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I. Úvod
I. 1. Předmět disertační práce
Námětem této práce je sledování proměn módy a oděvních zvyklostí
aristokratů v českých zemích raného novověku a jejich ovlivnění španělskou módou.
Výzkum by měl sledovat dva hlavní cíle. V první rovině budou rozebrány důvody
rostoucí hegemonie španělské módy v Evropě na pozadí vojenských a politických
úspěchů Španělska a vzestupu panovnické rodiny Habsburků od počátku 16. století.
Důraz bude kladen také na španělský ceremoniál v souvislosti s pobytem
středoevropských šlechticů u madridského dvora, jako byli vyslanci a cestovatelé.
Dále mě bude zajímat způsob šíření španělské módy do střední Evropy a její
zprostředkovatelé, ať již šlo o samotné členy panovnické dynastie, královské a
šlechtické nevěsty, císařské vyslance, či obchodníky a řemeslníky. V neposlední řadě
je zde třeba zmínit význam malířů, rytců a dalších umělců pro šíření španělské
oděvní módy.
Ve druhé rovině bude šatstvo nazíráno jako charakteristický vizuální atribut
šlechticů, kteří se svým původem, bohatstvím a společenským postavením řadili
k panskému stavu a měli v rámci společnosti mimořádné, ale také podobné možnosti,
podmínky a povinnosti při výběru osobního šatníku a při formování svého vkusu. Na
základě studia dobových portrétů i archivních pramenů bude sledován charakter a
proměna šlechtického šatníku během životního cyklu aristokratů. Důraz bude kladen
především na události spojené s významem a ikonografickým zpodobněním oděvů
během tzv. přechodových rituálů, jako byly zásnuby, svatba či úmrtí. Bude řeč také o
kvantitativním a kvalitativním členění šlechtické garderoby. Kromě jiného se
výzkum zaměří na rozbor komunikační funkce oděvu ve společnosti ve formě daru či
odměny. Nelze pominout ani věci spojené s ukládáním a převážením oděvů. S tím
souvisí i vývoj a proměna prostorů panské garderoby a personální zabezpečení její
správy.
V rámci výzkumu jsem pracovala jak s ikonografickými, tak i písemnými
prameny. Na základě odborné literatury jsem si vytipovala ty středoevropské
šlechtické rody, jejichž členové měli díky diplomatické službě či rodinným svazkům

6

dlouhodobé vazby na Španělsko v 16. a 17. století.1 Záměrně jsem použila slovo
středoevropské rody, neboť v některých případech měly tyto rodiny své teritoriální
domény jak v českých zemích, tak i v sousedním Rakousku a v určitých dějinných
obdobích pro ně mohly mít jejich majetkové vztahy k Českému království druhořadý
význam. V jistých případech urozené rodiny získaly majetek v českých zemích až
díky politickým otřesům v první polovině 17. století. Ve středu mého zájmu se tak
ocitly ikonografické i písemné materiály týkající se rodu Pernštejnů, Rožmberků,
Dietrichštejnů, Harrachů, Eggenbergů i Buquoyů. V potaz byly brány i materiály
týkající se s nimi spřízněných rodů, především pánů z Hradce, Lobkoviců,
Švamberků, Černínů, Liechtenštejnů, Valdštejnů, Žerotínů a Schwarzenbergů.
Konečně jako komparativní materiál posloužily mnohé další portréty a písemnosti,
které mohly svojí vypovídací hodnotou rozšířit zpracování badatelského záměru.2
Z dochovaných ikonografických pramenů byl v souvislosti s historií módy
dosud největší zájem věnován šlechtickým portrétům, které zprostředkovávají
důležité poznatky o dobové fyziognomii těla, gestice, úpravě šatu a účesu, symbolice
barev, běžně užívaných oděvních doplňcích, amuletech, špercích či květinách a
dalších symbolických znacích šlechtického prostředí (stůl, židle, zvíře), upozorňují
na společenské postavení jednotlivců či na osobní vlastnosti portrétovaného.3 Já jsem
se snažila využít šlechtické portréty pro studium symboliky a proměny španělského
dvorského oděvu jednak přímo u královského dvora v Madridu, jak jej vnímali
císařští vyslanci, jejich manželky, dcery či náhodní návštěvníci, a dále sledovat jeho
přejímání a transformaci v oděvní kultuře českých zemí raného novověku. Protože
šlechtické portréty často vznikaly za účelem zachycení přelomových okamžiků v
životě znázorněné osobnosti, jako je zasnoubení, sňatek či úmrtí, použila jsem v

1

Srov. především Bohdan Chudoba, Španělé na Bílé hoře. Tři kapitoly z evropských dějin, Praha
1945. – Ivo Barteček – Jaroslav Rejska (edd.), České země a Španělsko. Z dějin česko-španělských
vztahů, Ostrava 1996. – Pavel Štěpánek, Španělské umění 14.–16. století (kat. výst.), Praha 1984–
1985. – Idem, Španělské umění 17. a 18. století (kat. výst.), Praha 1989–1990. – Idem, Španělské
umění od Altamiry po Picassa, Olomouc 1998. – Idem, Čechy a Španělsko ve středověku. Dějiny
umění, Olomouc 2008.
2
Sondy byly provedeny do písemností Questenbergů, Nosticů, Kouniců, Auerspergů, Herbersteinů,
Lambergů, Puchheimů, pánů de Grana a Trauttsmandorfů. Za laskavé zprostředkování některých
pramenů z rakouských archivů chci poděkovat paní Beatrix Bastl.
3
Sabine Fellner, Das adelige Porträt. Zwischen Typus und Individualität, in: Adel im Wandel. Politik
– Kultur – Konfession 1500–1700, Wien 1990, s. 449–506. – Juan Miguel Serrera, Alonso Sánchez
Coello y la mecánica del retrato de Corte, in: Alonso Sánchez Coello y el retrato en la Corte de Felipe
II, Madrid 1990, s. 37–63.
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druhé části této práce shromážděný ikonografický a písemný materiál také pro
studium přechodových rituálů v životním cyklu aristokratů raného novověku.
Šlechtické portréty ze 16. a 17. století na území našeho státu, dokumentující
charakter španělské módy ve zdejším prostředí, jsou dnes z větší části ve správě
Národního památkové ústavu, popřípadě v rukou soukromých vlastníků. Proto jsem
si nejdříve vytvořila první databázi portrétů na základě studia a rozboru odborné
literatury, především soupisů památek a významných výstavních katalogů. Díky
nedávno zavedené centrální databázi mobiliárních fondů památkového ústavu bylo
možné porovnat zjištěná data s údaji v tomto registru, také rozšířit studijní databázi o
další dosud nepublikovaná díla a zjistit detaily o jejich uložení, stavu a
pravděpodobném původu.4 Můj zájem směřoval ke zjištění portrétů šlechticů, kteří
prokazatelně pobývali ve Španělsku ve sledovaném období, ať již v rámci
diplomatických, či soukromých cest. Zajímaly mě také podobizny jejich manželek a
dalších rodinných příslušníků. Dále jsem se zaměřila na portréty, které
charakteristickým způsobem dokládaly působení španělské módy v českých zemích
v raném novověku.
Poslední téma, které jsem se snažila zmapovat, byl výskyt podobizen
španělských panovníků a členů jejich rodin ve šlechtických sbírkách českých a
moravských hradů a zámků. Tyto portréty by mohly hlouběji ozřejmit klientelistické
vazby některých šlechticů se španělskou vládnoucí dynastií. Nakonec jsem
shromáždila informace asi o 40 podobiznách tohoto typu. Ve většině případů jde o
více či méně zdařilé kopie oficiálních dvorských portrétů od velkých španělských
malířů. Avšak vzhledem k tomu, že některé z těchto obrazů jsou součástí tzv.
svozových sbírek, jejich původ je nejasný a identifikace původních majitelů si
vyžádá větší časovou dotaci, rozhodla jsem se toto téma podrobněji zpracovat až v
budoucnu v rámci samostatného odborného projektu.5
Pro výzkum česko-španělských vztahů mají zásadní význam soukromé sbírky
rodiny Lobkowiczů, ať již jde o rodový archiv, či obrazovou galerii, která v sobě
spojuje díla vážící se k historii Pernštejnů, Rožmberků i samotných Lobkowiczů. Co
se týče archivu, ten byl v posledních několika letech badatelům bez výjimky uzavřen,
4

Jde o evidenční systém CastIs.
Tématu se okrajově dotkla Marie Mžyková, Šlechta ve službách diplomacie, I. Španělsko, Anglie,
Nizozemí, Praha 2001.
5
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proto jsem se v tomto směru ohledně Pernštejnů bohužel musela spokojit jen se
studiem již vydaných odborných studií a pramenů. Měla jsem také možnost studovat
lobkowiczké obrazové sbírky, ale systematický dlouhodobý průzkum přímo na místě
nebyl možný. Velký význam proto pro mě měly již publikované katalogy a soupisy,
v prvé řadě Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese
roudnickém Maxe Dvořáka a Bohdana Matějky z roku 1907.6 Zásadní přínos pro
studované téma mají také práce Evy Bukolské a především Pavla Štěpánka, který se
dlouhodobě zabývá historií česko-španělských uměleckých kontaktů v dějinách.7
Z archivních materiálů byly využity hlavně šlechtické oděvní inventáře,
soupisy majetku, účetní cedule a sešity účtů, šlechtická korespondence a také osobní
i cestovní deníky.8 Velmi cenným pramenem pro výzkum dějin odívání jsou
inventární soupisy šlechtické garderoby. Jako písemnosti, které zaznamenávají
předměty blízké autentickému životnímu prožitku konkrétních lidí, dokážou
inventáře charakterizovat nejen ekonomickou situaci každého jedince, ale i jeho
fyzický vzhled, vkus, sociální příslušnost a vztah k módě. Jejich souvislejšímu
výzkumu však brání sporadický a nahodilý výskyt v archivních fondech. Pro
následující práci se mi podařilo shromáždit 82 oděvních inventářů z let 1475 až 1700
a dále asi dva tisíce účetních položek za nákup látek a šatstva a za šití šatů pro členy
výše citovaných šlechtických rodů. Díky nim bylo možné sledovat pronikání
španělské módy do střední Evropy nejen na portrétech, ale také v inventářích
lokalizovat zvýšenou frekvenci výskytu šatů šitých na španělský způsob kolem roku
1550, jejich soupeření s módními vlivy z Itálie, Německa a Uher, kulminaci počtu
šatů šitých po španělsku v době vlády Rudolfa II. a postupný ústup ze scény před
polovinou 17. století.
Inventáře obsahovaly soupisy oděvů v držení konkrétních urozených osob a
bylo z nich možné vyčíst informace o počtu kusů šatstva, jeho střihu, provenienci,
6

Max Dvořák – Bohumil Matějka, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese
roudnickém, II. Zámek roudnický, Praha 1907. – Josef Novák, Soupis památek historických a
uměleckých v politickém okresu Jindřicho-hradeckém, Praha 1901, a další.
7
Eva Bukolská, Renesanční portrét v Čechách a na Moravě (Kandidátská práce), ČSAV, Praha 1968.
– Eva Bukolská – Pavel Štěpánek, Retratos españoles en la colección Lobkowicz en Roudnice,
Archivo Español de Arte XLVI, 1973, č. 183, s. 319–339. – Iidem, Retratos españoles en la colección
Lobkowicz en Roudnice, Ibero-Americana Pragensia VI, 1972, s. 145–162; VII, 1973, s. 115–142. –
Iidem, Španělské podobizny, Praha 1980.
8
Aleš Stejskal, Rosenbergische Rechnungen als Quellen der Kulturgeschichte des frühneuzeitlichen
Adelshofes, in: Opera historica 2, České Budějovice 1992, s. 60–65.
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materiálech, barvě, vzorech, o čistotě a opotřebovanosti oděvů. Přesto nedokázaly
plně objasnit, jak se jednotlivé kusy oděvů užívaly ve skutečném životě. Bližší
pohled na vztah člověka k jeho šatům a módním doplňkům bylo proto třeba hledat
například ve šlechtických testamentech. Ty neobsahovaly zmínky o šatstvu cíleně.
Někteří lidé se však při svých odkazech občas zmínili o cennějších kusech šatů a
doplňků, které zanechali některému členu rodiny, služebníku či církevní instituci,
často s vyjádřením citového vztahu k obdarovanému, ale i k darovanému předmětu.9
Zajímavým pramenem sekundárního významu se zdály být rovněž
trestněprávní písemnosti.10 V tomto směru bylo během výzkumu přihlédnuto
k nařízením proti luxusu, vydaným jak v Čechách, tak i ve Španělsku.11 Tato nařízení
měla vést především ke stabilizaci ekonomiky státu v době narůstající spotřeby a
rovněž se snažila udržet společensky a vizuálně dobře čitelný způsob sociálního
rozvrstvení společnosti.
Dalším cenným pramenem byla císařská, vyslanecká a šlechtická
korespondence12 a další materiály osobní povahy, jako osobní deníky13 a
památníky,14 které poodhalují individuální zvyklosti a osobní vkus konkrétních lidí.15
V pramenech osobní povahy byla nejcennější jejich autentičnost, k níž lze dospět
například studiem dobové krásné literatury pouze zprostředkovaně.16 V některých
cestovních denících se objevily kromě poznámek v textu i načrtnuté či malované
nákresy kostýmů. Cenným pramenem byly i dobové kronikářské zápisy, mravoučná
literatura, lékařská a zdravovědná pojednání, výchovné tisky či poučné spisy a také
9

Pavel Král (ed.), Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650, České
Budějovice 2002 ( Monumenta historica 2).
10
Trestněprávní prameny použil pro rekonstrukci oděvních zvyklostí v jagellonských Čechách Josef
Macek, Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526) II, Praha 1994, s. 157–221.
11
Srov. Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu I–XI, XV, Praha 1877–1925, 1955. – Gertraud
Hampel-Kallbrunner, Beiträge zur Geschichte der Kleiderordnungen mit besonderer
Berücksichtigung Österreichs, Wien 1962. – Veronika Baur, Kleiderordnungen in Bayern von 14. bis
zum 19. Jahrhundert, München 1975.
12
Prameny budou citovány v příslušných odkazech.
13
Petr Maťa, Nejstarší české a moravské deníky (Kultura každodenního života v raném novověku a
některé nové perspektivní prameny), Folia Historica Bohamica 18, 1998, s. 99–120. – Marie
Koldinská – Petr Maťa (edd.), Deník rudolfinského dvořana, Adam mladší z Valdštejna 1602–1633,
Praha 1997, s. 9–36. – Susanne Claudine Pils, Schreiben über Stadt. Das Wien der Johanna Theresia
von Harrach 1639–1716, Wien 2002.
14
Čeněk Zíbrt, Nápisy ze staročeských památníků, Praha 1907.
15
Winfried Schulze (ed.), Ego-dokumente. Annäherungen an den Menschen in der Geschichte, Berlin
1996.
16
Srov. stať Jaques le Goff, Kánon odívání a stolování v románu o Erekovi a Enidě, in: idem,
Středověká imaginace, Praha 1998, s. 161–178. – Fernando Díaz-Plaja, La vida amorosa en el Siglo
de Oro, Madrid 1996.
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knihy kostýmů, zvané „Trachtenbuchy“, které hrály důležitou roli při prosazování
nových módních trendů v raně novověké společnosti.17
Stranou zájmu nezůstalo ani studium dochovaných kusů oděvů v zámeckých
sbírkách Národního památkového ústavu, především v depozitárních fondech zámku
Český Krumlov, jehož textilní sbírka mapuje proměny oděvního vývoje konkrétního
šlechtického sídla v dlouhém časovém úseku 16. – 19. století přímo na místě jeho
původního použití.18 Další kusy původních oděvů mají význam spíše jako solitéry a
jsou roztroušeny v expozicích a depozitárních fondech hradů, zámků a muzeí bez
širší systematické inventarizace.19 Charakter vývoje oděvní módy a odraz jejího
vnímání ve společnosti bylo možné konfrontovat i s dalšími artefakty užitého umění
– sochařskými díly, tapisériemi, sklem, kamejemi, hracími kartami, soubory ex votos
atd. Cenná byla také prohlídka depozitárních fondů španělského muzea oděvů Museo
del Traje a Kunsthistorisches Museum ve Vídni. Vynikající internetové stránky
Metropolitního muzea

v New Yorku20

s detailními

fotografiemi

a popisy

deponovaných předmětů a obdobné stránky Victoria & Albert Museum v Londýně
rovněž poskytly nové podněty pro studované téma.21

I. 2. Přehled dosavadního bádání
Vědecký zájem o historii oděvů se začal projevovat během 19. století spolu
s historizujícími tendencemi v architektuře i umění a s nekritickým obdivem
k určitým oblíbeným epochám minulosti.22 Stále větší význam se v té době přikládal
17

