala společenskou 
zábavou, střih oděvu se 
přizpůsobil novým potřebám –
sportovním oděvem se stává 
oblek s košilí a kravatou, avšak 
rukávy jsou ovlivněny módou 
biedermeieru, model vlevo ovšem 
biedermeierovský styl připomíná 
i délkou saka 
  
�Pánský oblek: je pojat ve více 
sportovním stylu, než předešlý, 
ovšem tvar rukávu si zachoval i 
ve své zkrácené podobě s de-
centní sakovou fazónkou 



37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dvacáté století 
�Oděv mužů (okolo roku 1920): 
pro běžné nošení sloužilo klasické 
sako a kalhoty s manžetami, oděv 
často nebyl celý z jednoho mate-
riálu, fazónka saka nebývala příliš 
hluboká ani široká, oděv musel být 
univerzální a pohodlný  
 
�Oděv anglického gentlemana 
(okolo roku 1931): sako s krátkou 
fazónkou, výrazně tvarované nejen 
střihem, ale také vycpávkami dodá-
vajícími oděvu výraznou linii 
ramen, vesta s fazónkou a 
dvouřadým zapínáním, kalhoty 
s vysoko posazeným pasem, 
eleganci umocňují štíhlé rukávy, 
které u jiných oděvů této doby 
bývaly o něco širší 

Dvacáté století 
�Oděv elegantního muže (okolo ro-
ku 1976): oblek využíval pro dotvo-
ření a zvýraznění detailů, jakým je 
beze sporu lemování předních krajů 
saka a jeho klop, tento působivý efekt 
se opakuje na patkách kapes, styl do-
dává oděvu zapínání ve dvou řadách 
ve tvaru V, které zdůrazňuje linii ra-
men a opticky zužuje pas, od nošení 
vesty k takovému oděvu, který má 
vypadat ležérně, se upustilo, a celko-
vé linii odpovídají i rozšířené kalhoty 
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Dvacáté století 
�Oděv pro běžné nošení (okolo 
roku 1990): ležérnost oděvu se 
zvrhla v oblékání záměrně vel-
kých oděvů, které na postavě 
doslova visely, vrstvení volných 
oděvů dalo vzniknout siluetě, 
která vzhlížela velmi nedbale       
a rozevlátě, široké náramenice 
dodávaly saku efektní vzezření 
spadlých ramen, kapsy jsou 
umístěné šikmo, aby se v nich 
dobře daly „nosit“ ruce, tento styl 
si v České republice našel své 
četné příznivce 

Dvacáté století 
�Společenský oděv mužů 
(kolem roku 1993): po období 
širokých siluet se vrchní oděv 
mužů umírnil  ve svém tvaru a 
jemně tvaroval postavu do 
příjemné siluety, nejobvyklejší 
bylo jednořadé zapínání na tři 
knoflíky, které někdy zůstávaly 
nezapnuté, důraz byl kladen na 
kvalitu vypracování i materiálů, 
šířka kalhot se umírnila 
v pohodlnou klasickou šířku, 
někdy oděv doplňuje vesta často 
v barvě doplňující oděv, nikoli 
přehnaně výrazná 
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3. Volba charakteristických znaků hlavice 
 
Při volbě charakteristických znaků bylo vycházeno ze znalosti nejobvyklejších současných 
způsobů konstruování oděvů. V současných metodikách bývá rukávová hlavice posuzována 
především podle své výšky. Výška rukávové hlavice bývá odvozena z rozměrů trupových dílů  
konstrukce oděvu a to pomocí proporčních poměrů odvozených nejčastěji z konkrétního 
rozměru, kterým bývá  výška postavy. 
Důležité údaje vykazuje i další zvolený rozměr, kterým je obvod rukávové hlavice. Ten je 
v porovnání s obvodem průramku schopen vypovídat o celkovém vzhledu všitého rukávu. 
Proto byl obvod průramku měřen také, přesto, že není konstrukčním rozměrem  rukávové 
hlavice.  
Z podobného důvodu, jako obvod rukávové hlavice, bylo provedeno měření dalších rozměrů, 
které nejsou konstrukčními rozměry hlavice a to šířka průramku, hloubka průramku a 
zejména šířka náramenice. Důvody k tomuto rozhodnutí budou upřesněny v kapitole 
popisující jednotlivá porovnávání vývoje rukávové hlavice. 
Z konstrukcí rukávů byl naměřen ještě jeden charakteristický znak rukávové hlavice, jímž je 
šířka rozložené rukávové hlavice. Proto bylo nutné dvoudílné rukávy rozložit vedle sebe. Tato 
práce byla provedena při překreslování rukávů a není přiložena jako součást přílohové 
dokumentace. 
 
 
 
4. Návrh metody porovnání hlavic 
 
 
4.1. Způsob zpracování střihů 
 
 
Samotný vývoj rukávových hlavic byl zaznamenán formou zmenšených střihů v měřítku 1:10. 
Tyto střihy rukávů a předních a zadních dílů (častěji jen částí předních a zadních dílů 
zachycujících průramek a náramenici – z prostorových důvodů) jsou zhotoveny buď podle 
originálních dobových střihů a metodik, nebo podle střihů, které byly získány z odborné 
literatury a kde byly již zpracovány v podobné formě, jako jsou uvedené v této práci. Střihy 
jsou kvůli rychlejší orientaci položené na rastru, jehož dílky se rovnají jednotce měřítka 
(10cm x 10cm). Ony zmíněné nákresy střihů jsou uvedené v příloze  spolu s informacemi o 
jejich původu a období ke kterému se vztahují. Při překreslování originálních střihů bylo 
nutné vypočítávat pro jednotlivé střihy koeficient měřítka, aby je bylo možné zaznamenat ve 
výše zmíněném měřítku. V takové formě  byly střihy již snadněji porovnatelné a práce se stala 
přehlednější.  
 
 
4.2. Uspořádání a vyhodnocení údajů získaných změřením střihů  
 
Střihy rukávů jsou chronologicky uspořádané do vzestupné časové řady tak, aby bylo každé 
významnější období zastoupeno jedním typem rukávu. Střihy byly vybírány na základě 
vývojových etap pánských vrchních oděvů, které podrobněji popisují  kapitoly 1. a 2., 
uvádějící tuto práci. 
Jednotlivé  hodnoty byly, jak je již výše uvedeno, naměřeny ze základních konstrukcí 
vybraných rukávů a to pomocí délkového měřidla – pravítka. Byly měřeny co nejpřesněji a 
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výsledky  byly kontrolovány opětně z původních konstrukcí, podle nichž byly zhotoveny 
šablony střihů. Údaje v tabulkách nejsou uváděny, z  prostorových důvodů a kvůli 
přehlednosti, v milimetrech, ale v centimetrech. To se týká i grafů vytvořených podle 
jednotlivých tabulek. Tabulky již samy o sobě mají velkou vypovídací hodnotu, kterou grafy 
jen více rozvedou v jednodušší podobě. 
Tyto grafy budou textově hodnoceny v dílčích závěrech uvedených v experimentální části 
vytvořené podle tohoto postupu. 
 
Pro porovnání a zhodnocení vývoje rukávových hlavic byly provedeny následující porovnání, 
rozdělená do těchto částí:  - změny výšek rukávových hlavic 
      - změny obvodů rukávových hlavic  
      - změny šířek rukávových hlavic  

   - vzhled rukávu v závislosti na změnách obvodu  
   rukávové hlavice a obvodu průramku 
- závislost výšky rukávové hlavice na změnách šířky  
   náramenice 
- porovnání závislosti výšky rukávové a hloubky 
   průramku 
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5. Vlastní záznam a vývoje rukávové hlavice a její porovnání 
 
 
5.1. Změny výšek rukávových hlavic  

 
Tabulka č.1: 

 

číslo st řihu 
rukávu období výška hlavice 

1 byzanc 0 
2 ranná gotika 0 
3 vrcholná gotika 10 
4 vrcholná gotika 14 
5 ital. renesance 10 
6 refor. renesance 10 
7 šp. renesance 9 
8 ranný barok 8 
9 vrcholný barok 10 
10 rokoko 9,5 
11 rokoko 10 
12 okolo roku 1780 12 
13 okolo roku 1813 15 
14 rok 1851 11 
15 rok 1931 12 
16 rok 1962 17 
17 rok 1997 18,3 

 
 

Graf č.1: 
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Podle údajů které vykazuje graf, lze tvrdit, že vznik rukávové hlavice souvisí se vznikem 
prvního oděvu, který nebyl tvarován pouze kladením a aranžováním na tělo, ale již samotným 
střihovým řešením a technologií výroby. Ve chvíli, kdy se oděv začíná tvarovat podle křivek 
lidského těla se tato změna ve způsobu zhotovení oděvu odrazí i na vzhledu rukávu. Potřebu 
tvarovat rukáv v oblasti horního kraje všívaného do průramku - čímž vlastně vznikla plocha 
rukávové hlavice, si lidé nejspíš uvědomili v souvislosti s prvními znalostmi v oboru 
anatomie. Ovšem svou úlohu zde ve velké míře sehrála potřeba se předvést. Ta byla dřívějším 
oděvem potírána nejvíce z morálního hlediska, hlásaného církví, která požadovala zahalení 
lidského těla, jakožto původce hříchů. A tak v období, kdy zvítězil světský duch nad církevní 
myšlenkou, alespoň ve sféře odívání, vznikají nejrůznější způsoby tvarování dílů jednotlivých 
oděvů, aby umožnily tělo zakrýt, ale neschovat jeho tvary. 
Někteří historikové ovšem zmiňují další pravděpodobnou příčinu tvarování oděvu 
prostřednictvím střihů i jiných způsobů tvarování (např. šněrování a zapínání na knoflíky), 
kterou měla být údajně snaha o zhotovení vhodného oděvu pod brnění, jak již bylo zmíněno 
v kapitole 1. 
V dalších etapách následujících po období gotiky, k níž se pojí pravděpodobný vznik hlavice, 
se ovšem značně projevila snaha tvarovat rukáv v rámci módního stylu jenž měl být dotvořen 
vzhledem rukávu či kterému měl rukáv dominovat svou nepřehlédnutelnou velikostí apod.  
 
 
 
 
 
5.2. Změny obvodů rukávových hlavic  
 
Tabulka č.2: 
 

číslo st řihu 
rukávu období obvod hlavice 

1 byzanc 60 
2 ranná gotika 54 
3 vrcholná gotika 110 
4 vrcholná gotika 59 
5 ital. renesance 57 
6 refor.renesance 56 
7 šp. renesance 60 
8 ranný barok 54 
9 vrcholný barok 52 
10 rokoko 54 
11 rokoko 56 
12 okolo roku 1780 52 
13 okolo roku 1813 64 
14 rok 1851 48 
15 rok 1931 51 
16 rok 1962 56 
17 rok 1997 62 

 
 
 
Graf č.2: 
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Na základě předložené tabulky č.2 a jejího grafu, je možné tvrdit, že obvod rukávové hlavice 
„sledoval“ vývoj módních siluet a to v tom smyslu, že ve fázích vývoje oděvů, kdy byly 
módní siluety upnuté, zmenšuje se také obvod rukávové hlavice, aby tak těsněji obepínal paži 
a tím se harmonicky přičlenil k oděvu. na druhou stranu se obvod rukávové hlavice  mění  
s opačným požadavkem na celkovou objemnost rukávu. To ještě lépe vyjádří porovnání 
obvodů rukávových hlavic a obvodů průramků. Z tohoto grafu tudíž vyplývá skutečnost, že 
pokud byla právě aktuální móda širokých, objemných a nabíraných rukávů, zvětšil se i obvod 
rukávové hlavice. 
Výjimku v řadě tvoří rukáv, respektive obvod rukávové hlavice oděvu vzniklého v období 
gotiky – wamsu, který měl velmi specifickou podobu střihu. Při prvním pohledu na střih 
rukávu tohoto kabátce je jasné, že jeho rukáv v podstatě netvořil jen součást oděvu určenou 
k odívání horní končetiny těla.  V případě wamsu se jedná o část oděvu, která odívá kromě  
horní končetiny také část trupu (viz. příloha – střih č. 3). Proto je uvedení obvodu rukávové 
hlavice wamsu v podstatě zavádějící a v celkovém hodnocení vývoje rukávové hlavice je 
tento údaj v tomto smyslu irelevantní. V práci je použit více méně jako zajímavost, především 
proto, že se předpokládá, že byl první variantou a předznamenáním kabátce jako takového. 
  
 
 
 
 
 
 

[cm] 

[období] 
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5.3. Změny šířek rukávových hlavic v historii 
 
Tabulka č.3: 
 

číslo st řihu 
rukávu období ší řka hlavice 

1 byzanc 60 
2 ranná gotika 54 
3 vrcholná gotika 108 
4 vrcholná gotika 60 
5 ital. renesance 52 
6 refor. renesance 51 
7 šp. renesance 60 
8 ranný barok 50 
9 vrcholný barok 47 
10 rokoko 43 
11 rokoko 50 
12 okolo roku 1780 43 
13 okolo roku 1813 50 
14 rok 1851 41,5 
15 rok 1931 44 
16 rok 1962 45 
17 rok 1997 47 

 
 
Graf č.3: 
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Graf znázorňující změny šířek rukávových hlavic poukazuje na mírnou sestupnou tendenci 
tohoto rozměru, který se během sledovaného historického vývoje konstrukce hlavice postupně 
ustaluje. Opět se tu projevuje výrazně odlišný údaj naměřený na rukávové hlavici wamsu, 
který nápadně vyčníval z řady již u předchozího grafu v jehož komentáři je uveden důvod, 
proč tomu tak bylo a stejná okolnost vyvyšuje wams i v tomto grafu č.3. Ponechme tuto 
výjimku stranou a věnujme se ostatním údajům.  
Kromě již zmíněné sestupné tendence je třeba uvést, že šířka hlavice se neoddělitelně pojí se 
vzhledem rukávu, neboť široký renesanční rukáv potřeboval ke svému vzniku větší množství 
materiálu právě v tomto směru. Nebo-li logicky musel být širší než rukáv upnutého 
justaucorpsu či fraku. 
Zajímavé by mohlo být i sledovat vliv šířky rukávu na spotřebu materiálu, avšak k tomuto 
porovnání se nepodařilo shromáždit dostatek důvěryhodných a ucelených informací o šířkách 
materiálu. Avšak, když už je zmíněn materiál a jeho spotřeba s ohledem na šířku rukávu, 
vybízí toto téma k uvedení další ho faktu. Je zajímavé, že v období, kdy byly v módě velké 
vzory, zvětšoval se i objem rukávu. Ovšem mohlo by to být i naopak, že velká plocha přímo 
vybízí k dekorativnějšímu a prostorově velkolepému pojetí výzdoby 
 