Během let 1520–1610 vyšlo v Evropě na 200 titulů s touto tematikou. Základní bibliografii provedla
Ingrid Loschek, Reclams Mode- und Kostümlexikon, Stuttgart 1999, s. 551–558.
18
K českokrumlovskému souboru oděvů Kateřina Cichrová, Ze zámeckého šatníku (kat. výst.), České
Budějovice 1988.
19
Eliška Lysková, Historické oděvy v muzeích, Muzejní a vlastivědné práce 88, 1980, č. 2, s. 89–95.
– Milena Bravermanová, Pohřební výbava Habsburků a problémy jejího restaurování, Umění a
řemesla 39, 1997, č. 3, s. 33–36. – Lore Ritgen, Die Gewänder aus der Gruft der Landgraf von
Hessen-Kassel, Waffen und Kostümkunde 1960, s. 61–79.
20
Viz stránky online The Metropolitan Museum of Art, New York, http://www.metmuseum.org/,
vyhledáno 20. 12. 2014.
21
Viz stránky online Victoria and Albert Museum London, http://www.vam.ac.uk/, vyhledáno 20. 12.
2014.
22
Karel Holešovský, Druhé rokoko a historismy, Brno 1985. – Květa Křížová, Šlechtický interiér 19.
století v dobových zobrazeních ze zámeckých sbírek, Praha 1993. – Jindřich Vybíral, Století dědiců a
zakladatelů. Architektura jižních Čech v období historismu, Praha 1999. – K historizujícím tendencím
v módě Eva Uchalová, Česká móda pro salon i promenádu 1780–1870, Praha 1999. – Eadem, Česká
móda od valčíku po tango 1878–1918, Praha 1997. – Georg Kugler – Herbert Haupt, Des Kaisers
Rock. Uniform und Mode am Österreichischen Kaiserhof 1800 bis 1918 (kat. výst.), Halbturn 1989.
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rovněž studiu národopisu se zřetelem k hmotné kultuře a lidovému kroji
venkovského obyvatelstva, které se stalo symbolem rostoucího národního
uvědomění.23 Stoupající zájem odborníků a veřejnosti po obsáhlejší vědecké syntéze
dějin odívání uspokojila v českém prostředí konce 19. století čtyřdílná publikace
kulturních historiků Čeňka Zíbrta a Zikmunda Wintera, pokrývající období od raného
středověku až po vývoj v prvních desetiletích 17. století.24 Zmínění autoři sice ve
svých knihách neobsáhli komplexní dějiny šatu, ale kvalitou zpracovaného úseku se
mohli směle měřit s tehdejšími nejvýznamnějšími zahraničními autory, jako byl Jules
Etienne Quicherat ve Francii,25 Max von Boehm,26 Hermann Weiss27 a Max Heiden28
v Německu či José Puiggarí29 ve Španělsku. Díky obrovskému množství
zpracovaného pramenného materiálu jsou Zíbrtovy a Winterovy Dějiny do dnešní
doby zásadním přínosem ke studiu historie oděvů i přesto, že se autoři často
uchylovali k popisu zajímavých střípků z archivních zápisů bez jejich další
interpretace. Popisnou metodu zvolil při častých zmínkách o oděvech rovněž August
Sedláček ve svém monumentálním kulturněhistorickém díle o českých hradech a
zámcích, kde zařadil ošacení mezi základní projevy každodenní kultury šlechtických
sídel.30 Další česky publikované monografie první poloviny 20. století zaměřené na
odívání vycházely z obecně známých skutečností bez snahy o nové uchopení
problému.31 Mezinárodního uznání se dostalo publikacím Olgy Šroňkové.32
23

Irena Štěpánová, Album českých lidových krojů z roku 1814 jako předloha divadelního kostýmu,
Český lid 75, 1988, s. 175–179. – Eadem, Renáta Tyršová a národopis, Český lid 78, 1991, č. 1, s. 37–
45. – Renáta Tyršová, Mody v Praze od roku 1800–1845, Topičův sborník literární a umělecký 4,
1916–1917, s. 35–40. – Vlasta Svobodová, Lidový kroj na západní Moravě v obrazech z 18. a 19.
století, Český lid 47, 1960, s. 253–258. – Souhrnně k vývoji lidového kroje Jiřina Langhammerová,
Dějiny odívání. Lidové kroje z České republiky, Praha 2002.
24
Čeněk Zíbrt, Dějiny kroje v zemích českých od dob nejstarších až po války husitské, Praha 1892. –
Zikmund Winter, Dějiny kroje v zemích českých od počátku století XV. až po dobu bělohorské bitvy,
Praha 1893.
25
Jules Etienne Quicherat, Histoire du costume en France, Paris 1879.
26
Max von Boehm, Bekleidungskunst und Mode, München 1918. – V novém, přepracovaném vydání
Max von Boehm, Die Mode I. Eine Kulturgeschichte vom Mittelalter bis zum Barock, II. Eine
Kulturgeschichte vom Barock bis zum Jugendstil (bearbeitet von Ingrid Loschek), München 1996.
27
Hermann Weiss, Kostümkunde I–II, Stuttgart 1881–1883.
28
Max Heiden, Handwörterbuch der Textilkunde aller Zeiten und Völker, Stuttgart 1904.
29
José Puiggarí, Monografía histórica é iconográfica del traje, Barcelona 1886.
30
August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého I–XV, Praha 1882–1927. V novém
vydání Praha 1993–1998.
31
Josef Vydra, Nauka o kroji, Praha 1937. – Odolen Zítek, Lidé a móda, Praha 1962. – Magdaléna
Zubercová, Tisíciročie módy, Martin 1988. – Jana Skarlantová, Dějiny a estetika odívání, Praha 1971.
– Poslední zmíněná autorka vydala v nedávné době významnou publikaci o sémiotických funkcích
oděvu. Jana Skarlantová, Oděv jako znak: Sémiotické funkce oděvu a jejich axiologické proměny,
Praha 2007.
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Především po stránce ikonografického zpracování byla oceněna v sedmdesátých
letech minulého století Obrazová encyklopedie módy autorek Ludmily Kybalové,
Olgy Herbenové a Mileny Lamarové.33 V dnešní době dokládá zájem o oděvní
témata editorská řad knih zaměřených na dějiny odívání publikovaná nakladatelstvím
Lidové noviny.34 Také nové zahraniční publikace zaměřené na vývoj oděvní módy35
se těší stálé oblibě čtenářů. Autoři těchto prací však z důvodu kompaktnosti
studovaného problému musí nutně generalizovat a jen zřídkakdy se snaží klást si
nové badatelské otázky.36
Kromě všeobecných oděvních monografií mělo pro studium oděvní kultury
aristokratických dvorů velký význam zpřístupnění zámeckých a pozůstalostních
inventářů formou edic.37 K jejich komplexnějšímu využití přispělo v poslední době
jejich širší zmapování a moderní bibliografie.38
32

Olga Šroňková, Die Mode der gotischen Frau, Praha 1954. – Eadem, Die Mode der Renaissance bis
zum Rokoko, Praha 1959.
33
Kniha vyšla poprvé v roce 1973 a dočkala se řady domácích i zahraničních reedicí. Ludmila
Kybalová – Olga Herbenová – Milena Lamarová, Obrazová encyklopedie módy, Praha 1973.
34
Ludmila Kybalová, Dějiny odívání. Středověk, Praha 2001. – Eadem, Dějiny odívání. Renesance,
Praha 1996. – Eadem, Dějiny odívání. Barok a rokoko, Praha 1977. – Jana Máchalová, Dějiny
odívání. Móda 20. století, Praha 2003. – Alena L. Čechová – Anna Halíková, Dějiny odívání. Krajky,
výšivky, stuhy, prýmky, Praha 2004.
35
Erika Thiel, Geschichte des Kostüms, Berlin 1960. – Janet Arnold, Patterns of Fashion (The cut
and construction of clothes for men and women 1560–1620), New York 1985. – Loschek, Reclams
Mode- und Kostümlexikon (pozn. 17). – Harry Kühnel (ed.), Bildwörterbuch der Kleidung und
Rüstung. Von Alten Orient bis zum ausgehenden Mittelalter, Stuttgart 1992.
36
Jutta Zander-Seidel, Textiler Hausrat: Kleidung und Haustextilien in Nürnberg von 1500–1650,
München 1990.
37
Vlasta Fialová, Inventář hradu Lukova z let 1631–1634, Naše Valašsko 6, 1940, s. 1–14. – František
Hrubý, Selské a panské inventáře v době předbělohorské II, Český časopis historický 33, 1927, s.
263–306. – Hynek Gross, Inventář zámku Český Krumlov sepsaný v roce 1600 Václavem Březanem,
Ročenka Vlastivědné společnosti jihočeské v Českých Budějovicích, 1929, s. 16–26. – Zdeněk Wirth,
Inventář zámku litomyšlského z roku 1609, Časopis Společnosti přátel starožitností 21, 1903, s. 123–
125. – Milena Hajná, Pozůstalostní inventář Jana II. z Rožmberka. Příspěvek ke studiu každodennosti
českého aristokrata v pozdním středověku, Jihočeský sborník historický 71, 2002, s. 155–184. – Ze
zahraničních edic Adolf Berger, Aus der Barockzeit. Der Nachlass einer fürstlichen Dame, Berichte
und Mitteilungen des Altertumsvereins für Wien 22–23, 1886, s. 99–126. – Elfriede Heinemeyer,
Brautschatz- und Nachlassinventar der Margräfin Jacobe von Baden, Waffen und Kostümkunde 24,
1965, s. 1–13. – Karen Stolleis, Die Kleidung des Octavian Secundus Fugger (1549–1600) aus dem
Nachlassinventar von 1600/01, Waffen und Kostümkunde 23, 1981, s. 113–131. – Jutta Bäumel, Der
Kleider-Nachlass des Kurfürsten Moritz von Sachsen. Das Inventar von 1533 und die in der Dresdner
Rüstkammer überlieferte Originale, Waffen und Kostümkunde 35, 1993, s. 65–106. – Srov. též
Michaela Neudertová, „Item ve velkém fraucimoře před lusthauzem se nachází…“ (Příspěvek ke
studiu inventářů pozdně renesančních rezidencí v severozápadních Čechách), in: Václav Bůžek –
Pavel Král (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999, s.
163–199 (Opera historica 8). – Eadem, Inventář pozůstalosti jako pramen poznání všedního dne ženy
v předbělohorské době, Documenta Pragensia 13, 1996, s. 153–162.
38
Hildegard Mannheims – Klaus Roth, Nachlassverzeichnisse. Internationale Bibliographie. Beiträge
zur Volkskultur in Nordwestdeutschlad, Landschaftsverband Westfalen-Lippe 39, München 1984.
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Během posledních desetiletí se z historie odívání ve všech jejích proměnách stalo
velmi přitažlivé a vyhledávané téma. Historici umění a kulturní historici se zaměřili
na detailní rozbor šatstva pomocí uměleckých děl, především renesančních a
barokních portrétů, avšak i oni zůstali obvykle u popisné formy. Specialisté na
hospodářské dějiny zase zařadili vývoj oděvních koncepcí do ekonomických
souvislostí výroby a spotřeby.39 Restaurátoři textilu zachránili pro budoucnost
množství původních oděvů a odhalili nejrůznější zajímavosti z historie jednotlivých
subjektů.40 Specialisté na historické tkaniny zjistili v mnoha případech jedinečné
informace o stáří látek, jejich kvalitě, původu a vzhledu.41
Na interdisciplinárním přístupu s metodickými východisky v dějinách umění,
historické antropologii,42 dějinách hmotné kultury a hospodářských dějinách je
založen výzkum francouzského historika Daniela Rochea, který hledal význam
oděvů ve struktuře pařížské společnosti 18. století.43 Dějiny umění a dějiny hmotné
kultury tvoří základní metodická východiska badatelů v rakouském Institutu für
Realienkunde des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, 44 kteří se zabývají na základě
rozboru ikonografických a písemných pramenů objasňováním terminologie a
typologie oděvu. Sociální a kulturněantropologické přístupy byly charakteristické pro
německého historika Richarda van Dülmena45 a jeho následovníky, který se zaměřil
na sledování role šatstva v systému sociální komunikace. V českém prostředí

39

Josef Janáček, Dějiny obchodu v předbělohorské Praze, Praha 1955. – Idem, Přehled řemeslné
výroby za feudalismu, Praha 1963. – Václav Bůžek, Die Linzer Märkte und die Kultur am Hofe der
letzten Rosenberger, Historisches Jahrbuch der Stadt Linz 1989, s. 11–44. – Idem, Zahraniční trhy a
kultura šlechtických dvorů v předbělohorských českých zemích, Český časopis historický 89, 1991, s.
692–713.
40
Alena Grendysová, Objevy a dobrodružství při restaurování kostýmů zámeckého divadla v Českém
Krumlově, in: Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově, Praha–České Budějovice 1993, s. 175–
194.
41
Milena Zeminová, Barokní textilie ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Praha 1974. –
Jitka Staňková, České lidové tkaniny. Čechy a západní Morava, Praha 1989.
42
Richard van Dülmen, Historická antropologie. Vývoj. Problémy. Úkoly, Praha 2002. – Lydia
Petráňová, Nové historickoantropologické proudy evropského národopisu (K problému integrované
„historické sociální vědy“), Český lid 78, 1991, s. 21–29.
43
Daniel Roche, The culture of clothing. Dress and fashion in the „ancien régime“, Cambridge 1996.
44
Harry Kühnel (ed.), Alltag im Spätmittelalter, Graz–Wien–Köln 1996, s. 232–253. – Idem,
Bildwörterbuch der Kleidung und Rüstung. Von Alten Orient bis zum ausgehenden Mittelalter,
Stuttgart 1992. – Terminologie und Typologie Mittelalterlicher Sachgüter: Das Beispiel der Kleidung,
Krems an der Donau 1986 (Veröffentlichungen des Institut für Mittelalterliche Realienkunde
Österreichs 10). – Gertrud Blaschitz – Helmut Hundsbichler – Gerhard Jaritz et al. (edd.), Symbole des
Alltags, Alltag der Symbole. Festschrift für Harry Kühnel zum 65. Geburtstag, Graz 1992.
45
Richard van Dülmen (ed.), Fest der Liebe. Heirath und Ehe in der frühen Neuzeit, Frankfurt am
Main 1998. – Idem (ed.), Körper-Geschichte, Frankfurt am Main 1996 a další.
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naznačila možnosti využití jmenovaných metodických východisek pro studium
oděvních zvyklostí lidových vrstev Lydia Petráňová.46
Ač je zahraniční bibliografie k dějinám oděvů a módy velmi rozsáhlá,47
souvislostmi mezi šlechtou a odíváním se vědci zabývají pouze zřídka. Významným
badatelským počinem se v tomto směru staly studie Martina Dingese o sociálních a
společenských funkcích oděvu ve dvorské společnosti, včetně nastolení nových
badatelských otázek ohledně způsobů pocitového vnímání lidského těla a
tělesnosti.48 Rakouská historička Beatrix Bastl se zaměřila na hledání významu
oděvů v přechodových rituálech a ve vztazích mezi pohlavími uvnitř šlechtické
společnosti, tzv. gender studies.49 Pouze výjimečně se někteří badatelé orientovali
na charakter šacení členů šlechtických dvorů, jak se o to pokusily pro anglické
prostředí Eva Nienholdt50 a Phillis Cunnington51, které čerpají z větší části pouze
z ikonografických pramenů. V tomto směru jsou zajímavé také počiny rakouských
historiků umění Georga Kuglera, Herberta Haupta a Moniky Kurzel-Rundtscheiner,
kteří studují dochované oděvy a další hmotné textilní památky z doby rakouského
císařství v depozitářích vídeňského Wagenburgu.52 Pokusili se například
charakterizovat optimální způsoby oděvního chování jednotlivých společenských
skupin v rámci habsburského panovnického dvora.
Také v Čechách vzniklo v poslední době několik důležitých prací,
zaměřených především na studium typologie oděvu v 16. a 17. století. Historička
umění Lenka Vaňková zveřejnila v roce 2012 svoji disertační práci na téma