 
 
 
5.4. Vzhled rukávu v závislosti na změnách obvodu rukávové hlavice a obvodu 
průramku 
 
Tabulka č.4: 
 

číslo st řihu 
rukávu období obvod hlavice obvod pr ůramku  

1 byzanc 60 60 
2 ranná gotika 54 50 
3 vrcholná gotika 110 110 
4 vrcholná gotika 59 59 
5 ital. renesance 57 43 
6 refor. renesance 56 50 
7 šp. renesance 60 52 
8 ranný barok 54 50 
9 vrcholný barok 52 52 
10 rokoko 54 54 
11 rokoko 56 54 
12 okolo roku 1780 52 52 
13 okolo roku 1813 64 54 
14 rok 1851 48 44 
15 rok 1931 51 46 
16 rok 1962 56 51,5 
17 rok 1997 62 57 
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Graf č.4: 
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Mezi těmito rozměry je naprosto nepopiratelná souvislost. Přímo úměrně k tomu jak roste 
obvod průramku, roste i obvod rukávu. Tyto dva rozměry se často shodují a nebo liší jen o 
malý rozměr, využívaný ke zpracování – navolnění rukávu do průramku. Výraznější výchylky 
se týkají opět rukávů, které jsou záměrně řaseny a nabírány v oblasti hlavice, aby tak daly 
vzniknout vzhledu nadutého a nařaseného rukávu.   
Pokud budeme řadu sledovat v jejím závěru, můžeme tvrdit, že za posledních 150 let se stal 
rozdíl mezi obvodem hlavice a průramku téměř konstantní. K tomuto tvrzení by ovšem bylo 
třeba doložit podrobnější dokumentaci, která by jistě obsahovala módní trendy, vybočující 
z tohoto pravidla. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[cm] 

[období] 
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5.5. Závislost výšky rukávové hlavice na změnách šířky náramenice 
 
Tabulka č. 5: 
 

číslo st řihu 
rukávu období výška hlavice ší řka náramenice  

1 byzanc 0 20 
2 ranná gotika 0 14 
3 vrcholná gotika 10 5 
4 vrcholná gotika 14 12 
5 ital. renesance 10 16 
6 refor. renesance 10 16 
7 šp. renesance 9 15,5 
8 ranný barok 8 21 
9 vrcholný barok 10 17 
10 rokoko 9,5 20 
11 rokoko 10 16,5 
12 okolo roku 1780 12 13,5 
13 okolo roku 1813 15 13 
14 rok 1851 11 15,5 
15 rok 1931 12 17 
16 rok 1962 17 17 
17 rok 1997 18,3 17 

 
 
 

Graf č.5: 
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Porovnání vývoje šířky ramene a výšky rukávové hlavice upozorňuje na velmi zajímavý jev.  
Závislost mezi zmíněnými rozměry je logická. Pokud právě světu vládla móda vrchních 
oděvů s úzkými náramenicemi, muselo být rameno zahaleno více do výšky tvarovanou  
plochou hlavice.  
První dva údaje naměřené ze střihů č.1 a č.2, poskytují údaje o rukávech, které nebyly 
opatřeny rukávovou hlavicí. Tyto rukávy bývaly pouze přišívané k trupovým dílům a jejich 
horní kraje byly pouhým předurčením budoucího procesu vývoje jejich tvarování do podoby 
plochy, zakrývající ramenní kloub, která odstraní řasení materiálu v podpaží a vytvoří lépe 
anatomicky odpovídající tvar vrchního oděvu k tvaru lidského těla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6. Porovnání závislosti výšky rukávové hlavice na hloubce průramku 
 
Tabulka č.6: 
 

číslo st řihu 
rukávu období výška hlavice hloubka 

průramku 

1 byzanc 0 30 
2 ranná gotika 0 25 
3 vrcholná gotika 10 37,5 
4 vrcholná gotika 14 26,6 
5 ital. renesance 10 20 
6 refor. renesance 10 19 
7 šp. renesance 9 19 
8 ranný barok 8 20 
9 vrcholný barok 10 24 
10 rokoko 9,5 24 
11 rokoko 10 24 
12 okolo roku 1780 12 19,5 
13 okolo roku 1813 15 22 
14 rok 1851 11 20 
15 rok 1931 12 23 
16 rok 1962 17 20 
17 rok 1997 18,3 24,5 
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Z grafu zhotoveného na základě dat o změnách výšky rukávové hlavice a pohybu hloubek 
průramků je pozorovatelné, že o pravděpodobné užší vzájemné závislost těchto dvou rozměrů 
není třeba velmi pochybovat. Každé prohloubení nebo zvýšení průramku se sebou neslo i 
změnu ve výšce rukávové hlavice. Přesněji vyjádřeno  při prohloubení průramku došlo ke  
vzniku většího prostoru, který bylo nutné zakrýt materiálem. 
Bez zajímavosti není ani zjištění, že hloubka průramků s postupným vývojem vrchního oděvu 
prokazuje určitou tendenci ustálení své velikosti kolem aritmetického průměru. Nebo-li, 
ustaluje se tento rozměr u jakési své proporční optimální hodnoty, která je odvozená ze 
zkušeností a tradic při tvorbě konstrukce střihů oděvu a která bere v potaz především nároky 
na pohodlí a potřebu neomezeného pohybu těla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[cm] 

[období] 
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6.  Budoucí vývoj rukávu  
 
 
Nelze naprosto přesně určit, jakou cestou se bude ubírat vývoj rukávů pánských vrchních 
oděvů, ale vzhledem k některým trendům a požadavkům současné doby je možné alespoň  
předpokládat, které okolnosti a technické novinky se na tomto vývoji budou podílet. 
Dnešní muž, ať na sebe obléká vrchní oděv (oblek) každý den do zaměstnání, nebo jej 
využívá pouze výjimečně při slavnostních situacích, klade velký důraz na své pohodlí. Není 
důvod, proč se domnívat, že by tento požadavek na osobní komfort byl opomíjen v budoucnu. 
Naopak, důležitost pohodlí, praktičnosti, snadné údržby se staly dominantními hledisky při 
volbě oděvu. Ve spojení předešlých hledisek s požadavkem na uspokojení  potřeby prestiže a 
odpovídající image se skrývá základ určující budoucí vývoj. 
Rozdělme tedy pojednání o vývoji  rukávu  pánského vrchního ošacení do následujících 
kapitol: -    požadavky a potřeby mužů na oděv - rukáv 

- rozvoj textilního a oděvního průmyslu  
- vývoj nových materiálů a jejich vliv na vzhled rukávu 

 
 
6.1. Požadavky a potřeby mužů na oděv – rukáv  
 
Požadavky a potřeby mužů jsou uvedeny na prvním místě, neboť od nich se odvíjí a budou 
pravděpodobně odvíjet všechny snahy o přetvoření stávajícího oděvu a vzniku jeho nových 
podob. Je jen otázkou, jak dalece se v budoucnu nechají pánové ovlivnit nejrůznějšími 
výstřednostmi módy. Ale vzhledem k tomu, že za posledních dvěstě let došlo ve vývoji 
pánského oděvu ke změnám mnohem méně zásadním než jakými procházela pánská silueta 
v předchozích stoletích, předpokládejme, že v tomto duchu bude pokračovat i v následujícím 
století.  Inovace vzhledu pánského oděvu probíhala formou prodlužování a zkracování délky 
či ve střídání obliby vrchních oděvů volnějších  (nebo dokonce rovných sak) s  oděvy  více 
tvarovanými. Rukáv se měnil vždy jen v rámci dané siluety a to ani ne tolik tvarem rukávové 
hlavice či způsobem všití rukávu, jako šířkou dolního kraje rukávu. 
Proto lze vyjádřit vizi o vzhledu rukávu klasického pánského vrchního oděvu v budoucnu 
takto: nejspíš nedojde k razantnímu zmenšování či zvětšování průramku a tudíž ani rukávové 
hlavice, i nadále bude tvar rukávu vycházet z anatomie lidského těla, potřeby volnosti při  
pohybu a estetického vnímání vzhledu.   
Důležitým aspektem na vývoj bude i stále častější využívání obleku jakožto pracovního 
oděvu, neboť neustále přibývají pracovní místa ve sféře administrativních pracovníků a 
profesí, kde je nutné se prezentovat i prostřednictvím oděvu. Naopak ubývá zaměstnání, při 
kterých se nosí jako pracovní oděv montérky, pláště a zástěry, neboť dochází k pronikání 
techniky do všech oblastí lidské činnosti a tím k odstranění velkého množství těžké manuální 
práce, kterou zastanou stroje a zařízení, ovládané  počítačovou technikou či jinak 
automatizované. 
Zajímavým trendem je využívání oděvu k dotvoření záměru. Vzniká mnoho teorií o tom, jak 
se obléci, abychom udělali ten správný dojem, například při obchodním jednání apod. Tyto 
teorie doporučují nejen barvy, ale doporučují, jak se obléci, chceme-li vypadat sebejistě při 
sjednávání smlouvy, nebo nenápadně a příjemně při přijímacím pohovoru. 
Vzhled oděvu ovlivňují nemalou měrou nejrůznější nemoci dnešní civilizace, které se 
projevují jako vrozené vady či vady vzniklé jednostranným zaměřením jednotlivce. Jsou jimi 
především vady držení těla, které se projevují díky vybočení páteře, kratší dolní končetině a 
jiným anomáliím. Pak dochází k tomu, že člověk s touto vadou má viditelně každé rameno 
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nebo bok jinak vysoko. Tyto a mnohé další anomálie je samozřejmě nutné brát na zřetel a 
podřizovat jim konstrukci oděvu a jeho další tvarováni například pomocí vycpávek.  
 
 
6.2. Rozvoj textilního a oděvního průmyslu  
 
Vzhled sak, fraků, žaketů či smokingů vychází z požadavků zákazníka. Proto je a bude na 
veškeré průzkumy trhu a analýzy potřeb zákazníků kladen velký důraz. Informace o 
zákazníkovi se stávají  pilířem oděvní výroby. Snad tomuto novému postoji lze přičíst i díl na 
snaze využít veškeré technické výdobytky naší doby k tomu, aby se nejen snížilo procento 
manuální práce, ale také, aby se zvýšila její kvalita a usnadnila kontrola i přehled o 
jednotlivých fázích výroby. Ušetřený čas je možné využít nejen k zmíněnému průzkumu trhu 
a podobným aktivitám, ale tak k vědecké a vývojové činnosti.  
To znamená, že bude větší prostor pro vznik nových technik například při konstrukci oděvů. 
Pronikání počítačů  do oděvní výroby se odráží na kvalitě oděvů již dnes. Nejen že počítače 
veškerou práci urychlují, ale je také minimalizováno procento lidské chyby, díky možnosti 
zpětné a snadné kontroly v kterékoli fázi výroby. Problémem zůstává vysoká pořizovací cena 
většiny programů, systémů a technologií i automatických strojů a linek. Pokud pomineme tuto 
negativní stránku, můžeme mluvit již jen o samých výhodách, které se sebou vývoj techniky 
přináší do oděvní výroby. 
Vždyť například v oblasti zjišťování rozměrů  probanta se pracuje již od šedesátých let 
dvacátého století na nových metodách zjišťování rozměrů, než jsou klasická přímá měření, 
která byla prováděna pomocí nejrůznějších kontaktních měřidel délek, šířek, hloubek a 
obvodů a při nichž snadno dochází k chybám.  Jednou z metod antropometrických měření je 
fotogrammetrie, jejíž princip spočívá v pořízení snímku fotoaparátem s objektivem, který má 
dlouhou ohniskovou vzdálenost z důvodů zajištění minimálního zkreslení údajů. Z takto 
vytvořených snímků je možné odečíst rozměry pomocí rastru (mřížky), jenž je na „fotografii“ 
umístěna pomocí orientačních bodů. Zajímavá je ovšem i metoda světelných průřezů či 
stereofotografická metoda.  
Všechny tyto a jistě mnohé další metody získávání přesných rozměrů lidského těla umožní, 
aby vznikl ještě podrobnější obraz o lidském těle, o celé populaci a bude možné lépe vyhovět 
potřebám vycházejícím z anatomie lidského těla. Ty se poté budou využívat pro zlepšení a 
zdokonalení vzhledu střihů a tudíž i ve zdokonalení tvaru rukávové hlavice. 
Jelikož i pro konstrukci oděvů existují nejrůznější podpůrné programy, bude snadné využití a 
převedení získaných dat měřením do této fáze výroby. Jako zástupce takových programů pro 
konstruování oděvů a jejich modelování je možné uvést produkt firmy Parmel, která vytvořila 
pro účely konstruování oděvů systém nazvaný Nero.  Ovšem takových programů pro tvorbu 
střihů je na trhu více. V rámci jejich možností je snadné provést na základním střihu 
modelové úpravy, a doplnit zhotovené konstrukce dílů různými přídavky na švy apod., ze 
kterých se v dalších programových prostředcích jednoduše zhotoví střihová poloha. Ta je 
přesná díky možnosti navolení os oděvních dílů, jejich eventuelních výchylek, ale také díky 
možnosti zavedení údajů pro danou polohu, které vychází z vzhledu plošné textilie – šířka, 
vzor materiálu atd. Podobně vzniklo a vyvíjí se nadále mnoha systémů nejen pro zmíněné 
oblasti výroby, ale i pro další činnosti spojené s výrobou oděvů. 
Závěrem této části o vývoji je tedy konstatování, že rukáv bude stále zdokonalován ve svém 
tvaru, aby co nejlépe odpovídal tvaru lidského těla s ohledem na nejrůznější budoucí módní 
trendy. 
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6.3. Vývoj nových materiálů a jejich vliv na vzhled rukávu 
 