46

Lylia Petráňová, Ke studiu oděvu lidových vrstev venkova od 16. do 18. století v Čechách, Český
lid 81, 1994, s. 201–215.
47
Georg Bergler, Bibliographie der Mode und der Textilwirtschaft, Essen 1971. – René Colas,
Bibliographie générale du costume et de la mode I–II, Paris 1933. – Eva Nienholdt – Gretel WagnerNeumann – Franz Lipperheide, Katalog der Lipperheideschen Kostümbibliothek, Berlin 1965.
48
Martin Dinges, Der feine Unterschied. Die soziale Funktion der Kleidung in der höfischen
Gesellschaft, Zeischrift für historische Forschung 24, 1997, s. 49–76. – Idem, Von der „Lesbarkeit
der Welt“ zum universalisierten Wandel durch individuelle Strategie. Die soziale Funktion der
Kleidung in der höfischen Gesellschaft, Saeculum 44, 1993, s. 90–112.
49
Beatrix Bastl, „Adeliger Lebenslauf“. Die Riten um Leben und Sterben in der frühen Neuzeit, in:
Adel im Wandel (pozn. 3), s. 377–389. – Eadem, Tugend, Liebe, Ehre. Die adelige Frau in der Frühen
Neuzeit, Wien–Köln–Weimar 2000.
50
Eva Nienholt, Vom Pagenkleid, Waffen und Kostümkunde 31, 1972, s. 1–14. – Eadem, Der
Schlafrock, Waffen und Kostümkunde 26, 1967, s. 105–116.
51
Phillis Cunnington, Costume of Household Servants. From the Middle Ages to 1900, Adam 1974.
52
Georg Kugler – Herbert Haupt, Des Kaisers Rock (pozn. 22). – Georg Kugler – Monica KurzelRuntscheiner, Des Kaisers teure Kleider. Festroben und Ornate, Hofuniformen und Livreen von
frühen 18. Jahrhundert bis 1918, Wien 2000.
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Evropská barokní móda 17. století a její ohlas v českých zemích.53 Na základě
rozboru šlechtických portrétů především z českých a moravských zámeckých sbírek
se v ní snažila určit typologická východiska jednotlivých oděvních součástí a
oděvních doplňků ve sledovaném období. Její disertační práce se stala podkladem
pro vydání metodiky k datování a interpretaci portrétů 16. – 18. století. Ta vznikla
především pro potřeby Národního památkového ústavu, kde může významně pomoci
při evidenci a správném časovém zařazení blíže neurčených uměleckých děl.54 Alena
Nachtmannová rozšířila v knize Mezi tradicí a módou, vydané v roce 2012, téma své
disertační práce, ve které pracovala především s měšťanskými inventárními soupisy
17. století a dalšími archivními prameny.55 Studiem oděvů měšťanských elit v raném
novověku se zabývá Zuzana Safrtalová, které se podařilo propojit různé metodické
přístupy od archivní práce s účty a inventáři po rozbor ikonografických památek,
jako jsou dobové dřevořezy, malované epitafy a sepulkrální památky.56
I. 3. Španělská móda jako badatelské téma
V roce 2007 se v Madridu konala mezinárodní konference na téma Vestir a la
Española neboli Španělská móda na evropských dvorech v 16. a 17. století.57 Bylo to
poprvé, kdy se skupina více než třiceti odborníků z celé Evropy i zámoří pokusila
poukázat na význam španělské módy pro kulturní dějiny raného novověku a
zmapovat její globální rozšíření na evropských panovnických dvorech. Setkání
navázalo především na snahy významné španělské badatelky v oblasti studia oděvů –
Carmen Bernis, jež se stala autorkou stěžejních děl mapujících krok za krokem
proměnu španělského oděvního stylu, nejprve v době panování císaře Karla V.58 a
následně v čase katolických králů Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské.59
53

Lenka Vaňková, Evropská barokní móda 17. století a její ohlas v českých zemích (doktorská
kvalifikační práce), FF UP, Olomouc 2012.
54
Lenka Vaňková – Veronika Pilná, Metodika datování a interpretace portrétů 16.–18. století pomocí
historické módy, Praha 2013.
55
Alena Nachtmannová, Mezi tradicí a módou. Odívání v Čechách od renesance k baroku, Praha
2012.
56
Zuzana Safrtalová, Oděv, schránka lidského těla, Ústí nad Labem 2010 (Acta Universitatis
Purkynianae, Studia historica 9).
57
José Luis Colomer – Amalia Descalzo (edd.), Vestir a la española en las cortes europeas (siglos
XVI y XVII) I–II, Madrid 2014. – V anglické verzi José Luis Colomer – Amalia Descalzo, Spanish
Fashion at the Courts of Early Modern Europe I–II, Madrid 2014.
58
Carmen Bernis, Indumentaria española en tiempos de Carlos V, Madrid 1962.
59
Carmen Bernis, Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos, I. Las mujeres, II. Los
hombres, Madrid 1978–1979.
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Výjimečným počinem byla i její studie uveřejněná v katalogu výstavy o díle
španělského portrétisty Alonsa Sáncheze Coella.60 Na základě komparace dobových
portrétů se střihy, publikovanými v knize dvorského krejčího Juana Alcegy, se jí
podařilo provést pregnantní rozbor typologie oděvních součástí urozené společnosti
v době panování španělského krále Filipa II. Za její profesní odkaz lze považovat
knihu El traje y los tipos sociales en El Quijote, ve které nasměrovala svůj zájem na
španělskou oděvní módu na přelomu 16. a 17. století.61 Pokusila se v ní na základě
rozboru dobových obrazových, písemných a literárních pramenů vykreslit oděvní
zvyklosti všech skupin v sociální hierarchii tehdejší španělské společnosti. Důstojnou
nástupkyni získala Carmen Bernis ve své žačce Amalii Descalzo, která studuje
španělskou módu v souvislosti s vývojem španělského portrétu a pracuje i s
dochovanými dobovými textiliemi.62 Ze současných španělských badatelů je třeba
vyzvednout precizní práci historičky umění Almudeny Pérez de Tudela, která se
zabývá okolnostmi vzniku portrétů španělských panovníků a zkoumá důvody a
způsoby šíření jejich originálů i kopií po Evropě.63 Luciana Llorente Llorente zase
studuje textilní materiály, druhy tkanin a použité vzory na dochovaných textiliích.64
Šířením španělské módy v Itálii prostřednictvím savojského dvora se zabývá
Franca Varallo,65 situaci španělské módy v Miláně a Mantově zmapovala Paola
Venturelli.66 V mezinárodních souvislostech je významným počinem také práce
kurátorky švédských textilních sbírek v Livrustkammaren ve Stockholmu Leny
Rangsträm, která na základě dochovaných původních oděvů a šlechtických portrétů
dokázala, s jakou exaktní přesností byla ve Švédsku 16. století španělská móda

60

Carmen Bernis, La moda en la España de Felipe II a través del retrato de la corte, in: Alonso
Sánchez Coello y el retrato de la Corte de Felipe II (kat. výst.), Madrid 1990, s. 65–111.
61
Carmen Bernis, El traje y los tipos sociales en El Quijote, Madrid 2001. – Eadem, Velázquez y el
guardainfante, in: Velázquez y el arte de su tiempo (kat. výst.), Madrid 1991.
62
Amalia Descalzo Lorenzo, El retrato y la moda en España 1661–1746 (Disertační práce),
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 2004. – Eadem, El traje francés en la corte de Felipe V,
Anales del Museo Nacional de Antropología IV, 1997, s. 189–210.
63
Almudena Pérez de Tudela, El traje en la corte de Felipe II. Las infantas Isabel Clara Eugenia y
Catalina Micaela, in: Colomer – Descalzo, Vestir a la española I (pozn. 57), s. 321–362. Tam i
odkazy na další autorské texty.
64
Lucina Llorente Llorente, El área de la museografía complementaria para indumentaria en el Museo
del Traje, Indumenta. Revista del Múseo del traje, 2007, s. 33–38.
65
Franca Varallo, Catalina Micaela en la corte de Saboya, in: Colomer – Descalzo, Vestir a la
española II (pozn. 57), s. 63–85.
66
Paola Venturelli, Vestire e apparire. Il sistema vestimentario femminile nella Milano spagnola
(1539–1679), Roma 1999.
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přijímána.67 Na specifické prolínání španělské a domácí módy východního typu
v raně novověkých Uhrách upozornila v několika studiích Lila Tompos.68
Španělskými módními vlivy v Anglii se dlouhodobě zabývá Aileen Ribeiro69 a ve
Francii Isabelle Paresys.70 V Německu i Španělsku byly velkým přínosem rozbory
symboliky šlechtických portrétů od Marie Kusche.71
V českých zemích vyšla roku 1959 kniha Olgy Šroňkové Die Mode der
Renaissance bis zum Rokoko. Kromě jiného se v ní věnovala nástupu španělské
módy v českých zemích, který kladla do padesátých let 16. století. 72 Na základě
studia dobových portrétů a dalších uměleckých předmětů provedla i pregnantní
rozbor znázorněných oděvů. Významný impuls pro studium fenoménu španělské
módy znamenala práce historiků umění Evy Bukolské a Pavla Štěpánka, kteří se na
studium oděvu zaměřili v souvislosti s výzkumem dvorského portrétu v raném
novověku.73 Odívání se okrajově dotkla také Marie Mžyková v prvním díle katalogu
výstavy Šlechta ve službách diplomacie.74 Nelze opomenout ani hmotné sbírky
textilií a pohřebních rouch českých králů ve sbírkách Pražského hradu, které díky
době vzniku vykazují zřetelné prvky španělské módy a o jejichž odborné zpracování
se zasloužily Milena Bravermanová75 a Nina Bažantová.76 V roce 2002 si téma
španělské dvorské oděvní módy vybrala Lenka Vaňková pro svou diplomovou
práci.77
67

Lena Rangsträm, Suecos en traje español, in: El Quijote en sus trajes, (kat. výst.), Madrid 2005. –
Eadem, Modelejon. Manligt Mode 1500-tal 1600-tal 1700-tal, Stockholm 2002.
68
Lila Tompos, A kockovány az inventáriumok tükrében, Ars Decorativa 13, 1993, s. 89–98.
69
Aileen Ribeiro, Fashion and Fiction. Dress in Art and Literature in Stuart England, New Haven–
London 2005.
70
Isabelle Paresys – Natacha Coquery (edd.), Se vêtir à la cour en Europe 1400–1815, Lille 2011.
71
María Kusche, Juan Pantoja de la Cruz, Madrid 1964. – Eadem, Sofonisba Anguissola en España,
retratista en la Corte de Felipe II junto a Alonso Sánchez Coello y Jorge de la Rúa, Archivo Español
de Arte LXII, 1989, č. 248, s. 391–420 a další.
72
Šroňková, Die Mode der Renaissance (pozn. 32), s. 65–107.
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Bukolská – Štěpánek, Retratos españoles (pozn. 7). – Iidem, Španělské podobizny (pozn. 7).
74
Mžyková, Šlechta I, (pozn. 5).
75
Nina Bažantová, Pohřební roucha českých králů, Praha 1993.
76
Milena Bravermanová – Andrea Čierná, Pohřební textilie z hrobu Rudolfa II. v královské hrobce
v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, Archeologia historica 22, 1997, s. 363–382. – Podrobný popis
oděvů v Milena Bravermanová, Pohřební výbava Habsburků pohřbených na Pražském hradě, in:
Eliška Fučíková – James M. Bradburne – Beket Bukovinská et al. (edd.), Rudolf II. a Praha (kat.
výst.), Praha 1997, s. 274–287. – Srov. též nálezy pohřebních textilií v dietrichštejnské hrobce
v Mikulově podle Johannes Pietsch, Význam pohřebního oděvu Markéty Františky Lobkowiczové pro
výzkum památek oděvního umění, in: RegioM: sborník Regionálního muzea v Mikulově, 2006, s.
105–113.
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Lenka Vaňková, Španělský dvorský oděv druhé poloviny 16. století a začátku 17. století a jeho
ohlas v českých zemích na obrazech v českých sbírkách (Diplomová práce), FF UP, Olomouc 2002.
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Autorka této studie se v dosavadních publikovaných textech s tematikou
španělské oděvní módy věnovala jednak otázkám významu oděvních nařízení, tzv.
královských pragmatik, pro kulturu odívání v raně novověkém Španělsku. Dále
studovala oděvní zvyklosti císaře Rudolfa II. a členů předních českých
aristokratických rodů, zejména jejich vliv na utváření oděvní kultury v českých
zemích druhé poloviny 16. století. Okrajově se dotkla otázek odívání i při zpracování
španělské části cestovního deníku Heřmana Jakuba z Chudenic z let 1678–1682 a při
studiu dvorského ceremoniálu v Madridu.78
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Milena Hajná, Pragmatika španělského krále Filipa II. z roku 1586 o titulatuře osob a její vztah
k českému prostředí, Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny České
republiky 17, 2001–2002, s. 55–78. – Eadem, „Premáticas de los vestidos“ aneb Královská nařízení o
odívání a módě v renesančním Španělsku, Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků Národní
knihovny České republiky 16, 1999–2000, s. 189–208. – Eadem, Rožmberský fraucimor. Ženský živel
na aristokratickém dvoře koncem předbělohorské doby, Jihočeský sborník historický 69–70, 2000–
2001, s. 5–29. – Eadem, The International Wardrobe of Emperor Rudolf II: Visual and Textual
Representations of an Early Modern Emperor’s Clothes (1552–1612), in: Paresys – Coquery (pozn.
70), s. 123–132. – Eadem, El final del viaje: Las audiencias delante del Rey de España en los siglos
XVI y XVII, in: Josef Optrný (ed.) Relaciones Checo-Españolas. Viajeros y testimonios, Simposio
checo-español. Ibero-Americana Pragensia (Supplementum 22) Praha 2008, s. 15–26. – Eadem, Moda
al servicio del poder. La vestimenta en la sociedad noble de la Europa Central en la Edad Moderna y
las influencias de España, in: Miguel Cabañas Bravo – Amelia López-Yarto Elizalde – Wifredo
Rincón García (edd.), Arte, poder y sociedad en la España de los siglos XV a XX, Madrid 2008, s. 71–
82. – Eadem, El noble checo Heřman Jakub Černín de Chudenice y su encuentro con el arte en
España 1681/1682, Archivo Español de Arte 81, 2008, č. 322, s. 151–163. – Eadem, La moda en la
Corte del emperador Rodolfo II (1552–1612) en Praga y las influencias de España, in: Colomer –
Descalzo, Vestir a la española II (pozn. 57), s. 213–233. – Eadem, Spanish Fashion in the Kingdom of
Bohemia under Rudolf II (1552–1612), in: Colomer – Descalzo, Spanish Fashion II (pozn. 57), s.
213–233. – Zdeněk Hojda – Eva Chodějovská – Milena Hajná et al., Heřman Jakub Černín na cestě
za Alpy a Pyreneje. I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie,
Španělska a Portugalska, II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678–1682, Praha 2014.
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II. Móda na španělském královském dvoře očima Středoevropanů
II. 1. Císařští vyslanci v Madridu a dvorský ceremoniál
16. a 17. století bylo dobou, kdy se ve většině zemí Evropy začínaly zřizovat
trvalé zahraniční ambasády se stálým vyslancem, který měl u cizího panovnického
dvora prosazovat diplomatické zájmy svého vladaře. Jedna z nejstarších sítí
diplomatických zastupitelstev byla vytvořena mezi habsburskou monarchií,
Španělskem a Itálií v 16. století. Z politického hlediska studovali dopad jejího vzniku
na utváření evropské politické kultury například španělský historik Miguel Ángel
Ochoa Brun či Friedrich Edelmayer z Rakouska.79 Konalo se i několik
mezinárodních konferencí, jejichž účastníci zkoumali důležitost ambasád pro
předávání kulturních a uměleckých impulzů mezi zeměmi a jejich význam pro
cirkulaci uměleckých předmětů a samotných umělců po Evropě.80 Patřičná pozornost
však dosud nebyla věnována diplomatickému protokolu u panovnických dvorů ani
způsobu symbolické komunikace mezi monarchou a zahraničním ambasadorem a
rituály s ním spojenými.81 Důležitým prvkem dvorského ceremoniálu byl oděv
vyslanců. Vyslanci a členové jejich rodin se také často stávali zprostředkovateli
nových oděvních impulzů ve své domovině. Ve sledovaném období měly proto pro
střední Evropu zásadní význam konkrétně ambasády císařských vyslanců na