Z hlediska vývoje nových materiálů lze předpokládat zvýšenou snahu využívat pro zhotovení 
pánských vrchních oděvů materiály, které mají kvalitní reprezentativní vzhled, příjemný 
omak a velmi dobré vlastnosti z hlediska údržby.  
Nejspíš i nadále bude přetrvávat určité dělení na materiály používané pro zhotovení oděvů pro 
velmi slavnostní a společenské události, pro méně oficiální situace či pro běžné použití 
například pro oděv do práce.  
Materiál může svým vzhledem a vlastnostmi zásadně ovlivnit konečné vzezření oděvu. 
Sebelepší technologie výroby a perfektní střih nezachrání vzhled oděvu, pokud ten bude 
zhotoven z mačkavého nevzhledného či jinak nevhodného materiálu. Konkrétně na vzhled 
rukávové hlavice může mít kvalita materiálu nedocenitelný vliv.  Proto se jistě vývoj nových 
nemačkavých materiálů s dobrými zpracovatelskými vlastnostmi odrazí na také vzhledu 
rukávu. Na jeho hladkém všití do průramků, které bude působit ladnou, samozřejmou 
elegancí. Špatně zvolený materiál by mohl zavinit, že oděv by byl nápadně dělen na trupovou 
část a rukávy a nikoli, aby tvořil jednotný plynulý celek – jakési jednolité pouzdro na horní 
část těla. 
V budoucnu se proto nejspíš budou používat materiály nemačkavé, zhotovené ze směsí vláken 
přírodních a chemických, zaručujících vysoký standard zpracovatelských i uživatelských 
vlastností. Určitě nedojde k absolutnímu vytlačení dnešních materiálů a své místo také budou 
vždy mít tkaniny zhotovené například ze vzácných přírodních surovin - vláken, jako je srst 
vikuňi, lamy a jiné materiály, které nejen svým vzhledem a vlastnostmi, ale i původem dávají 
oděvu punc luxusu. 
V dnešní době je tvar rukávu dotvářen nejen různými výztužnými vložkami, ale také bývá 
tvarován teplem a vlhkem na lisech s tvarovkami, jejichž tvar je přizpůsoben cílenému efektu. 
Díky tomuto procesu získá rukávová hlavice nenásilný vzhled a správnou vypouklost. Ovšem 
k tomu, aby bylo možné takto rukáv upravit, je nutné i vhodné materiálové složení, které 
umožní vysrážení materiálu. 
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Závěr 
 
Rukávová hlavice pánského vrchního ošacení prošla mnoha tvarovými variantami od doby 
svého vzniku po současnost. Díky její variabilitě bylo možné, že rukáv pánského ošacení byl 
schopen vyhovět svým vzhledem každé historické epoše.  
Rukáv byl modelován podle požadavků jednotlivých stylů, navíc ovlivněných často velmi 
specifickými oblastními  zvyky jednotlivých kultur. Ty, z dnešního zpětného pohledu do 
historie, ovlivnily velmi osobitě vzhled celého oděvu a v neposlední řadě se samotný rukáv 
stával nezřídka středem pozornosti, neboť díky němu bylo možné naprosto přeměnit celou 
linii oděvu a zásadně přestavět původní koncept vzhledu. Ovšem pokud bychom chtěli 
zaznamenat veškeré krajové modifikace rukávů všech zemí, bylo by to pravděpodobně 
nemožné. Jednak kvůli neuceleným a často velmi strohým dobovým zdrojům informací a na 
druhé straně, by potom tato práce nabyla obrovských rozměrů. Pokud by se tedy vůbec 
podařilo tak podrobný popis vývoje rukávu a jeho hlavice vytvořit, byl by vzniklý text pouze 
hutným materiálem, jehož čtení by se stalo velmi těžkopádné, nezábavné a možná i 
zavádějící. Proto byla tato práce pojata jako průzkum postihující pouze nejvýraznější módní 
styly s ohledem na místo a dobu jejich vzniku, i když se to  někdy pozornému čtenáři nemusí 
tak jevit. Volba uvést či neuvést některé informace byla někdy velmi složitá, protože některá, 
zdánlivě nezávažná sdělení, musela být uvedena pro vzájemnou  souvislost a dokreslení  textu 
v jeden celek. 
Práce byla vypracována s nejvyšším úsilím, které směřovalo k tomu, aby výsledek byl 
přehledným materiálem, schopným předat dále ty nejvýznamnější nabyté vědomosti získané 
při studiu dané problematiky spolu s využitím znalostí nabytých během absolvování tříletého 
studia na Textilní fakultě. 
Je zajímavé si povšimnout důvodů vzniku jednotlivých mód. Lze je v podstatě rozdělit do 
dvou skupin a to podle toho zda módní styl dané doby ovlivnila marnivost a potřeba 
předvádět se, nebo zda byla vedena ryze praktickými potřebami člověka. Okázalou módu nám 
předvedla renesanční doba, ale i rukávy gotických oděvů. Avšak jak se doba přibližovala 
k současnosti, zdá se, že i praktičnost získává na svém významu a snad díky tomu vznikly 
první fraky a redingoty, které kladly důraz na kvalitu pohodlí a praktičnost. Ta se projevila 
nejen ve střihu uvedených oděvů, ale i v barvách látek, ze kterých byly zhotovovány. 
Významnou roli ve vývoji vzhledu oděvu a především v přehodnocení dosavadních zvyků, 
sehráli dandyové. Ti nejspíš první začali věnovat pozornost svému vzhledu, který si zakládal 
na jednoduchosti a kvalitě. 
Právě v prvních fracích a redingotech lze spatřit nejen první předchůdce dnešní módy, ale 
předchůdce celé myšlenky o pojetí pánské módy. O tom, že by pánský oděv neměl byt jen 
hezký a odpovídající nejnovějším módním trendům, avšak také kvalitně zpracovaný, 
pohodlný, prodyšný s různými požadavky na hřejivost a snadno udržovatelný atd. Těmito 
požadavky se řídí i současný vzhled oděvu.   
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Slovník  
 
 
anatomie – rozdělování, členění, nauka o tvaru a stavbě organismu  
 
anglomanie – náklonnost ke všemu anglickému (mánie – vášeň, chorobná touha, náklonnost, 
zaujatost, chorobné jednostranné zaujetí) 
 
bal habit – plesový kabátec, měl barevný límec a klopy a byl vyšívaný  
 
banian – nebo také banjan, druh domácího oděvu, domácí plášť sahající ke kolenům, 
původně indický oděv, oblíben byl především v Anglii  
 
boemio – druh pláště (pláštěnka),  přehazoval se přes ramena a byl široký a byl  buď s rukávy 
nebo bez nich  
 
bongreline – druh kazaku 
 
capa – španělsky druh pláště, oděv vznešených mužů, učenců a filosofů  
 
carmagnola – viz. karmaňola  
 
carrik  – typ redingotu,  dvouřadý s několika límci pokládanými na sebe 
 
cotte – oděv, který se nosil na spodním surcotu, náhrada za chlamis v období pozdní gotiky, 
velmi těsně tvarovaný oděv, nosili jej muži i ženy, [6] str. 97 
  
dalaman –  turecky dolman,  dlouhý kaftan s krátkými či dlouhými rukávy 
 
dandy – z angličtiny, švihák, hejsek, světák 
 
dandysmus – kolébkou dandysmu byla Anglie, záhy po svém vzniku se rozšířil do celé 
Evropy, je to styl nejen odívání, ale také způsobu vystupování, oblečení dandyů bylo sice 
jednoduché a nenápadné, avšak velmi nákladné 
 
direktorium  – režim ve Francii, který následoval po Konventu v letech 1795 – 1799  - vrchní 
správa, dočasný správní výbor  
 
doublet –  1. viz. wams, 2. kožený oděv se skládanými nárameníky a ozdobnými lemy,       
[4] str. 100 
 
faltrok  –  druh kabátce, nosil se v polovině šestnáctého století, který nahrazoval wams, nebo 
se přes něj oblékal, byl delší než wams, pokud nahrazoval wams míval rukávy, pokud se ale 
nosil na něj, býval bez rukávů či s krátkými rukávy  
 
feston –  1. - plastická nebo malovaná ozdoba v podobě květiny, 2. - část girlandy 
 
frak  – 1. frakový kabát – kabát, který má vpředu podobu vesty sahající mírně pod pás, vzadu 
je křídlovitě prodloužen přibližně ke kolenům a má dlouhý rozparek, má sakovou uzavřenou 
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fazónku;  2.  společenský oblek, který se skládá z frakového kabátu, kalhot a vesty, zhotovuje 
se z jemného černého sukna 
 
giornea – španělsky jornea, druh pláštíku pro každodenní použití, pod ní se nosil kabátec, 
giornea byla bez rukávů nebo s ozdobnými pruhy místo rukávu, měl k horní části průramku 
přišité pruhy nařasené tkaniny, napodobení dřívějších pachů  
 
girlanda – obloukovitě zavěšená výzdoba z květin, listů nebo chvojí 
 
giuberello – druh pláštíku, okázalá varianta tappertu 
 
harzkoppe – druh šuby  
 
hloubka průramku –  hloubka podpaží, základní nebo kontrolní rozměr, který představuje 
délku od sedmého krčního obratle k rovině hrudní přímky, měří se v křivce vystouplosti 
lopatek, dnes je tento rozměr často konstrukčními metodikami zpracován do tabulek podle 
výšky postavy, nebo jako poměrná část výšky postavy  a obvodu hrudníku, například          
zhp = 0,1 vp + 0.15 (oh/2) +1 , kde: zhp – zadní hloubka průramku, oh – obvod hrudi 
 
houppelande – pozdně gotický široký plášť spadající ke koleni, ale také až na zem, 
s dlouhými širokými rukávy, šálovým límcem, často zdobeným kožešinou, vpředu zcela 
otevřený, jehož podšívka bývala často v kontrastní barvě, [4] str. 55 
 
husí břicho –  německy Gänsebauch, francouzsky panse, panseron, také doublet à la 
polonaise; typ živůtku, tvarování trupu v oblasti břicha docílené především vycpáváním, které 
dalo vzniknout siluetě, husí břicho vybíhalo do špičky, která někdy extravagantně trčela 
dopředu, měla opticky zúžit pas, [4] str. 100 
 
Jakobíni –  příslušníci nejvýznamnějšího politického klubu za Velké francouzské revoluce 
v roce 1789, jádro tvořil klub bretaňských poslanců třetího stavu, kteří se v Paříži scházeli 
v bývalém klášteře Sv. Jakuba, původní název byl Společnost přátel ústavy, klub byl 
rozpuštěn roku 1794 
 
justaucorps –  v doslovném překladu z francouzštiny – na tělo,  byl to kabátec 
s prodlouženými šosy, výrazně vyznačeným pasem, původně nejspíš součást vojenské 
uniformy, justaucorps zastupoval vrchní i spodní oděv, měl hladce vsazené rukávy s široce 
přeloženými manžetami, v jeho prodloužených šosech bylo možné umístit kapsy, které do té 
doby nebyly běžnou součástí oděvů, byl šitý z drahých zdobných látek – ze sametu, hedvábí, 
řidčeji z vlněných látek 
 
kabát – je vrchní nebo svrchní kabátový oděv s délkou nejméně k bokové přímce a 
s ohraničenými předními kraji, které se většinou zapínají, bývá podšitý a mívá fazónku a  
různou délku, [22] str. 27 
 
kaiserrock –  v českém překladu císařský kabát nebo jen kabát, kabát s délkou ke kolenům 
vpředu i vzadu,  [8] str. 76 
 
karmaňola – angl. carmagnola , červené sako nošené Marseilleskými revolucionáři v době fr. 
revoluce, [14] str. 19  
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kartoun  –  bavlnářská tkanina střední hmotnosti, řídká, v plátnové vazbě, často potištěná, 
používaná na levné oděvy, [5] str. 126, 127 
 
Kaška Jan - český krejčí, herec, garderobiér a návrhář divadelních kostýmů [8] str. 74  
 
kazak – typ kabátce, v šestnáctém století byl charakteristickým oděvem mušketýrů, 
v sedmnáctém století  přejímá střih módního kabátce, je volnější, často lemovaný kožešinou a 
pod označením bingreline byl součástí vojenského oblečení kavalíra, [5] str. 35 
 
kilt  – skotská suknice, ovinovací sukně se sklady vzadu a na bocích, vpředu přeložená a 
sepnutá ozdobným spínacím špendlíkem, v této podobě používaná dodnes jako národní kroj, 
[5] str. 163 
 
klopa – horní přední část předního dílu,  která se přehnutím překlápí směrem k rameni na 
lícní plochu oděvu, [22] str. 197   
 
konvent –  shromáždění, osazenstvo kláštera v přeneseném smyslu klášterní budova, budova 
kláštera, viz direktorium 
 
korzet – šněrovačka, součást oděvu, jehož hlavním úkolem je tvarovat a zeštíhlit postavu, 
především zvýraznit (zúžit) pas,  [1] str.  615 
 
krajka  – vazbou vzorovaný materiál určený ke zdobení oděvů, zhotovená nejrůznějšími 
technikami – šitá, háčkovaná, pletená, paličkovaná apod.  
 