79

Miguel Ángel Ochoa Brun, Historia de la Diplomacia española, V. Carlos V, VI. Felipe II, Madrid
2000. – Friedrich Edelmayer, El mundo social de los embajadores imperiales en la Corte de Felipe II,
in: Enrique Martínez Ruiz (ed.), Felipe II y las ciudades de la monarquía II, Madrid 1998, s. 57–68. –
Idem, Honor y dinero. Adam de Dietrichstein al servicio de la Casa de Austria, Studia Historica.
Historia Moderna XI, 1993, s. 89–116. – K tématu viz Hajná, El final del viaje (pozn. 78), s. 15 – 26.
– Eadem, Viajes diplomáticos. Audiencias de los embajadores ante el rey de España (siglos XVI y
XVII) en las fuentes iconográficas y escritas, in: Miguel Cabañas Bravo – Amelia López-Yarto
Elizalde – Wifredo Rincón García (edd.), El arte y el viaje, Madrid 2011 (Biblioteca de historia del
arte 19), s. 295–305.
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Elisabeth Cropper (ed.), The Diplomacy of Art. Artistic creation and politica in Seicento Italy. Villa
Spelman Colloquia VII, 1998. – José Luis Colomer (ed.), Arte y Diplomacia de la Monarquía
Hispánica en el siglo XVII, Madrid 2002. – Maria Paz Aguiló, Lujo y Religiosidad: El regalo
diplomático en el siglo XVII, in: Miguel Cabañas Bravo – Amelia López-Yarto Elizalde – Wifredo
Rincón García (edd.): Arte, poder y sociedad en la España de los siglos XV a XX, Madrid 2008, s. 49–
60. – Dále též Pablo Jiménez Díaz, El coleccionismo manierista de los Austrias entre Felipe II y
Rodolfo II, Madrid 2001. – Fernando Checa Cremades – José Miguel Morán Turina, El
coleccionismo en España: de la cámara de maravillas a la galería de pinturas, Madrid 1985.
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Christina Hofmann, Das spanische Hofzeremoniell von 1500–1700, Frankfurt am Main 1985. –
Mercedes Sánchez Sánchez, Etiquetas de corte: estado actual de la cuestión, Manuscrt.cao III, 1990, s.
61–77. – Eadem, Poner casa: Problemas en el establecimiento de la etiqueta en la España de los
Austrias, Manuscrt.cao V, 1992, s. 103–109. – José Martínez Millán, El control de las normas
cortesanas y la elaboración de la pragmática de cortesía (1586), Edad de Oro XVIII, 1999, s. 103–
133.
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španělském královském dvoře v Madridu, kde se tehdy utvářel módní oděvní kánon
pro celou Evropu.
První audience zahraničních vyslanců u španělského krále a ceremoniál s ní
spojený byl nezbytným aktem k oficiálnímu uznání jejich diplomatického statusu u
panovnického dvora se všemi odpovídajícími právy a výsadami. Průběh slavnostního
ceremoniálu byl podrobně popsán v knihách tzv. Etiquetas Generales.82 Pravidla
audiencí stanovená v těchto knihách vycházela z burgundské etikety, kterou
kodifikoval v roce 1547 pro španělský královský dvůr císař a španělský král Karel V.
a následně ji král Filip II. upravil a rozšířil o některé prvky tradičního kastilského a
portugalského dvorského ceremoniálu.83 El Libro de las Etiquetas Generales de la
Cassa Real de Borgoña del Rey Nuestro Señor z roku 1623 obsahuje celou kapitolu
věnovanou přijímání řádných vyslanců urozeného původu s právem mít pokrytou
hlavu za přítomnosti krále. Ta samá nařízení, jen s malými úpravami, se objevují
také v Etiquetas Generales z let 1647, 1663, 1667, 1688.84 Dalších úprav se dočkal
audienční ceremoniál po nástupu Bourbonů na španělský trůn, když byl v roce 1717
vydán z příkazu krále Filipa V. spis s názvem Ceremonial de recepción de
embajadores extranjeros, který definitivně kodifikoval přijímací řád zahraničních
diplomatů u španělského královského dvora.85 V něm se nová panovnická dynastie
Bourbonů rozhodla plně respektovat dosavadní pravidla etikety užívané na dvoře
Habsburků a nechtěla zavádět žádné cizí novinky. Totéž platilo na počátku vlády
Filipa V. pro dodržování dosavadních dvorských oděvních zvyklostí.
Vyslanci se na své politické mise mohli připravit díky knihám, které začaly
vycházet v době renesance jako manuály diplomatické etiky a navazovaly na mnoho
dalších humanistických spisů, zaměřených na udílení rad knížatům, dvořanům,
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Antonio Rodríguez Villa, Etiquetas de la Casa de Austria, Madrid 1913.
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rádcům panovníků i jiným.86 Tak například slavný Ital Niccoló Machiavelli sepsal
své Doporučení ambasadorovi Instrucciones a un embajador pro Rafaela Girolama,
který se právě ujímal vyslaneckého postu na dvoře císaře Karla V. Machiavelli zde
podrobně popsal rozdíly v dvorském ceremoniálu u knížecích dvorů v Itálii a ve
Španělsku: „Pojedete nyní do Španělska, do zcela jiné země, než je Itálie, ve
způsobech a zvycích, které jsou pro Vás neznámé, a k tomu se ještě jedná o Vaši
první misi v takovém úřadu. Pokud vyjdete dobře z této dobré zkoušky, jak všichni
věří a doufají, dosáhnete obrovské cti, o to větší, o co obtížnější budou těžkosti, nad
kterými budete muset zvítězit.“87 Z obdobných knih španělské provenience je třeba
zmínit alespoň knihu Juana Antonia de Vera Figueroa El Embaxador,88 jejíž autor
byl sám v diplomatických službách v Itálii, nebo knihu Advertencias para reyes,
príncipes y embaxadores Cristóbala de Benavente y Benavides, který byl španělským
vyslancem v Benátkách a v Paříži.89 Všechny zmíněné spisy se shodly na tom, že
diplomat musí být urozeného původu, neboť jen takoví muži směli mít podobně jako
španělští grandi nasazený klobouk na hlavě za přítomnosti španělského krále.
Vyslanec měl být muž znalý politických a diplomatických jednání, chovat se klidně a
rozumně za jakékoliv situace a hlavně musel být bohatý, aby mohl utrácet peníze ve
jménu svého pána za drahé dary a za odpovídající reprezentaci své země.
Vnější luxus a okázalé vystupování ambasadora během jeho zahraničního
pobytu bylo součástí promyšleného prezentování reálné či alespoň předpokládané
politické a sociální moci jeho země. Tak například v roce 1698, kdy se v celé Evropě
řešilo následnictví trůnu ve Španělsku v případě úmrtí nemocného a bezdětného krále
Karla II., sebevědomé chování nového francouzského vyslance poukazovalo na
nároky, které na španělský trůn uplatňoval Ludvík XIV. Císařský ambasador
Ferdinand Bonaventura z Harrachu, jako zástupce jeho politického konkurenta,
popsal slavnostní příjezd francouzského politika do královského paláce takto:
„Během slavnostního vjezdu měl s sebou (francouzský vyslanec) asi 30 lokajů
oblečených do livrejí z červeného sukna se sametovými šňůrami a malými zlatými
86
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portami. Pak zde bylo šest pážat v červeném sametu se zlatými portami. Jeho bratr a
dva přátelé jeli spolu se třemi dvořany krále po jeho pravé ruce a za ním jeho vrchní
štolba. Měl v konduktu šest kočárů, čtyři tažené černými koňmi a dva mulami. Pět
skvostných kočárů bylo vyrobeno ve Francii, ale ten šestý, to byla španělská práce.
Říká se, že byl po jízdě tak unavený, že když vstoupil do královské antekamery, musel
si sednout a napít se studené vody. Jeho šaty byly z tmavohnědého sametu, vyšívané
zlatem, také kalhoty a punčochy měl v této barvě. Všichni jeho lidé a Francouzi, co
s ním jeli, měli na klobouku stuhu z bílého taftu, stejně tak i kočí, bylo to vše skvěle
provedeno, ale tady to nikdo neocenil.“ 90
Jak naznačil předešlý text, každý vyslanec musel před první oficiální audiencí
absolvovat se svými služebníky slavnostní průjezd městem za doprovodu dvořanů
španělského krále. Na jeho bezchybném průběhu v jistém smyslu záviselo jeho další
působení u dvora. Důraz byl proto kladen na počet sloužících a kvalitu jejich livrejí,
na výzdobu kočárů, na plemeno zapřažených koní a také na oděv, klobouk, rukavice,
obuv, úpravu vlasů samotného ambasadora a jeho manželky. Podle španělské
dvorské etikety musel každý ambasador a jeho žena předstoupit před krále v kostýmu
ušitém podle španělské módy, neboť v jiném šatu by nebyl k audienci vůbec
připuštěn. Prvním pravidlem pro kladné splnění diplomatické mise tedy bylo
přizpůsobit se zvyklostem navštívené země.91
Habsburští vyslanci ve Španělsku, například Hans Khevenhüller (vyslanec
1574–1606), Franz Christoph Khevenhüller (vyslanec 1617–1631), Franz hrabě z
Pöttingu (vyslanec 1664–1674), Ferdinand Bonaventura hrabě Harrach, Otto markýz
de Grana či Francouzi u španělského dvora Antonio de Brunel a

Katherine

d´Aulnoy, ve svých denících a korespondenci svorně zaznamenali poměrně
90
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gekleidet, sein brueder undt 2 seiner camaraten seindt mit denen altesten 3 gentilhombres de boca auf
der rechten handt geritten undt sein stallmeister hünten nach, hat 6 eigne wagen, 4 mit schwarzen
pferdten undt 2 mit eseln bestandt, die 5 seindt gar sauber in Frankreich gemaht, der 6 aber ein
spanischer gewest, man sagt er sey so müedt und math gewest, das, wie er in die antecamera
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podrobný popis audienčních oděvů a estetické normy, které bylo třeba dodržovat při
předstoupení před španělského krále, královnu a další členy královské rodiny.92
V deníku Antonia de Brunel z roku 1665, který vyšel tiskem a sloužil jako zdroj
informací pro mnoho dalších cestovatelů, se píše: „Aby mohl člověk předstoupit před
krále, musí se obléci do černého. Platí to do té míry, že jednomu vyslanci od prince
de Conde dali čas na to, aby se oblékl do této barvy, než bude přijat Jeho
Veličenstvem, a dali mu na srozuměnou, že kdyby byl ustrojen jinak, nemohl by mít
audienci.“93 Císařský vyslanec Ferdinand Bonaventura z Harrachu napsal v roce
1661 svému strýci, že zatím nemohl začít s politickým vyjednáváním, „dokud
nebudu mít hotový oděv podle zdejší módy, abych mohl být připuštěn k audienci.“94
Stejně musel šlechtic opatřit odpovídající španělskou livrej pro své sluhy. 95 Krejčímu
obvykle trvalo jen čtyři dny či trochu déle, než ušil kompletní oděv sestávající
z kabátce, kalhot a svrchního pláště. Oděvní doplňky jako rukavice, punčochy,
klobouk či baret si pánové kupovali zvlášť již hotové.96 Téměř všichni zmínění autoři
osobních deníků a korespondence si poznamenali informace ohledně oděvních
pravidel u dvora. Španělský dvorský oděv měl zcela specifický profil, jemuž se
z povinnosti musel vyslanec plnící úřad v Madridu přizpůsobit. V Etiquetas
Generales o tomto sice není zmínka, ale zato tuto informaci obsahují tzv. královské
pragmatiky – Pragmáticas Reales, které měly účinnost zákona. V nich se píše, že
každý cizinec, který přijede ke španělskému dvoru, bez rozdílu původu či postavení a
92
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bez výjimky, se musí neprodleně obléci do oděvu podle dvorského protokolu.
Znalost těchto zákonů mezi vyslanci dokládá příklad Zdeňka Vojtěcha Popela
z Lobkovic, který po splnění své diplomatické mise zřejmě s sebou do Čech přivezl
oděvní pragmatiky vytištěné ve španělštině, dnes uložené v lobkowiczké knihovně.
Španělský dvorský kostým, který byl během 16. století přijímán jako oděvní
vzor pro další evropské dvory, se stal ve druhé polovině 17. století pro návštěvníky
Španělska již jen nepohodlným přežitkem. Ve většině zemí Evropy tehdy již plně
dominovala móda ve stylu francouzského dvora Ludvíka XIV., ale španělský dvůr se
stále držel konvenčních dvorských oděvů, které vycházely z tradičních barev a forem
šatů oblékaných ve zlaté době španělské renesance v 16. století. Jako příklad pro
pochopení kontrastu mezi španělským a francouzským oděvním stylem může
posloužit obraz Adama Františka van der Meulen, který vznikl na základě kresby
Charlese Le Brun na téma setkání Ludvíka XIV. se španělským králem Filipem IV.
na Bažantím ostrově poté, co byl na tomto místě v roce 1559 uzavřen tzv. Pyrenejský
mír [1]. Ten byl následně stvrzen uzavřením sňatku mezi Ludvíkem XIV. a infantkou
Marií Terezou.97 Odlišnosti v odění obou panovníků a jejich dvořanů jsou velmi
nápadné. Filip IV. je zde představen v oficiálním oděvu španělského dvora, který má
černou barvu, úzký střih kalhot i kabátce a jednoduché doplňky v podobě bílých
manžet a tuhého bílého límce zvaného golilla. Tento oděv může být ze strany
španělského panovníka vnímán jako symbol promyšlené distinkce, neboť již jeho
předek císař Karel V. dokázal ohromit své politické rivaly silným vizuálním účinkem
svého šatu černé barvy bez ozdob.98 Neobvyklý musel být pro francouzské
pozorovatele také oděv infantky Marie Terezy, která je zde představena v šatech s
mohutnou krinolínou rozšířenou do stran, tzv. guardainfante, která se objeví ve
francouzské módě až v době rokoka. Účes princezny zkadeřením do šířky
napodobuje tvar sukně. Ludvík XIV. a jeho doprovod jsou naopak odění do šatů
zářivých barev zdobených množstvím stuh, krajek a franclů. Je zde vidět tehdejší
francouzská móda tzv. rhingrave – široké kalhoty, připomínající množstvím použité
látky a ozdob bohatou řasnatou sukni.99 Na rozdíl od španělských politických rivalů
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Francouzi mají na hlavách bohatě zkadeřené paruky a klobouky s pestrobarevným
peřím. Výrazně se liší také jejich boty, oproti plochým španělským střevícům mají
světlou barvu a vysoký podpatek červené barvy.100
Protokolární oděv k panovnickému dvoru zahraniční vyslanci často vnímali
jako symbol svého diplomatického poslání či osobních politických úspěchů. Navíc je
spojoval s úzkou elitní skupinou evropských aristokratů, kterým se dostalo podobné
cti a s nimiž mnozí z nich udržovali dlouholeté politické i osobní vztahy i po
skončení diplomatické mise. Oděv se tak proměnil v symbolický předmět jejich
ambasád, ve kterém se mnozí z nich nechali i portrétovat. Poprvé se s vypodobněním
vyslaneckých oděvů určených pro audienci u cizích panovníků setkáváme v deníku
rakouského šlechtice Zikmunda z Herbersteinu, pocházejícím z poloviny 16. století.
Tento šlechtic je na nich představen v šatech, které mu byly darovány na
zahraničních misích nebo je oblékl při audiencích, jež absolvoval ve jménu císaře
Maxmiliána I. a Karla V. během diplomatických cest do Polska, Ruska či
k Sulejmánovi Nádhernému [2]. Herberstein jako zkušený diplomat věděl, že
přizpůsobení se místním zvyklostem v odívání je nezbytné pro kladné vyřízení
diplomatického úkolu, proto volil pro cesty na Východ dlouhé pláště a kaftany
z luxusních a pestrých materiálů, charakteristické pro tamní oděvní styl. K audienci u
Karla V., který byl tehdy císařem a zároveň i španělským králem, si naopak oblékl
oděv černé barvy doplněný kratším pláštěm podle zvyklostí u císařského dvora.101
Obdobné zkušenosti z cest na Východ měl o půlstoletí později i Heřman Černín
z Chudenic, který byl jako císařský vyslanec na diplomatické misi v Turecku v letech
1616–1617 obdarován tamním tradičním rouchem. Na důkaz úcty k dárci si je musel
hned obléci. Poznamenal si k tomu: „Oblekl mi Mehmed vizír kaftanu.“102 Jeho
vyslaneckou misi připomíná portrét, na kterém je oblečený do rudého kaftanu a
mohutného pláště se šňůrovým dvouřadým zapínáním východního typu.103
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Přistoupením na rituál přijetí místních oděvních zvyklostí mohli vyslanci pozitivně
ovlivnit chování hostitelů ve svůj prospěch a potlačit jejich nedůvěru vůči cizincům,
a to jak u křesťanských, tak u pohanských panovníků.104
Vraťme se však k císařským vyslancům putujícím do Španělského království,
neboť i v tomto případě byla úcta a respekt k místním tradicím v oblékání bránou
k politickému a diplomatickému úspěchu. Na počátcích intenzivních kontaktů mezi
oběma zeměmi stojí postava Vratislava z Pernštejna (1530–1582), jednoho
z nejvýznamnějších diplomatů své doby. Již v osmnácti letech doprovázel
Maxmiliána Habsburského, když si jel do Španělska pro svoji nevěstu, infantku
Marii. Následně se Vratislav ocitl v roli vyslance ve Španělsku ještě několikrát.
Diplomatické úkoly plnil také na panovnických dvorech v Itálii, Anglii, Německu a
Polsku. Na obraze od habsburského dvorního malíře Jakoba Seiseneggera z roku
1558 byl představen v luxusním oděvu podle španělské módy, která ale kolem
poloviny 16. století ještě nenabyla své striktní podoby [3]. Vratislav z Pernštejna
podobně jako jeho politický souputník Vilém z Rožmberka (1535–1592) patřili
k první generaci aristokratů, kteří se v českých zemích oblékali po španělském
způsobu [5].105 Jejich luxusní šaty zpodobněné na portrétech z padesátých let 16.
století sice již vykazovaly výrazné prvky španělské módy, přesto ještě měly
„mezinárodní charakter“, takže se v nich jejich nositelé mohli bez problémů objevit
na kterémkoliv evropském dvoře. Vratislav z Pernštejna je na portrétu představen
jako sebevědomý šlechtic s rezavými nepoddajnými vlasy a vousy, které ještě nejsou
sestřiženy do charakteristické španělské špičaté bradky, jaká byla v módě spolu
s objemným okružím v pozdějším období. Bohatě vyšívaný brokátový kabátec a
španělské kulovité kalhoty, jejichž formu dotvářely vycpávky, napodobovaly
rytířskou zbroj. Výšivka v symetrických svislých pásech svým dekorem připomíná
cizelérskou práci na drahocenném válečném kyrysu [3,4].106 Nechybí ani znak
mužnosti v podobě zvýrazněného poklopce s jemnějším vyšívaným dekorem.
Vratislav z Pernštejna má přes kabátec přehozený černý polodlouhý pláštík bez
tolarů, a oděv ještě doplňoval svrchní plášť z hedvábného zlatohlavu východního typu zvaný
doloman. Obraz je ve sbírkách Státního zámku v Jindřichově Hradci, inv. č. JH 00603.
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rukávů, s otevřenými přednicemi a mohutným límcem, podšitý masivní kožešinou,
nejspíše hermelínem.107 Plášť je kombinací mezi středoevropským a španělským
stylem, kterému se ve Španělsku říká bohemio (popř. boemio). Jeho původ, podobně
jako další varianta takového pláště, tentokrát s rukávy, tzv. tudesco, je spojován se
střední Evropou. Že tímto oděvním prvkem české země skutečně mohly obohatit
světovou módu, naznačují nejen tehdejší intenzivní kontakty obou regionů, ale i
záznam v jednom z nejstarších španělských výkladových slovníků, tzv. Diccionario
de Autoridades108 z roku 1726. Podle něho je bohemio druh oděvu nebo krátkého
pláště typu capotilla, jehož jméno může mít původ v provincii zvané Bohemia.
V době vzniku slovníku již oblékání této oděvní součásti v běžné módě vymizelo,
přesto autoři uvádějí několik příkladů, kdy se takový plášť užíval. Oblékali ho
například šlechtici a pážata krále při významných dvorských slavnostech, jako bylo
přivítání nové královny. Plášť typu bohemio byl tedy součástí tradičních dvorských
ceremoniálních oděvů.
Podobizna Adama z Dietrichštejna (1527–1590) coby císařského vyslance a
zároveň hofmistra korunního prince Rudolfa a jeho bratra Arnošta, kteří ve
Španělsku pobývali v letech 1563–1571, již vykazuje všechny prvky vrcholné
španělské módy. Podobně jako Vratislav z Pernštejna, i Dietrichštejn doprovázel
krále Maxmiliána II. v roce 1548 do Madridu za nevěstou Marií Španělskou. Sám se
tam seznámil se svou budoucí manželkou Margaritou de Cardona, rovněž Španělkou.
Ve jménu císaře vedl i další diplomatické mise, do Říma k papeži, do Uher či na
německé knížecí dvory. Král Filip II. jej za jeho služby odměnil nejen udělením
Řádu zlatého rouna, ale také komandérstvím calatravského řádu a udělením komendy
v Alcañiz. Na obraze připisovaném Alonsu Sánchezi Coellovi v lobkowiczkých
sbírkách je zřejmé, že Adam z Dietrichštejna velmi detailně reflektoval na španělský
oděvní styl přelomu šedesátých a sedmdesátých let 16. století. Muž má oblečený
přiléhavý černý kabátec s vodorovnými průstřihy, sepnutý vpředu a na průramcích
rukávů zlatými knoflíky. Vysoký límec je zakončený bílým okružím, které ještě
nedosahoval k uším. Španělský vzhled dotvářejí vousy pečlivě sestřižené do špičaté
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bradky a výrazný knírek. Jedinou ozdobou oděvu je kříž calatravského rytířského
řádu na mohutném zlatém řetězu, který Dietrichštejnovi visí na krku.109
Na přelomu 16. a 17. století držel císařský vyslanecký post v Madridu Hans
Khevenhüller hrabě z Frankenburgu (1538–1606). Zastával úřad císařského vyslance
celých 26 let. Během svého pobytu u madridského dvora si vedl podrobný deník, ve
kterém kromě popisu diplomatických jednání zaznamenal také informace o své
účasti na svatbách dietrichštejnských a pernštejnských dcer, o nákupu darů pro
významné osobnosti španělského dvora i ohledně obstarávání uměleckých a
osobních předmětů pro císaře Rudolfa II.110 Díky dochované korespondenci mezi
Khevenhüllerem a císařem Rudolfem II. je dnes zřejmé, že to byl právě tento muž,
který císaři zprostředkovával informace o nových módních trendech u španělského
dvora a posílal mu látky, oděvy, šperky i oděvní doplňky přímo z epicentra tehdejší
světové módy.111 Podobu vyslance Khevenhüllera známe díky portrétu Juana Pantoji
de la Cruz, který je v majetku rodiny Khevenhüllerů na korutanském hradě
Hochosterwitz [6].112 Podobizna představuje Khevenhüllera v celé postavě ve
španělském dvorském oděvu černé barvy bez výraznějších průstřihů. Jeho kabátec je
mírně protažený do husího břichu a vycpaný v břišních partiích, aby podle módy co
nejvíce simuloval tvar rytířského kyrysu. Formu kabátce kopíruje zlatý opasek se
zavěšeným rapírem. Nechybí ani drobné doplňky v podobě zlatých knoflíků, rukavic
a baretu se zlatými ozdobami. Khevenhüller má na sobě dále krátké španělské
kalhoty kulovitého tvaru, černé punčochy a obuv bez podpatku. Přes ramena má
přehozený krátký pláštík s otevřenými přednicemi podšitý kožešinou. Pečlivě
složené okruží zakončené špičatou krajkou je nasazené na vysokém límci. Světlé
vousy jsou sestříhané do špičaté bradky, ale zdaleka ne s takovou pečlivostí jako u
Adama z Dietrichštejna. Řád zlatého rouna má zavěšený na dvojitém tenkém řetězu
na prsou. Khevenhüllerův portrét se stal podkladem pro jeho zpodobnění v rodinné
genealogii a kronice Khevenhüllerů, která vznikala v letech 1623–1638. Anonymní
autor sem přenesl podobu vyslance z Pantojova obrazu, jeho oděv však doplnil
výraznějšími horizontálními průstřihy tvořícími úzké pásy na kabátci i jeho
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rukávech. U pasu mu přimaloval komornický klíč a zlaté rouno znázornil zavěšené
na ceremoniálním článkovaném řádovém řetězu [7].113
Na úspěšnou diplomatickou kariéru navázal Khevenhüllerův synovec Franz
Christoph Khevenhüller, říšský hrabě z Frankenburgu (1588–1650). V rodové
kronice je zpodobněn ve slavnostním rouchu Řádu zlatého rouna a také v oděvu
podle španělské módy počátku dvacátých let 17. století. Černý dvorský oděv je
vyvlačovaný zlatým dracounem, doplněný mohutným okružím typu mlýnský kámen.
Nechybí klobouk s vysokým dýnkem, rukavice, kord, komornický klíč přivázaný na
opasku i zlaté rouno zavěšené na zlatém řetězu [8]. Oba Khevenhüllerové zastávali
vyslaneckou funkci u královského dvora v Madridu v době, kdy šaty šité podle
španělské módy byly obecným módním trendem v celé Evropě a nebyla tak
zdůrazněna jejich španělská výjimečnost.
Ve španělských službách působili také Eggenbergové. Jan Oldřich kníže
z Eggenbergu, první krumlovský vévoda, se vypravil do Španělska v roce 1605
v rámci diplomatické mise pro arcivévodu Ferdinanda. Jeho zájem o Španělsko
dokládá i rozsáhlý soubor španělských tisků z té doby v knihovně na zámku
v Českém Krumlově.114 Na českokrumlovském zámku se nalézá i Eggenbergova
podobizna ve velmi strohém španělském oděvu s Řádem zlatého rouna na prsou [9].
K roli vyslance a diplomata se oděvní výbavou již zcela záměrně přihlásil
Norbert Leopold Libštejnský z Kolovrat. Na portrétu z roku 1688 je představen ve
španělském dvorském kostýmu s atributem diplomatů – dopisem [10].115 V oděvu
španělského typu, velmi podobném tomu, který měl oblečený Kolovrat, se nechal
zpodobnit i ambasador anglického krále Karla II. Alexander Stanhope v roce 1698
[11].116 Jde o portrét vyslance, který právě splnil deset let diplomatické služby ve
Španělsku. Také on se portrétem hrdě přihlásil k diplomatické funkci. Portréty tohoto
typu vyjadřovaly nejen sociální status portrétovaného, ale i jeho úzký vztah k místu
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pobytu a přijetí způsobu života toho panovnického dvora, na kterém v zájmu svého
vladaře dlouhodobě pobýval.
Diplomatické vztahy se Španělskem byly v 17. století v několika generacích
spojeny s rodinou Harrachů. V letech 1623–1628 ve Španělsku působil Otto Fridrich
hrabě z Harrachu, postavení diplomata však záhy zaměnil za vojenskou službu. Také
jeho syn Ferdinand Bonaventura z Harrachu byl císařským vyslancem ve Španělsku,
ponejprv v roce 1661 a poté v letech 1673–1676, 1697–1698. V Madridu se oženil
s dvorní dámou španělské královny Johannou Terezií z Lambergu (1639–1716). 117
Oba manželé se nechali portrétovat, obrazy jsou dnes ve sbírkách zámku Hrádek u
Nechanic. Ferdinand Bonaventura má na sobě oděv vyslance z černého hedvábného
damašku s plochým bílým límcem typu golilla [12]. Vyslancem byl i Albrecht
z Harrachu z rakouské linie rodu, který měl dojednat svatbu Leopolda I. s Margaritou
Terezou Španělskou. Její portrét, snad od Velázqueze, možná práce od del Maza, se
nachází v Nelahozevsi a také v Hrádku u Nechanic. Jako císařský vyslanec
v Madridu působil také Alois Thomas Raimund (1669–1742), syn Ferdinanda
Bonaventury Harracha, který se později stal neapolským místokrálem. 118
Jediný původní španělský vyslanecký kostým z období raného novověku
dochovaný do dnešní doby patřil švédskému hraběti Nilsu Nilssonovi de Brahe
(1633–1699), který jako mimořádný vyslanec přijel v roce 1655 k madridskému
dvoru, aby oznámil španělskému králi abdikaci švédské královny Kristiny a nástup
krále Karla X. na trůn [13]. Vyslanec předstoupil před krále v oděvu, který si nechal
ušít u španělského krejčího přímo v Madridu. Oděv sestával z kabátce, kalhot a
pláště z černého sametu s tuhým bílým límcem typu golilla, který tvořil soupravu
s manžetami. Šat doplňoval černý svrchní plášť a černé hedvábné punčochy.
Dochovaný oděv je soukromým majetkem rodiny Brahe a v současné době je
vystaven v Muzeu del Traje v Madridu.119
Španělský historik diplomatických vztahů Ochoa Brun kritizoval v předmluvě
k edici deníku císařského ambasadora ve Španělsku Franze z Pöttingu za to, že se
během služby zajímal více o etiketu a ceremoniál než o vyřizování politických
záležitostí. Ale v jiných studiích o evropské diplomacii tentýž historik upozorňuje na
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důležitost ceremoniálu pro prosazování politických koncepcí jednotlivých zemí,
stejně jako pro politickou propagandu jejich vládců. Ve dvorském protokolu hrála
gesta, například komu políbit ruku, koho pozdravit sejmutím klobouku či komu dát
přednost ve dveřích, zásadní roli a stala se záměrem pro vedení mnoha
diplomatických soubojů. Etiketa změnila každodenní život ambasadora ve veřejnou
reprezentaci sebe a své země, čemuž musel přizpůsobit také vzhled a způsoby.
Protokolární oděv, jenž oblékali vyslanci ve Španělsku, lze považovat za předchůdce
dnešního formálního společenského oděvu.
Mimo Španělsko je černý oděv s bílými doplňky spojován ještě s pánským
dvorským oděvem u císařského dvora ve Vídni. Tento oděv se také často objevuje na
reprezentačních portrétech středoevropské šlechty jako jedna z variant pro
znázornění členů rytířského Řádu zlatého rouna. Je jakýmsi civilnějším ekvivalentem
k obrazům, na nichž jsou příslušníci tohoto řádu vyobrazeni ve slavnostním řádovém
rouchu se všemi řádovými insigniemi. Již zakladatel řádu, burgundský vévoda Filip
Dobrý, byl v roce 1450 portrétován v černém oděvu ozdobeném jen zlatou kolanou
s beránkem na krku.120 Na Tizianově portrétu Karla V. z roku 1548 nenajdeme ani
korunu ani žezlo, ba ani žádný jiný odkaz na panovníkovu královskou či císařskou
hodnost [54].121 Jediná ozdoba jeho tmavého střídmého oděvu je malé zlaté rouno,
navlečené na černé stužce. Císař tímto způsobem ostentativně pominul veškerou
svoji světskou moc a vladařskou výlučnost, aby vyzvedl svoji příslušnost k elitnímu
rytířskému společenství významných mužů, panovníků a aristokratů, kteří si
zakládali na své duchovní spřízněnosti, cti, odvaze a touze po slavných činech.122
V prosazování této symboliky otce následoval i Filip II., stejně jako následující
generace jeho královských potomků z rodu Habsburků.123
Členové Řádu zlatého rouna se, věrni tradici, drželi tohoto oděvního
schématu ještě dlouho po skončení skutečné hegemonie španělské módy v Evropě.
V 17. a 18. století najdeme na portrétech středoevropských aristokratů mnoho variant
tohoto oděvu ve spojení se zmíněným řádem. Stejný oděvní systém dodržovali
majitelé kolany i v době, kdy se po vymření španělských Habsburků v roce 1700
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přeneslo právo udělovat členství v řádu na habsburského panovníka ve Vídni.
Například na skupinovém portrétu knížecí rodiny Liechtensteinů z let 1752–1753
mezi pestrými rokokovými oděvy členů rodiny vyniká postava Emanuela
z Liechtenštejna v černém oděvu s bílými doplňky a Řádem zlatého rouna. Jeho
starší bratr a vládnoucí kníže Josef Václav z Liechtenštejna na obraze naznačil své
výsostné postavení v rodině oblečením slavnostního řádového ornátu se všemi
insigniemi Řádu zlatého rouna [15].124
Tuto velkou řádovou toaletu si šlechtici oblékali pouze při slavnostních
příležitostech, jako byl sjezd řádové kapituly na den sv. Ondřeje, nebo při církevních
slavnostech u královského dvora ve Španělsku či u císařského dvora ve Vídni [14].125
Slavnostní úbor členů řádu sestával z oděvu s historizujícími prvky, symbolicky se
hlásícími k tógám římských senátorů. Na spodní dlouhou košili rudé barvy si
šlechtici navlékali zřasenou purpurovou sametovou tógu podšitou saténem a
vyšívanou zlatým dracounem. Na hlavu náležel vysoký baret stejné barvy s dlouhým
skládaným střapcem. Nejdůležitější symbol společenství – bohatě článkovaný řetěz
se zavěšeným beránkem – visel vyvoleným osobám na krku.126 Samotný řád se nosil
na článkovaném řetězu – kolaně, která však od dob císaře Karla V. zůstala vyhrazena
pouze pro řádové slavnosti. Kolanu tvořilo třicet jedna křesacích ocílek, které
střídaly křesací kameny. Každá ocílka symbolizovala jednoho člena, pro suveréna
řádu byly určeny dvě ocílky.127 Při běžném nošení kolanu nahradil zlatý řetěz nebo
stuha, zdobená průvlečnou sponou – agrafou. Na ní viselo zlaté beránčí rouno
s hlavou obrácenou vždy heraldicky doprava.128 Řádové řetězy byly číslovány a po
úmrtí jejich nositele musely být odevzdány zpět řádové kapitule.129
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Henrique Cock, člen královské osobní gardy Filipa II., popsal ve svém deníku
z cesty královské rodiny do Zaragozy v roce 1585 stručnou historii Řádu zlatého
rouna tak, jak ji znali jeho současníci: „Tento Řád zlatého rouna byl ustanoven
burgundským vévodou Filipem blahé paměti, kterému se říkalo Dobrý, kolem roku
1429. Vybral sv. Ondřeje jako patrona řádu, jmenoval 24 rytířů, kteří směli veřejně
nosit řádový odznak. Někteří si myslí, že původ řádu souvisí s Gedeonovým rounem,
jak o tom mluví Josue ve své knize. Jiní si myslí, že řád měl původ u Iásona, o kterém
píše Ovidius v knize Proměny. Knížku o tom napsal Alvaro Gomez de Mendoza,
španělský kavalír, v latinských verších. Devízou řádu jsou dvě vavřínové hole
s nápisem ‚Flammescit uterque‘, což znamená ‚Každý, kdo dělá plamen‘. Praví se
totiž, že když se dvěma vavřínovými holemi zuřivě bije přes sebe, nakonec se vznítí.
To samé se tvrdí o kostech lva. Řetěz, na kterém je zavěšeno zlaté rouno, je dělaný
z článků a křesacích kamenů, jak to ukazuje mnoho obrazů. V naší době se tento řád
rozrůstá, neboť největší křesťanská knížata jsou potěšena možností k němu patřit.“130
Členství v tomto řádu bylo početně i elitně výrazně limitováno a díky tomu si
řád udržel společenský, hodnostní i reprezentační význam až do současné doby. 131
Císař Karel V., který se stal hlavou řádu už v devíti letech, začal řád užívat jako nový
společenský nástroj pro upevnění základů svého mezinárodního soustátí.
Zdvojnásobil počet členů, aby bylo dostatek místa pro Španěly, Burgunďany i
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Němce.132 Za vlády Filipa II. se počet členů dále rozšířil na 50 a řád se stal
nadnárodní a kosmopolitní institucí s celosvětovým rozsahem. Podobně jako
v antické legendě o Iásonovi, mělo být i zde zlaté rouno symbolem vytrvalosti,
věrnosti, jednoty, odvahy ke konání velkých činů a všech dalších rytířských ctností.
Skupinu vyvolených dvořanů měl spojit pocit výlučnosti, loajality k panovníkovi a
angažovanost ve věcech katolické církve. V druhém, biblickém významu bývalo
zlaté rouno spojováno s Gedeonovým rounem a se zázrakem spadané rosy, která
měla být předobrazem neposkvrněného početí Panny Marie.
Udělení Řádu zlatého rouna španělským panovníkem znamenalo přijetí mezi
členy elitní evropské šlechtické skupiny, zakládající si na své výlučnosti. Za přijetím
do řádu obvykle stály sympatie vyznamenaných ke španělské politice a zásluhy za
upevňování pozic katolického náboženství v Evropě i snaha zavázat si a připoutat
důležité osobnosti evropské politiky. Většina císařských ambasadorů v Madridu byla
za své služby tímto řádem oceněna. Elitní sounáležitost cítili členové řádu nejen ke
svým současným kolegům, ale vnímali ji i po stránce generačního propojení a
rodinné tradice, jak dokládají portrétní cykly představující mnohdy i několik generací
aristokratů