krytí  – německy Schamkapsel, francouzsky braguette, poklopec, [4] str. 57 
 
Leroy – krejčí a významná postava pařížské módy na počátku devatenáctého století, zemřel 
v roce 1829, [1] str. 243  
 
mašle – skládá se z uzlu dvou motýlovitých smyček a dvou vyčnívajících konců; tvoří 
ozdobu, ale slouží i k upevnění oděvu,  [22] str. 46 
 
mignon – typ dvořana, generace mladíků odívaných velmi zženštile 
 
miparti  – sešívání, často asymetrické, jednotlivých kusů oděvu ze dvou i více 
různobarevných látek, [4] str. 63 
 
obvod rukávové hlavice – délka tvarovaného kraje rukávové hlavice, která na hotovém 
oděvu tvoří obvod rukávové hlavice, kterým je rukáv všitý do průramku  
 
obvod  průramku – obvod otvoru v trupovém oděvu zhotoveného pro ramenní kloub 
 
pachy – volně visící rukávy nebo falešné rukávy, přišité v ramenní nebo loketní části oděvu, 
jakési prodloužení rukávů, [3] str. 95 
 
pantalóny –  dlouhé mužské kalhoty nošené od doby francouzské revoluce, jejich 
pojmenování pochází od Pantalona, komické figurky staré italské komedie, [1] str. 618 
 
pléd –  velký vlněný šátek, přehoz, [1] str. 618  
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průramek – otvor na trupu oděvu pro ramenní kloub, [22] str. 219 
 
prýmky  –  textilie v podobě ozdobné tkanice nebo šňůry, vyrobená z přízí nebo drátků, [22] 
str. 236 
 
putnička – německy Schacke, francouzsky jaque; krátký kabátec, předstupeň budoucího 
kabátu (saka),  [4] str. 57 
 
redingot  - původně jezdecký plášť, dlouhý dvouřadý, lehce vypasovaný se dvěma límci, 
z nichž jeden se nosil zdvižený, v jeho siluetě se odrazil i vzhled  tehdy módního 
justaukorpsu, později jeho dřívější praktický účel vymizí a začne se nosit jako společenský 
oděv oblíbený zejména v Anglii, zhotovoval se volný i vypasovaný z látek tmavších barev,  
ve Francii se ujala jeho extravagantní varianta s širokými pruhy, [5] str. 140,145 
 
reverenda – v jiných zemích se jí říká gaban, pánský svrchní oděv, tento oděv měl volné 
rukávy, často u lokte nastřižené, takže jejich části připomínaly pachy, [4] str. 55 
 
revíry  – viz. klopy  
 
ropilla  – druh kabátce, vznikl ve Španělsku, měla stojatý límec, volné visící rukávy tzv. 
parukávy, rozšířená ramena, prodloužené šosy, byl to oděv vznešených mužů, [4] str. 101 
 
roseta –  růžice, plastický nebo ornamentální prvek vyvozený ze symetricky stylizovaného 
květu růže 
 
rukáv – součást oděvu určená k odívání horní končetiny těla, rozeznáváme pravý a levý 
rukáv a na mnohých oděvech povrchový a podšívkový rukáv, často se skládá ze dvou nebo tří 
dílů, které nazýváme díly rukávu, nejznámější rukávy jsou: jednodílný – střihově vytvořen 
z jednoho kusu jako rukáv s předním švem nebo podpažním švem či loketním švem, 
popřípadě je jen v podpažní části nastaven nástavkem, dalšími jsou dvoudílný rukáv, třídílný 
rukáv, hlavicový rukáv, klínový rukáv, kimonový rukáv apod., [22] str. 216 
 
rukávová hlavice – horní plocha rukávu nad přímkovou sečnou vymezenou šířkovým bodem 
rukávu a výškovým podpažním bodem 
 
sacco – krátký kabátek, kolem 60. let devatenáctého století, užívaný pro neformální denní 
příležitosti a do přírody, [8] str. 76 
 
sako – vrchní krátký kabát, který je součástí obleku nebo kostýmu, může být i samostatné, 
střihovým vypracováním je nejcharakterističtějším druhem kabátů, je většinou podšívkované 
a pření díl je vyztužen vložkou, fixováním, existuje mnoho variant saka – jednořadé, 
dvouřadé, sportovní, klasické apod., [22] str. 27 
 
sayo – oděv prostých mužů v období renesance, jednoduchý kabát, [4] str. 101 
 
smoking  - společenský pánský oblek s klopami potaženými lesklou hedvábnou tkaninou, 
obvykle černý, avšak také tmavomodrý, fialový a krátkou dobu byl oblíbený v bílé barvě,    
do módy jej zavedl lord Dutherland, první zmínka o něm pochází z roku 1889 v časopise 
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„Europäische Modezeitung“, původně oděv pro pánskou společnost – smoking frak,            
[1] str. 501 
 
stuha – úzká, pevná plošná textilie, tkaná pletená, řezaná nebo lepená, stuhy tkané jsou 
zhotovené na speciálních stávcích a mají dvě pevné soustavy nití, osnovu a útek, řadíme ji do 
textilní galanterie 
 
sukno – vlnařská jednobarevná tkanina, s valchovaným a zplstěným povrchem s krátkým 
ležícím vlasem, název odvozen od staroslovanského súkati = soukati 
 
surcot  - jinak také suckenie, suckni, německy sokret, oblékal se přes cotte, byl vlastně 
šatovou sukní různé délky bez rukávů, často zdobený a podšitý kožešinou, používaly je jak 
ženy tak muži, [6] str. 97 
 
šířka náramenice – konstrukční rozměr, který na střihu trupového dílu určuje vzdálenost od 
průkrčníkového hrotu  náramenice k průramkovému hrotu náramenice, rozlišujeme šířku 
přední a zadní náramenice, přední bývá určující (celkovou) šířkou  náramenice, zadní bývá 
širší, aby mohla být navolněna kvůli lopatkové vypouklosti, [22] str. 159 
 
šířka průramku  – konstrukční rozměr na střihu trupu oděvu, který určuje vodorovnou 
vzdálenost mezi přední a zadní tečnou průramku, , [22] str.160 
 
šířka rozložené rukávové hlavice – vzdálenost vymezená na přímkové sečně rukávu od  
průramkového předního vrcholu k průramkovému zadnímu vrcholu rozloženého 
(rozvinutého) střihu rukávu 
 
šuba  - plášť široký s rukávy nebo bez nich, měla mnoho variant – prostá, reformační, krátká, 
dlouhá apod., je charakteristickým svrchním oděvem mužů, [4] str. 55 
 
šosy, šůsky – část oděvu prodlužující trupové díly od pasu k dolnímu kraji oděvu, mohly být 
přinechané k trupovým dílům nebo odčleněné, později se začaly různě tvarovat a měly různou 
délku, [4] str. 100, 117 
 
tappert – tappart, druh giorney, byl vždy bez rukávů, na bocích otevřený a výstřih pro hlavu 
býval tvarovaný do špičky vpředu či vzadu, nebo se uzavíral šněrováním, [4] str. 29 
 
tartan  – vzor s přesným, daným uspořádáním kára a jeho barevnými kompozicemi podle 
určitých zákonitostí, které jsou u jednotlivých tartanů určeny rodovými tradicemi ve Skotsku, 
jsou to vlnařské tkaniny, název je odvozen od skotského scotal tartan – rodový vzor klanu 
 
Thimmonier – vynálezce šicího stroje, žil v Paříži, [1] str. 271 
 
tweed –  také tvíd, látka z hrubé česané nebo mykané vlněné příze, často nopkovité, název 
pochází pravděpodobně od pojmenování řeky Tweed v jižním Skotsku, původně byla tkanina 
zhotovovaná z ručně předených, nestejnoměrných přízí, [1] str. 621 
 
volán – pruh nařaseného materiálu, který je zřasenou stranou připevněn k ploše oděvu, podle 
úpravy může být zvonový či  plisovaný, krajkový, apod. [22] str. 196 
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vrchní oděv – nosí se na spodním oděvu pro zvýšení hřejivosti, někdy pod běžným vrchním 
oděvem bývá i jiný vrchní oděv z tenčích materiálů, na vrchním oděvu závisí vzhled člověka 
a proto vyžaduje dokonalý střih a většinou i náročné vypracování, základním pánským 
vrchním oděvem jsou kalhoty a sako, [22] str. 27 
 
výška rukávové hlavice – je dána umístěním hlavicového vrcholu, což je nejvyšší místo 
hlavicové strany rukávu, většinou se z něho spouští hlavicová osa (osa rukávu) 
 
wams – spalníř, francouzsky doublet nebo pourpoint, vycpaný kabátec, vycpávání bylo 
prováděno cupovanou bavlnou, byl to oděv pod brnění z něhož se vyvinuly další nové 
varianty pánských kabátců, [3] str. 83 
 
zimarra  – druh pláště, podobná houppelande, byl otevřený s mnoha záhyby a trychtýřovitými 
rukávy, [4] str. 29 
 