v řádovém

Khevenhüllerů,

rouchu.

Dietrichštejnů,

Nalezneme
Valdštejnů,

je

u

Harrachů,

Lobkoviců,

Slavatů,

Eggenbergů,
Buquoyů,

Liechtenštejnů, Černínů, Kouniců,133 Martiniců, Valdštejnů134 i Schwarzenbergů.135
V 16. století vznikly kromě prvních rodových galerií také galerie slavných
současníků nebo rodin významných vladařů. Souviselo to s tehdejším obecným
nadšením pro sběratelství, které ještě podpořily osobní záliby císaře Rudolfa II.136
Panovnické cykly měly v malířské výzdobě zámeckých rezidencí důležitou funkci.
Portréty rodiny císaře a dalších panovníků, jimž aristokraté během své diplomatické
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Seibt (pozn. 98), s. 32–35.
Cecílie Hálová Jahodová, Galerie moravských Kouniců. Z dějin uměleckých zájmů jejich
budovatelů, Časopis Matice Moravské LXIII–LXIV, 1939–1940, s. 83–108, 315–373.
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Na zámku v Duchcově se nachází čtyři portréty příslušníků rodu Valdštejnů s Řádem zlatého rouna
včetně podobizny Karla Arnošta z Valdštejna. Srov. Petr Maťa, Svět české aristokracie (1500–1700),
Praha 2004, s. 292.
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Viz Schwarzenberská portrétní galerie na zámcích Český Krumlov a Hluboká nad Vltavou. Šlo
například o podobizny Jana Adolfa I. ze Schwarzenbergu, Adama Františka ze Schwarzenbergu,
Josefa Adama ze Schwarzenbergu, Josefa ze Schwarzenbergu, Jana Josefa ze Schwarzenbergu. Blíže
Karl zu Schwarzenberg, Geschichte des reichständigen Hauses Schwarzenberg, Neustadt an der
Aich 1963, s. 112, 157, 177, 217.
136
Blanka Kubíková, Závěsné malířství v rezidencích posledních Rožmberků, in: Rožmberkové (pozn.
105), s. 482–489. – Šroňková, Die Mode der Renaissance (pozn. 32), s. 67.
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kariéry sloužili, tvořily zvláštní kategorii obrazů, které se staly součástí rodové
reprezentace a v určitém smyslu i rodové paměti. Nepřekvapí proto, že největší
soubory podobizen španělských panovníků v českých zemích shromáždili ti
aristokraté, kteří ve Španělsku osobně přímo pobývali. Obrazy se mohly dostat do
jejich sbírek buď formou daru, nebo jejich vlastním přičiněním, když si nechali
pořídit více či méně kvalitní kopie slavných portrétů španělských králů. Na důležité
soubory portrétů španělských panovníků v lobkowiczkých sbírkách upozornili Pavel
Štěpánek a Eva Bukolská. Základní přehled portrétů španělských panovníků a členů
jejich rodin ve sbírkách státních zámků publikovala Marie Mžyková. Podobizny
španělských panovníků nalezneme ve zmíněných lobkowiczkých sbírkách či
v harrachovské sbírce, dnes situované v Hrádku u Nechanic.137 Cyklus španělských
portrétů v depozitářích hradu Rožmberk nad Vltavou

138

a zámku Český Krumlov139

zase souvisí s diplomatickou a politickou činností Jana Oldřicha z Eggenbergu.
Podobiznu Karla II. z roku 1688 a královny Marie Luisy Orleánské od José Garcíi
Hidalga v Rychnově nad Kněžnou měl ve svých sbírkách vyslanec ve Španělsku
Norbert Leopold Libštejnský z Kolovrat.140 Španělské portréty bychom nalezli také
ve fondech hradů a zámků Opočno,141 Nové Hrady,142 Kynžvart,143 Krásný Dvůr,144
Hořovice,145 Buchlov,146 Frýdlant,147 Sychrov148 a v dalších. Kromě závěsných
obrazů obsahují zámecké depozitáře i množsví grafických listů a dalších materiálů se
španělskou tematikou [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27].149
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NPÚ, SZ Hrádek u Nechanic, španělská infantka, inv. č. HN 03712/001. – Ibidem, infantka, inv. č.
HN 1571/001. – Ibidem, Filip IV., inv. č. HN 1567/1. – Ibidem, Filip IV., inv. č. HN 3773/001. –
Ibidem, infantka Margarita, inv. č. HN 3771/001.
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NPÚ, SH Rožmberk nad Vltavou, Filip II., inv. č. RO 00575. – Ibidem, Filip IV., inv. č. RO
00577. – Ibidem, Karel II., inv. č. RO 00581.
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NPÚ, SHZ Český Krumlov, Filip IV., inv. č. CK 2258.
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NPÚ, SH Buchlov, infantka, BU 2371a.
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02955/001. – Ibidem, Filip IV., F 02957/001.
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II. 2. Manželky a dcery vyslanců u královského dvora
Proměny módy byly v raném novověku jedním z mála viditelných faktorů,
které naznačovaly v myšlení lidí běh času a běh lidského života. Šlechtici je ale
vnímali také jako vnější symbol své sociální příslušnosti a jako předmět osobní
rivality v rámci vlastní společenské skupiny. V duchu tohoto soutěžení měli v raném
novověku velký význam již nejen muži jako hlavní představitelé šlechtické rodiny,
ale také jejich manželky a dcery: byly nadále respektovány jako matky nové
generace rodu, ale také jako ty, které reprezentují svého manžela a potažmo i
panovníka na veřejnosti.
Manželky a dcery ambasadorů hrály významnou roli u navštíveného
panovnického dvora, a mnohdy dokonce ovlivnily politická jednání svých manželů či
otců. Mladé šlechtičny ze střední Evropy se dostaly ke španělskému dvoru nejčastěji
jako dvorní dámy habsburských nevěst, které byly opakovaně vdávány za španělské
panovníky, nebo jako dcery některého z cestujících diplomatů. Často pocházely ze
smíšených česko-španělských manželství či z rodin císařských vyslanců. U
královského dvora v Madridu tak nalézáme jak manželku Adama z Dietrichštejna
Margaritu de Cardona, tak i jeho dcery Marii, Annu a Hipolitu,150 dále dceru
Vratislava z Pernštejna Juanu, která se dostala spolu se sestrou Luisou do Španělska
v konduktu ovdovělé císařovny Marie. Johanna Terezie, dcera vyslance Johanna
Maxmiliána z Lambergu, byla dvorní dámou královny Marie Anny Rakouské [31].
Také obě dcery ovdovělého vyslance Otty markýze de Grana byly dvorními dámami
královny matky Marie Anny.151
Pro chlapce znamenala výchova u dvora v blízkosti panovníka ten nejlepší
způsob pro nastartování budoucí politické kariéry a dívkám umožnila vyhlídku na
uzavření výhodného sňatku. Když rodiče Johanny Terezie z Lambergu odjeli zpět do
střední Evropy, dívka nadále zůstala dvorní dámou královny. V Madridu se také
seznámila se svým budoucím mužem, který na kavalírské cestě do Itálie, Francie a
Španělska zavítal i na královský dvůr v Madridu. Její manžel Ferdinand Bonaventura
z Harrachu se posléze vydal ve stopách svého tchána a hned několikrát zastával post
150

Vanessa de Cruz Medina, Margarita de Cardona y sus hijas, damas entre Madrid y el Imperio, in:
Jose Martinez Millan – Maria Paula Marcal Lourenco (edd.), Las Relaciones Discretas entre las
Monarquias Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV–XIX) II, Madrid 2008, s.
1267–1301.
151
Hojda – Chodějovská – Hajná et al., Heřman Jakub Černín I (pozn. č. 78), s. 510–547.
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císařského vyslance v Madridu.152 Další vyslanec, Otto markýz de Grana, chtěl
zřejmě využít osvědčeného modelu a provdat jednu ze svých dvou dcer, Marii
Henriettu, jež byla dvorní dámou královny matky Marie Anny Rakouské, za
významného českého aristokrata Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, když jej
kavalírská cesta po Evropě přivedla na madridský královský dvůr. V tomto případě
však nakonec ke sňatku nedošlo.
Děti vyslanců vstupovaly do dvorských služeb ve velmi nízkém věku. O tom
svědčí i portréty potomků zmíněného Ferdinanda Bonaventury z Harrachu a jeho
manželky Johanny Terezie z roku 1674, dnes uložené v harrachovských sbírkách na
zámku Hrádek u Nechanic. Obrazy mohly vzniknout jako dar pro matku dětí
Johannu Terezii, která v té době již trvale pobývala ve Vídni. Dva chlapci a jedna
dívka jsou na nich představeni jako tzv. meninos (resp. meninas) španělského krále
Karla II. a jeho manželky Marie Luisy Orleánské. Meninos a meninas pocházeli
z významných aristokratických rodin a u dvora zastávali funkci srovnatelnou
s úlohou pážat, od kterých se lišili jen mladším věkem. Rozlišení oděvního úboru
podle věku nabízejí také podobizny obou bratrů z Harrachu. Pětiletý Alois Ludvík z
Harrachu je na portrétu vypodobněn s určitou dětskou hravostí v červeném zlatem
vyšívaném oděvu a modrém kabátku s francouzskými vlivy v podobě pestrých stuh a
péřových ozdob na klobouku, zatímco jeho desetiletý bratr František Antonín má na
sobě již typický oděv španělského dvořana, vyvedený v černé barvě s bílými doplňky
[28, 30]. Jeho podobizna oděvem i sebevědomým gestem napodobuje postoj i styl
garderoby chlapcova otce Ferdinanda Bonaventury z Harrachu [29]. Pořízení
takového oděvu mohlo mít pro chlapce i symbolický význam naznačující přijetí mezi
dospělé muže.153
Josefa z Harrachu je na portrétu ve věku jedenácti let představena jako
menina královny Marie Luisy Orleánské, oblečená v lesklých šatech růžové barvy
zdobených bílou a černou krajkou, s rozpuštěnými vlasy sčesanými po straně na
pěšinku [33]. Šaty jsou doplněny sadou výrazných zlatých šperků s perlami, tvořenou
visícími náušnicemi, složitou broží a sponou do vlasů. Na portrétu Josefy z Harrachu
152

Susanne Claudine Pils, „daz er mih nidt halb so lieb hadt alß wie ich ihm...“. Liebe und Sexualität
im ehelichen Nicht-Alltag von Johanna Theresia und Ferdinand Bonaventura Harrach, Studien zur
Wiener Geschichte 52–53, 1996–1997, s. 397–414. – Eadem, Hof-Tratsch. Alltag bei Hof im
ausgehenden 17. Jahrhundert, Wiener Geschichtsblätter 53, 1998, s. 77–99.
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Pavel Štěpánek, Španělské umění 17. a 18. století (pozn. 1), č. kat. 41, 42.
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se objevily oděvní prvky téměř shodné se šaty a doplňky královny Marie Luisy, která
po svém příjezdu do Madridu oživila strnulou španělskou módu francouzskými vlivy
[32].154 Všechny tři portréty harrachovských dětí mají eliptický tvar a jsou opatřeny
identifikačními nápisy. Jako pravděpodobného autora určil Pavel Štěpánek
španělského malíře Francisca Ignacia Ruize de la Iglesia.155
Postupné prosazování francouzské módy na španělském královském dvoře
v době vlády Karla II. naznačilo, že španělský oděvní styl byl v té době už za
zenitem. Také zmíněná Johanna Terezie Lambergová z Harrachu neskrývala svou
radost, když mohla po odjezdu od španělského dvora odložit rozměrnou krinolínu
typu guardainfante a obléci se do pohodlnějších šatů podle francouzské módy. V
dopise zaslaném v roce 1676 manželovi z Vídně se radovala, jak jí sluší šaty ušité
podle francouzského stylu: „Já už jsem úplná Francouzka, budete překvapen, jaká je
ze mě krásná dáma.“156 Tehdy doba vlivu španělské módy na střední Evropu
skončila.
Nejen dvorní dámy, ale i manželky diplomatů měly během manželovy
ambasády své povinnosti. Podrobně je zaznamenal ve svém deníku Franz hrabě z
Pöttingu,

jehož

druhou

manželkou

byla

Anna

Sophie,

členka

rodiny

Dietrichštejnů.157 V letech 1663–1673, kdy probíhala Pöttingova ambasáda, bylo
úkolem jeho ženy navštěvovat téměř denně královský palác, aby tam stejně jako
manželky jiných diplomatů „sloužila“ královně. Všechny dámy musely dodržovat
přesná pravidla dvorské etikety stejně jako jejich manželé a jejich součástí bylo i
oblékání šatů podle španělské módy.158 Dopis z 5. června 1663 Johanny Terezie z
Harrachu obsahoval popis první audience manželky vyslance Pöttinga v královském
paláci v Madridu: „Paní ambasadorová byla přijata v paláci velmi dobře a skvěle jí
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Ibidem, č. kat. 43.
Ibidem, č. kat. 41, 42, 43. Chlapec ve dvorském oděvu je označen jako DON FRANCISCO
ANTONIO DE HARRACH MENINO DEL REY DON CARLOS SEGVNDO SU EDAD X AÑOS
1674. Dívka DOÑA JOSEPHA DE HARRACH MENINA DE LA REYNA DOÑA MARIANA SU
EDAD XI AÑOS 1674, nejmladší ze sourozenců je DON LVYS DE HARRACH MENINO DEL
REY DON CARLOS SEGUNDO SV EDAD 5 AÑOS 1674.
156
V originále „Ich bin schon ganz ein franzesin, daz ersich verwundern wird, was ich vir ein schen
damä bin.“ Citováno podle Pils, Schreiben über Stadt (pozn. 13), s. 243. – Další příklady jsou
v archivu AVA Wien, Rodinný archiv Harrachů, kart. 350, cedule z 19. 12. 1676. Johanna Terezie
tam nabádá svého manžela, aby si po příjezdu do Vídně opatřil paruku, protože se tam teď nosí a
všem sluší, i panu z Dietrichštejna.
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sluší kastilský oděv, ačkoliv si nenechala upravit účes způsobem, jak jej nosí zdejší
dámy, protože se jí to zdálo moc obtížné, kráčet s takovou zátěží na hlavě.“159
V době pobytu Johanny Terezie Harrachové z Lambergu a Anny Pöttingové z
Dietrichštejna nutila etiketa královského paláce všechny urozené ženy oblékat
v přítomnosti královny pod šaty rozměrnou a těžkou spodničku vyztuženou
kovovými pruhy, zvanou guardainfante, která se v té době a v tak obřích rozměrech
neobjevila v žádné jiné zemi Evropy. Pro zahraniční návštěvnice španělského dvora
to býval problém, jak vyznívá z textu Marie Kateřiny komtesy d´Aulnoy, která ve
svých zápiscích vylíčila svoji první audienci u královny matky Marie Anny
Rakouské v roce 1679. Událost se odehrála v toledském alcázaru, kde tato šlechtična,
cestovatelka, spisovatelka a pravděpodobná špiónka Ludvíka XIV. poprvé viděla
královnu: „(královna) vzkázala, že nám udělí audienci v osm večer; a tak jsem se
poprvé oblékla po španělsku. Myslím si, že neexistují více nepříjemné šaty; člověk
musí mít tak utažená ramena, až to jednomu ubližuje; není téměř možné zvednout
paži a dá hodně práce vůbec nacpat paže do rukávů živůtku. Tak na mě navlékli
spodničku obrovských rozměrů (tu je třeba si obléci, když se jde na návštěvu ke
královně). Vůbec jsem netušila, co mám dělat s tím divným zařízením. Nelze si v tom
sednout a myslím, že bych si na něco takového za celý život nezvykla. Učesali mi
ofinu, tedy, kudrnaté vlasy rozprostřeli kolem krku a pak je svázali na opačných
koncích a přichytili sponami; je to něco, co dává víc tepla než palatina... je to
slavnostní účes a při takové příležitosti jako audience je nutný, to se nesmí udělat
žádná chyba. Nakonec jsem si obula chapines, asi spíš abych si natloukla, než abych
v nich mohla chodit...“160
Specifická obuv chapines měla podobu nazouvacích pantoflí bez paty na
vysoké korkové podrážce, která dosahovala výšky i několika desítek centimetrů [36].
Chapines se přivazovaly k lýtku stuhami a dovolovaly ženám jen pomalý a vznešený
pohyb. Tyto boty byly nezbytnou součástí audienčního oděvu a ženy se bez nich až
do sklonku 17. století nemohly před královnou vůbec objevit. Mladičké dvorní dámy
dostávaly své první chapines během speciální ceremonie, kdy jim byly předány jako
159

AVA Wien, Rodinný archiv Harrachů, kart. 321.
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symbol dosažení dospělosti.161 Šlechtičny potřebovaly čas, aby se v nich naučily
chodit. Všechny peripetie s chapines, občasné pády dívek na schodišti či chapines
jako předmět rivality a pomsty mezi dvorními dámami popsala v dopisech matce
Margaritě de Cardona její dcera Anna z Dietrichštejna. Korespondence matky a
dcery, kterou badatelsky zpracovala Vanessa de Cruz Medina, obsahuje kromě
informací politického rázu i řadu komentářů oděvních zvyklostí u královského dvora
a soupeření mezi urozenými dívkami.162
Ve stejné době jako Anna z Dietrichštejna a její sestry Marie a Hipolita u
královského dvora pobývala i Juana z Pernštejna (1556–1563) jako dvorní dáma
císařovny Marie Španělské, které sloužila též jako tlumočnice [34]. Jak to bývalo u
dvora zvykem, mladé člence rodu Pernštejnů byl v rodné zemi její matky vybrán i
odpovídající ženich. Dle deníkových záznamů Hanse Khevenhüllera, který byl
svatbě přítomen, se obřad odehrál dne 1. května 1585.163 Dívka se provdala se za
Fernanda de Aragón y Gurrea, vévodu de Villahermosa. Nedlouho před touto
událostí, v březnu 1585, se v Zaragoze konala jiná svatba, když král Filip II. vdával
svoji mladší dceru Catalinu Micaelu za savojského vévodu Karla Emmanuela.
Svatbu podrobně popsal jeden z očitých účastníků Henrique Cock, jenž byl členem
královy osobní stráže, a proto měl možnost všechny události zblízka sledovat. Na
celé svatební slavnosti, které snad byla účastna i Juana z Pernštejna, jej nejvíce
zajímala především luxusní oděvní výbava všech zúčastněných. Jeho text je
výjimečný v tom, že zaznamenává nejen barvu svatebních šatů snoubenců a všech
hostů, ale i průběh celého svatebního obřadu. Navíc boří mýtus o hegemonii černé
barvy na dvoře Filipa II.: „Část služebnictva španělských grandů byla oblečena do
šatů ze žlutého sametu se zlatými portami a do nachových klobouků. Páni, hrabata a
grandi jeli ve dvojicích, celkem 86 osob, všichni oblečení stejným způsobem, tedy do
sukničky z nachového sametu podšité stříbrohlavem a zdobené tolika zlatými a
stříbrnými pasomany, že skoro nebyl vidět ten spodní samet. Také kalhoty měli tak
160

Cruz Medina, Margarita de Cardona (pozn. 150), s. 1267–1301
K chapines srov. například dopis Anny z Dietrichštejna z roku 1578: „… escriví cómo había
tomado chapines el primer día de quaresma, digo el viernes. Y fue la ocasión el no llevarme al
Pardo…Yo lo sentí arto y ansí fue ocasión de olgarme de poner chapines para quando volviese la
Reyna.“ Srov. Vanessa de Cruz, Viajes, mujeres y poder en la Edad Moderna. La familia de
Dietrichstein y la casa de Austria, in: Opatrný (pozn. 78), s. 81–94, zde především s. 92.
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Pavel Marek, Dcery Marie Manrique de Lara. Pernštejnské ženy jako prostřednice mezi střední
Evropou a románským světem, Dějiny a současnost XXXIV, 2012, č. 8, s. 36–38.
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hustě pošité pasomany s hedvábnou podšívkou, že téměř nebylo možné rozeznat
barvu látky. Všechny klobouky měly šňůry a ozdoby z bílých a žlutých per… spolu
s nimi šla pážata oblečená ve žlutém sametu s nachovou podšívkou a stříbrnými
portami … Pak se objevil jako poslední Karel Emmanuel s knížetem Genevos a jeho
bratrem Amadeem ...164 Král byl oblečený bez jakékoliv pompy do černého, jen
s Řádem zlatého rouna. Také vévoda měl svůj řád, měl na sobě modrý brokátový
plášť typu bohemio, stejně jako kabátec, kalhoty a vestu, vše plné zlatých pasomanů.
Měl přenádherný klobouk doplněný šperkem s drahými kameny, diamanty a
množstvím per. … Protože Španělé inklinují k velkoleposti, každý se snaží podle
svých prostředků uspokojit přání Jeho Výsosti ...165 Na druhé straně velkého sálu se
nacházely nejjasnější infantky, doña Catalina a doña Isabel, ta byla oblečená do
nachové barvy; nevěsta přicházela v bílém oděvu s množstvím zlatých pasomanů a
knoflíků z pravého zlata a perel. Infant byl oblečený do nachového šatu jako jeho
starší sestra, doña Isabel.166 Savojský vévoda byl oblečený v barvách nevěsty, kromě
pláštíku, který byl z černého sametu, plný perel a drahých kamenů. Jen král o těchto
zásnubách své dcery šel příliš prostě oblečený, v jednoduchém černém oděvu, jako
nosí měšťané. Byl přítomen také nejjasnější kardinál Granvela a ten ze Sevilly
s papežským nunciem a arcibiskupem ze Zaragozy, pan Vincentio Gradenigo,
vyslanec Benátské republiky, ti všichni šli s princem. Přicházely také dvorní dámy,
každá z nich skvěle oblečená podle vlastního vkusu. Pan Antonio Perenoto, kardinál
de Granvela, kterému připadla funkce oddávajícího, snoubence spojil se slovy ‚de
presenti‘, jak je zvykem Svaté církve. Když se tak stalo, vzala Jeho výsost ruku dcery,
na kterou vévoda navlékl prsten obrovské ceny, a potom, když se navzájem uklonili,
políbili ruce Jeho Výsosti … Kol dokola slavnostního sálu byly na stěnách zavěšeny
hedvábné tapisérie se zlatem, které znázorňovaly historii bitev v Goletě a v Tunisu,
jak je vybojovalo vojsko Karla V. Dámy seděly na zemi a užívaly si konverzace s
kavalíry, kteří s nimi mluvili v pokleku na jedné noze. Mezitím tancoval vévoda
z Pastrany, kníže de Asculi, Don Alonso de Leiva a další kavalíři, vedouce dámy
za rukavičku či kapesníček, a drželi moc dobře tón s hudebníky … Potom tančily
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Originální text ve španělštině viz Cock (pozn. 130), s. 46.
Ibidem, s. 47.
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Ibidem, s. 51–52.
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dámy společně gallardu ku spokojenosti všech, co to viděli ...167 Druhý den, 11.
března, se všichni zase sešli, aby doprovodili novomanžele do kostela … Král byl
poctivě oblečený do svých černých sametových šatů ... Savojský vévoda měl oděv
z černého

brokátu

vyšívaného

perlami

s množstvím

diamantových

knoflíků

zasazených ve zlatě. Infant měl tentokrát bílý oděv. Novomanželka i její sestra zvolily
nachové šaty podšité zlatohlavem. Jejich oděvy byly posety množstvím perel, šperků
a drahých kamenů nedozírné ceny. Šperk v nevěstiných vlasech byl vyroben ze tří
kamenů nevyčíslitelné hodnoty – tvořila jej obrovská perla, diamant a rubín … také
žádný z grandů nechtěl být pozadu, a taková byla láska, s jakou sloužili Jeho Výsosti
během těchto slavností a pompy, že něco takového již dlouho lidské oko nespatřilo.“
Mladší dcera Filipa II. Catalina Micaela a její choť uzavřeli sňatek oblečení
do bílých šatů. Také dvorní dáma císařovny Marie, Juana z Pernštejna a její manžel
Fernando de Aragón y Gurea, vévoda z Villahermosy, jsou na protějškových
portrétech v lobkowiczkých sbírkách zpodobněni v bílém oděvu. Obrazy původně
byly považovány za dílo Juana Pantoji de la Cruz, později Pavel Štěpánek a Eva
Bukolská přiřkli jejich autorství portrétistovi Rolanovi de Mois [88, 89].168
Vzhledem k významu, jaký dávali lidé raného novověku přechodovým rituálům, je
velmi pravděpodobné, že se manželé nechali portrétovat ve svém svatebním oděvu a
obrazy následně poslali rodině nevěsty do Čech. Jejich datace by tedy spadala do
roku 1585.
Nádherná oděvní výbava tohoto páru naznačuje, že se nacházeli přímo
v epicentru tehdejšího módního dění. Jejich šaty jsou moderní, elegantní,
z drahocenných látek a kvalitou dosahují úrovně oděvů královských. Juana má
oblečený dvorský oděv typu saya s uzavřeným výstřihem a dlouhou vlečkou, ve
kterém se šlechtičny nechávaly rády portrétovat. Podle knih krejčího Juana de
Alcegy se saya střihla ze dvou částí, s odděleným živůtkem a sukní s vlečkou
[77c].169 Sukně má charakteristickou siluetu ve formě kužele. Mírné pokrčení látky
v dolních partiích na obraze naznačilo použití obručové spodničky typu verdugado.
Látka na spodních rukávech je horizontálně členěná úzkou zlatou výšivkou. Výšivka
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Ibidem, s. 55–56.
Bukolská – Štěpánek, Španělské podobizny (pozn. 7), obrazové přílohy. – Iidem, Retratos
españoles (pozn. 7), s. 319–339.
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Juan de Alcega, Libro de geometría, práctica y traça, Madrid 1589.
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na přednicích živůtku sleduje vertikální linii a pokračuje po celé délce sukně, kde
přechází do horizontálního dvojitého lemu. Juanin oděv typologicky odpovídá šatům
infantky Isabely Clary Eugenie na portrétu od Alonsa Sáncheze Coella z doby kolem
roku 1585.170 V obou případech mají ženy svrchní rukávy oděvu vyvedené do špičky
sahající až k zemi a vysoce zvednutý límec s okružím, které již zakrývá ušní lalůčky.
Skvostné šperky kolem krku a boků ze zlatého článkovaného řetězu ozdobeného
perlami a diamanty mohou mít díky symbolu stylizovaného kříže i význam
ochranného amuletu. Dáma má v rukou tmavohnědé rukavice s ohnutým světlým
lemem, ale chybí krajkový kapesník. Na pravé ruce, kterou se dotýká židle s vyšitým
znakem rodiny Villahermosa, má navlečený výrazný, možná zásnubní, prsten. Také
vévoda z Villahermosy má kabátec, vestu a španělské kulovité kalhoty vyvedené
v bílé barvě s jemným horizontálním dezénem. Oděv doplňuje vysoký límec
zakončený okružím a manžety ve stejném stylu. Na obraze nesmí chybět ani insignie
mužova významného společenského postavení, rapír zavěšený na koženém zlatem
tepaném opasku, krátký černý pláštík a klobouk s vysokým dýnkem opatřený
výraznou aigrettou s bílým peřím. Muž si pravou rukou na hrudi přidržuje zlatý
předmět visící na zlaté stuze. Podobnou stuhu se zavěšeným červenozlatým šperkem
má na krku také jeho manželka. Mohlo by se jednat o oblíbený symbol lásky
v podobě hořícího srdce.171
Další

rodinné

portréty,

tentokrát

dětí

tohoto

manželského

páru

v lobkowiczkých sbírkách naznačují čilé kontakty mezi odloučenými rodinami, kdy
podobizny vzdálených rodinných příslušníků v rodové obrazové galerii mohly
alespoň symbolicky zastoupit její nepřítomné členy. Dojemná je především
podobizna Juaniny dcery Luisy, děvčátka oblečeného ve smutečním šatě s psaným
pozdravem babičce Marii Manrique de Lara y Mendoza [35].172
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Alonso Sánchez Coello (pozn. 3), č. kat. 29.
Srov. přívěšek ve tvaru hořícího červeného srdce ve zlatém rámu s nápisem OMNIA VINCIT
AMOR *H*Z*W* z konce 16. století, původně v majetku Valdštejnů, dnes Schatzkammer Wien. Adel
im Wandel (pozn. 3), s. 474.
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II. 3. Šlechtici na kavalírských cestách
Nové módní impulzy173 pro vlastní garderobu a obecný rozhled ohledně
oděvních zvyklostí získávali na svých kavalírských cestách mladí muži z urozených
rodin. Zhruba od 16. do poloviny 18. století putovali po různých zemích Evropy, aby
zakončili studia pobytem na některé ze zahraničních univerzit a dostali se do
kontaktu s kulturním prostředím předních evropských panovnických dvorů.174 Na
cestu vyjížděli s osobní oděvní výbavou,175 ve které kromě oděvů, šperků a ložního
prádla často nechyběl ani nějaký amulet, jenž jim měl zajistit klidný průběh cesty a
šťastný návrat domů.176
Mladí šlechtici většinou cestovali do oblastí, které se jevily jako kulturně
vyspělejší než tehdejší střední Evropa a udávaly tón ve vývoji dobových módních
173