žaket – pánský společenský oblek skládající se z žakotového kabátu, zhotoveného z hladké 
černé či jiné tmavé látky a proužkovaných bezmanžetových kalhot, většinou z tmavošedé 
látky, součástí je jednořadová či dvouřadová bezfazónková vesta, na žaketovém kabátě jsou 
charakteristické fazónové kraje pod pasem výrazně ustupující dozadu, kde jsou přibližně ve 
výšce kolen zakončeny obloukem, [22] str. 39 
 
župice  - popásní či půlní, krátký kabátek, [4] str. 56 
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Přílohy   –  střihy 
 

Legenda ke střihům 
 

1 střih rukávu dalmatiky a část předního a zadního dílu, z [3], str. 29, v tabulkách a 
grafech je uveden pod označením střihu rukávu č.1  - byzanc: 1a – rukáv v přehybu, 
1b – část předního dílu, 1c – část zadního dílu 

 
  
2 střih rukávu vrchní tuniky, část trupového dílu s otvorem pro hlavu, z [3], str. 44, , 

v tabulkách a grafech je uveden pod označením střihu rukávu č.2  - ranná gotika:       
2a – rukáv, 2b – dílek rukávu (klín), 2c – dílek rukávu (klín), 2d – část trupového dílu 
oděvu 

 
3 střih rukávu wamsu složeného z 8 dílů a části předního a zadního dílu, převzato z [3 ] 

str. 81, , v tabulkách a grafech je uveden pod označením střihu rukávu č.3  - vrcholná 
gotika: 3a – 3h – díly rukávu, 3i – část předního dílu, 3j – část zadního dílu 

 
4 střih rukávu kabátce a průramků předního a zadního dílu, převzato z [3] str. 81,  

v tabulkách a grafech je uveden pod označením střihu rukávu č.4  - vrcholná gotika: 
4a – rukáv, 4b – část předního dílu, 4c – část zadního dílu 

 
5 střih rukávu kabátce (nošeného pod giorneu) a průramkové části předního a zadního 

dílu, převzato z  [4] str. 29, v tabulkách a grafech je uveden pod označením střihu 
rukávu č.5  - italská renesance: 5a – rukáv, 5b – část předního dílu, 5c – část zadního 
dílu 

 
6 střih rukávu podle originálního střihu oděvu Jindřicha III., podle střihu Maurice 

Leloira, , v tabulkách a grafech je uveden pod označením střihu rukávu č.6 - 
reformační renesance: 6a – vrchní rukáv, 6b – spodní rukáv, 6c – přední díl, 6d – zadní 
díl 

 
7 střih rukávu  a předního a zadního dílu kabátce, převzato z [4] str. 102, , v tabulkách a 

grafech je uveden pod označením střihu rukávu č.7  - španělská renesance: 7a – vrchní 
rukáv, 7b – spodní rukáv, 7c – přední díl, 7d – zadní díl 

 
8 střih rukávu kabátce a předního a zadního dílu , převzato z [5] str. 42, , v tabulkách a 

grafech je uveden pod označením střihu rukávu č.8  - ranný barok: 8a – vrchní rukáv, 
8b – spodní rukáv, 8c – přední díl, 8d – zadní díl 

 
9 střih rukávu justaucorpsu a částí předního a zadního dílu, převzato z [5] str. 75, , 

v tabulkách a grafech je uveden pod označením střihu rukávu č.9  - vrcholný barok:  
9a – vrchní rukáv, 9b – spodní rukáv, 9c- část předního dílu, 9d- část zadního dílu 

 
10 střih rukávu redingotu a části zadního a předního dílu, převzato z [5] str. 140, , 

v tabulkách a grafech je uveden pod označením střihu rukávu č.10  - rokoko:           
10a – vrchní rukáv, 10b – spodní rukáv, 10c – část předního dílu, 10d – část zadního 
dílu 

 
  



 
 

11 střih rukávu justaucorpsu a částí zadního a předního dílu, převzato z [5] str. 132, , 
v tabulkách a grafech je uveden pod označením střihu rukávu č.11  - rokoko:           
11a – vrchní rukáv, 11b – spodní rukáv, 11c – část předního dílu, 11d – část zadního 
dílu 

 
12 střih rukávu fraku  a částí předního a zadního dílu, převzato z internet. zdrojů [23], , 

v tabulkách a grafech je uveden pod označením střihu rukávu č.12  - okolo roku 1780: 
12a – vrchní rukáv, 12b – spodní rukáv, 12c – část předního dílu, 12d –  část zadního 
dílu 

 
13 střih rukávu redingotu a částí předního a zadního dílu, podle originálu střihu od 

Maurice Leloira (rok 1813) ze zdroje [23], v tabulkách a grafech je uveden pod 
označením střihu rukávu č.13  - okolo roku 1813: 13a – vrchní rukáv, 13b – spodní 
rukáv, 13c – část předního dílu, 13d – část zadního dílu 

 
14 střih rukávu saka a části předního a zadního dílu, podle návrhu a střihové konstrukce 

Roberta Kracha vydané v Europäische Modenzeitung, duben 1851, origináluložen 
v UPM Praha, , v tabulkách a grafech je uveden pod označením střihu rukávu         
č.14  - rok 1851: 14a – vrchní rukáv, 14b – spodní rukáv, 14c – část předního dílu,  
14d – část bočního dílku, 14e – část zadního dílu 

 
15 střih rukávu saka a části předního a zadního dílu podle návrhu a střihové konstrukce 

[25], v tabulkách a grafech je uveden pod označením střihu rukávu  č.15  - rok 1931:       
15a – vrchní rukáv, 15b – spodní rukáv, 15c – část předního dílu, 15d – část zadního 
dílu  

 
16 střih rukávu saka a části předního a zadního dílu podle návrhu a střihové konstrukce 

[26], v tabulkách a grafech je uveden pod označením střihu rukávu  č.16  - rok 1962:       
16a – spodní rukáv, 16b – vrchní rukáv, 16c – část předního dílu, 16d – část zadního 
dílu a bočního dílku 

 
17 střih rukávu saka a části předního, bočního a zadního dílu, zhotoveno podle metodiky 

konstrukce od Müler & Sohnn z  literatury HAKa – Schnittkonstruktionen 1997, 
v tabulkách a grafech je uveden pod označením střihu rukávu  č.17  - rok 1997:       
17a – vrchní rukáv, 17b – spodní rukáv, 17c – část předního dílu, 176d – část  bočního 
dílku, 17e – část zadního dílu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