Lenka Bobková – Michaela Neudertová (edd.), Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad
Labem 1995 (Acta Universitatis Purkinianae, Philosophica et historica 3, Studia historica 2). – Zdeněk
Hojda – Vít Vlnas (edd.), Cesty a cestovatelé v raném novověku (kat. výst.), Litoměřice–Praha 1994.
– V zahraničních souvislostech Antoni Maczak – Hans Jürgen Teuteberg (edd.), Reiseberichte als
Quellen europäischer Kulturgeschichte. Aufgaben und Möglichkeiten der historischen
Reiseforschung. Wolfenbüttel 1982. – Jaroslav Pánek, Čeští cestovatelé v renesanční Evropě
(Cestování jako činitel kulturní a politické integrace), Český časopis historický 88, 1990, s. 661–682.
– Antje Stannek, Telemachs Brüder. Die höfische Bildungsreise des 17. Jahrhunderts, Frankfurt am
Main 2001. – Srov. též Werner Paravicini (ed.), Europäische Reiseberichte des späten Mittelalters.
Eine analytische Bibliographie, I. Deutsche Reiseberichte, II. Französische Reiseberichte, III.
Niederländische Reiseberichte, Frankfurt am Main–Berlin–Bruxelles–New York–Oxford–Wien
1999–2001. – Nově s obsáhlým seznamem literatury Hojda – Chodějovská – Hajná et al., Heřman
Jakub Černín I–II, (pozn. 78).
174
Jaroslav Pánek, Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551–1552, Praha 1987, s. 110–133. –
Idem, Zahraniční cesty posledních Rožmberků a jejich kontakty s evropským dvorským prostředím,
in: Václav Bůžek (ed.), Život na dvoře a v rezidenčních městech posledních Rožmberků, České
Budějovice 1993, s. 9–32 (Opera historica 3).
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Josef Petráň a kol., Dějiny hmotné kultury. Kultura každodenního života od 16. do 18. století II/12, Praha 1995–1998, s. 934–936. – O přípravě vybavení na kavalírskou cestu mladšího syna Heřmana
Černína z Chudenic viz dopis Zuzany Černínové z Harasova z roku 1651 synu Humprechtovi: „dá-li
milej pán Bůh ve jménu Božím na tu cestu dalekou se vypravil. Já mu zde (v Radeníně) nemohu nic
jinšího spraviti nežli bílé šaty, v Praze bohdá musí sobě šaty dáti dělati, však nemá hned do čeho se
obléci, a co potřebí na cestu spraviti.“ Citováno podle František Dvorský (ed.), Staré písemné
památky žen a dcer českých, Praha 1869, s. 376–377.
176
Srov. Čeněk Zíbrt, Staročeská tělověda a zdravověda, Praha 1924, s. 155–156. – K účelům a
symbolice podobných amuletů též Ruth E. Mohrmann, Zwischen Amulett und Talisman. Bisamäpfel
als Standesabzeichen? in: Blaschitz – Hundsbichler – Jaritz et al., Symbole des Alltags (pozn. 44), s.
497–516. – Na popisy podobných magických úkonů a postupů byla bohatá korespondence Zuzany
Černínové z Chudenic. Např. dopis z roku 1647: „Posílám Ti teď grošíček zlatej, znáš-li ho, z svýho
hrdla, kterej jsem od mnoha let nosila pro morní nakažení, mý nejmileší dítě, jsi-li na mne laskav, nos
ho na hrdle, dajíc ho na ňákou pantličku, neboť má všechna radost v tom světě nejvíceji jest, když jsi
Ty a Tvůj bratříček zdráv.“ Citováno podle František Dvorský (ed.), Zuzana Černínová z Harasova.
Dopisy české šlechtičny z polovice 17. století, Praha 1886 s. 206, 286. – Dále Zdeněk Kalista (ed.),
Korespondence Zuzany Černínové s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, Praha
1941, s. 215–216, dopis z roku 1647: „ praví, dobře kus bílýho koláru (korálu?) na hrdle nositi pro ně
(kvůli neštovicím). Posílám ti ho odtud kousek, mý dítě, nos ho předce na hrdle, přivázajíc ho na
ňákou šňůrku…“.
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trendů. Přes kosmopolitní ráz šlechtických oděvů v raném novověku existovaly
v evropské módě nejrůznější varianty a nuance, jež určovaly rozdíly kroje
v jednotlivých zemích, v Itálii dokonce ve městech.177 Mladí muži tam mohli
porovnat rozdíly v šacení v oblastech, jež byly dlouhou dobu pod přímým
španělským vlivem, jako byl Janov, Milán, Savojsko, Florencie či Neapolské
království, se státy, které si udržely politickou i stylovou nezávislost. Například
benátské

ženy

se

i

v

době

světové

hegemonie

španělské

módy,

charakteristické upnutým živůtkem, objemným okružím a kuželovitou sukní, nikdy
nevzdaly hlubokých výstřihů, v Římě se zase neujala vyztužená dámská sukně.178
Místní módní zvyklosti v politicky i kulturně roztříštěné Itálii některé
šlechtice zaujaly natolik, že jejich popisu věnovali mnoho řádek ve svých denících.
Zaznamenávali si barvu, střih a nákladnost šatu králů a knížat na dvorských
slavnostech, setkání s lidmi v netradičních úborech i se šlechtici vystupujícími
inkognito v plášti a škrabošce. Někteří načrtli nebo nechali namalovat podobu
místních variací šatů do svého deníku, jako Bedřich z Donína při své italské cestě
v roce 1594.179 Památník Adama z Egu z konce 16. století zase obsahoval cyklus
akvarelových maleb s karnevalovými postavami, kejklíři, univerzitními mistry a
scénami ze studentského života v Itálii.180 Šlechtici si také kupovali celé soubory
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Cestovní deník Bedřicha z Donína obsahuje kolorované kresby dámských i pánských krojů
obyvatel italských měst. Originál deníku v Knihovně Strahovského kláštera v Praze, sign. D. G. IV.
23. Kresby byly částečně publikovány též v edici deníku Antonín Grund (ed.), Cestopis Bedřicha
z Donína, Praha 1940.
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Nákup nových oděvů následoval pravidelně v brzké době po zahájení cesty a opakoval se vždy při
přesunu do jiné země či kulturní oblasti. Srov. Antje Stannek, „Kleider machen Grafen“ im Spiegel
der Familienkorrespondenz und der Reisekostenabrechnungen der Grafen von Dernath, 1688–1689,
in: Bobková – Neudertová (edd.), Cesty a cestování (pozn. 173), s. 279–291. Tento postup je patrný
například v deníku Lva Viléma z Kounic či Heřmana Jakuba Černína z Chudenic i v účtech Viléma
z Rožmberka. Srov. Zdeněk Kalista (ed.), Korespondence Zuzany Černínové (pozn. 176), s. 94–96. –
Pánek, Výprava (pozn. 174), s. 88–90, 157. – Noemi Rejchrtová (ed.), Karel Starší ze Žerotína.
Z korespondence, Praha 1982, s. 92–94. – Srov. též rady anglického cestovatele Fynese Morysona
poutníkovi: „Pokud jde o stravu, s tou si valných starostí nedělej, leč oděv, ten by měl vyhovovat
jejich vkusu. Neb jedna dobrá rada, platná stejně doma jako v cizích krajích, říká, že jíst bys měl
podle vlastní chuti, šatit se však dle chuti druhých.“ Citováno podle Fynes Moryson – John Taylor
(ed. Alois Bejblík), Cesta do Čech, Praha 1977, s. 130.
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Srov. pozn. 177.
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Zdeněk Hojda, Delitiae Italiae. Česká aristokracie a barokní Evropa, in: Lubomír Slavíček (ed.),
Artis pictoriae amatores, Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství (kat. výst.), Praha 1993,
s. 63–95.
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rytin kostýmů, aby je přivezli do rodné země jako vzpomínku na velkou cestu a snad
také jako inspiraci pro šití šatů v domácím prostředí.181
Při pobytu v cizí zemi bylo v otázce oděvního stylu nezbytné obstát při
srovnání s místní elitou.182 Pokud cizinec přijal místní oděvní zvyklosti, vyhnul se
společenské izolaci a také mohl ovlivnit chování tamních obyvatel ve svůj
prospěch.183 Ne nadarmo staročeské přísloví říkalo: „Dle šatu vítají, dle rozumu
provázejí“.184 Starost o zajištění vhodné garderoby se proto stala častým námětem
korespondence putujících kavalírů s jejich rodiči a poručníky. Humprecht Jan Černín
z Chudenic psal matce ze střední Itálie, která byla plně pod vlivem španělské módy:
„… musel jsem si, má nejmilostivější pani matičko, dát černý šaty dělat, neb jsem bez
nich nemoh bejt, všichni pánové je zde nosejí, kteří něco přednějšího jsou a se
zdejšíma velkejma pány a knížaty známý jsou. Ani jsem tady cortezyrovat císařskými
ambassatoru nemoh, dokad jsem jich neměl.“185 Černín si tehdy pořídil šaty, které
mohl užít i během další cesty. Byly ušity z kvalitního černého holandského sukna a
náležel k nim plášť podšitý perziánovou kožešinou.186 O století dříve se jiný
významný šlechtic, tehdy šestnáctiletý Vilém z Rožmberka seznamoval se
španělskou módou také italským prostřednictvím. Při velké cestě středoevropské
aristokracie v letech 1551–1552 do Janova k uvírání následníka trůnu Maxmiliána
Habsburského a jeho španělské manželky rožmberský vladař v Itálii utrácel
velkorysé sumy za šaty, boty, pantofle, rukavice i vzácné druhy hedvábí, atlasu,
181

František Hrubý, Lev Vilém z Kounic. Barokní kavalír. (K vydání připravila Libuše UrbánkováHrubá), Brno 1987. s. 76.
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Stannek, „Kleider machen Grafen,“ (pozn. 178), s. 279–291.
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mne přece stojí i s pláštěm 44 koruny stříbrný.“ Kalista (ed.), Korespondence Zuzany Černínové
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barchetu a sametu pro sebe a své dvořany.187 Cesta měla bezesporu značný vliv na
aristokratův šatník, neboť portrét od Jacoba Seiseneggera, který vznikl zřejmě
nedlouho poté, představuje Viléma z Rožmberka v oděvu již plně odpovídajícímu
španělskému módnímu stylu.
Oděvní strategii během evropské kavalírské cesty bylo možné sledovat ještě
lépe díky deníkovým záznamům Lva Viléma z Kounic. Ty odhalily úsilí, které
aristokrat vynaložil na úpravu svého zevnějšku při pobytu v každé z navštívených
zemí. Příjezd do nové oblasti znamenal okamžitou kompletní obměnu jeho osobního
šatníku. Šaty podle místní módy si dal ušít od krejčích ve Florencii, Madridu i v
Londýně. Tam si nechal zhotovit hned troje nové šaty z hedvábí a vynikajícího
anglického sukna. Platil vždy za kompletní oděv, který tvořil kabátec, kalhoty a
svrchní plášť. Aby se mohl bohatě a elegantně oblékat podle místních zvyklostí,
neváhal zastavit své zlaté řetězy a osobní šperky.188 Obdobným způsobem jednal
v roce 1681 také Heřman Jakub Černín z Chudenic, který ve svém deníku podrobně
popsal přípravu kostýmu pro audienci u královského dvora v Madridu. 189 Protože
španělská móda byla v té době již za zenitem, nepřekvapí, že Černín vedl po návratu
do vlasti obsáhlou korespondenci s krejčím v Paříži ohledně objednávek a doručení
šatstva podle poslední francouzské módy do Čech.190
Finanční zajištění kavalírské cesty mladého muže bylo pro jeho rodinu
značným břemenem. Na enormních výších výdajů se podepsaly nejen vysoké ceny
zboží a služeb, ale také inflace a nestálý směnný kurz peněz. 191 Fynes Moryson ve
svých Radách poutníkovi doporučoval cestovatelům, aby v každé zemi hned zjistili,
„co stojí odívání“, jídlo a denní potřeby, aby se nedali místními obyvateli hned po
příjezdu zruinovat.192 V Itálii, kam směřovala větší část mladých kavalírů, byly
187

Pánek, Výprava (pozn. 174), s. 110–133.
Jeho první anglické šaty měly olivovou barvu, další byly v odstínech seladon a astrea, třetí byly
z atlasu se stříbrnými krajkami a hedvábnými punčochami. Srov. Hrubý, Lev Vilém z Kounic (pozn.
181), s. 92, 184, 185. – Binková – Polišenský, Česká touha cestovatelská (pozn. 96), s. 170.
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SOA Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec, Rodinný archiv Černínů, kart. 258, Deník Heřmana
Jakuba Černína.
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Ibidem, kart. 262, cestovní korespondence z roku 1682.
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Například náklady tří příslušníků říšského hraběcího rodu Dernathů, kteří putovali v letech 1688–
1689 do Itálie a dále po Evropě, se podařilo vyčíslit přibližně na 8 900 říšských tolarů. Srov. Stannek,
„Kleider machen Grafen,“ (pozn. 178), s. 279–291.
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výdaje na každodenní život i na ošacení zvláště vysoké. Že „šaty mnoho zlatých stojí
Jeho Milost“ si stěžoval stejně preceptor Petra IV. z Rožmberka za jeho pobytu
v Bologni v roce 1477193 jako hofmistr Viléma z Rožmberka Melchior Stolinský
z Kopist v roce 1551194 či Humprecht Jan Černín z Chudenic v roce 1646.195
Kosmopolitní prostředí vladařských dvorů na Apeninském poloostrově
skýtalo cizincům v jejich chování a vystupování jistou volnost. Ve Španělském
království naopak platila striktní královská nařízení, tzv. Pragmáticas Reales, která
přikazovala cizincům opatřit si šaty podle místního zvyku nejdéle do tří měsíců od
vstupu do země; návštěvníci královského dvora si je museli opatřit okamžitě. Stejně
jako ve způsobu šacení bývali cizinci ve Španělsku omezováni v počtu služebníků,
v počtu koní zapřažených do kočáru a také v počtu loučí, kterými směl být jejich vůz
osvětlen.196 Královské pragmatiky měly status zákona a jejich nařízením se cizinci
skutečně řídili, jak dokládá existence dvou výtisků oděvních pragmatik v roudnické
lobkowiczké knihovně, kam se mohly dostat snad po skončení cesty Zdeňka
Vojtěcha Popela z Lobkovic na Pyrenejský poloostrov.197
Putování urozených cestovatelů mělo v Madridu, podobně jako v každé
z navštívených zemí, vyvrcholit audiencí u panovníka a členů jeho rodiny. Přichystat
si oděv k této příležitosti znamenalo opatřit si šaty ve shodě s dvorským
ceremoniálem a vybavit novou livrejí také sluhy.198 Na práci býval najatý místní
193

Vychovatel Petra IV. z Rožmberka psal ze studijního pobytu v Bologni: „neb šaty mnoho zlatých
stojí Jeho Milost…“ (1477); „ Šaty Jeho Milost a služebníkův jeho viece než 100 zlatých stoje, strava
drahá a všechny potřeby jiné…“ (1478). Citováno podle Petr Čornej (ed.), Království dvojího lidu.
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rožmberských cestách do Itálie v 15. století Anna Kubíková, Rožmberkové na Boloňské univerzitě,
Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 35, 1998, č. 4, s. 246–249.
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řemeslník, který se dobře orientoval nejen na místním trhu, ale i v oděvních
nařízeních. Doplňky, rukavice, baret či klobouk a punčochy bylo třeba dokoupit od
specializovaných obchodníků.199
Jak již bylo řečeno, královský dvůr sjednoceného Španělska byl po celý raný
novověk vyhlášeným místem nejtužšího dvorského ceremoniálu. Španělská
aristokracie lpěla až do sklonku 17. století na tradičním dvorském oděvu,
připomínajícím zašlou slávu zlatého 16. století a vyjadřujícím hrdost a radost z
vlastní výlučnosti.200 Diktátu španělské módy se museli při královské audienci
podřídit cestující kavalíři Lev Vilém z Kounic v roce 1637 a také Heřman Jakub
Černín z Chudenic v roce 1681, v době, kdy evropské módě již zcela dominoval
francouzský oděvní styl. Černínovi se do splnění oděvních povinností příliš nechtělo,
protože si šel opatřit nové šaty pravděpodobně až na přímou výzvu císařského
vyslance Otty de Grana. V deníku si stěžoval, že když šaty šité na španělský způsob
poprvé oblékl, nemohl se celý den pořádně pohnout, neboť španělský kostým byl
nezvykle těsný a boty, které k němu náležely, jej nehorázně tlačily.201 Stejnou
zkušenost se španělským oděvem měl také francouzský cestovatel Antonio de
Brunel, který si stěžoval zejména na španělskou obuv: „Jejich boty mají tvar
chodidla, a aby byly co nejelegantnější, mají velmi úzkou podrážku, neboť malá
chodidla a mohutná lýtka jsou zde tak ceněná, že si hejsci svazují chodidlo páskou,
aby se zdálo být ještě menší, a trpí tak velkými muky; stejně tak nějakým falešným
vycpáním na lýtkách fingují jejich mohutnost, aby šli zcela podle módy.“202
Pokud se audience u panovníka vydařila a mladí aristokraté získali volný
přístup ke dvoru, brzy začali rozeznávat společenskou hierarchii místní zemské
šlechty, postřehnutelnou v okázalém prezentování stavovských a rodových privilegií.
Ve Španělsku si autoři deníků všímali především pocty, kterou vládce prokázal
některému vysoce urozenému šlechtici nadzvednutím pokrývky hlavy při setkání, či
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Binková – Polišenský, Česká touha cestovatelská (pozn. 96), s. 170. – Simona Binková, Španělsko
pohledem českých cestovatelů 17. století, in: Barteček – Resko (pozn. 1), s. 81–88. Pro cesty Heřmana
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Černínů, kart. 258.
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Ibidem, kart. 258.
201
Ibidem, kart. 258.
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Originální citace ve španělštině podle García Mercadal, Viajes de extranjeros III (pozn. 93), s. 278.
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práva španělských grandů chodit před panovníkem s nasazeným kloboukem.203 Sami
cestovatelé se mohli dočkat panovníkovy přízně v podobě zaslaných darů, mezi které
kromě nápojů a potravin patřily i zbraně, šperky, rukavice a jiné součásti luxusní
oděvní výbavy. Rukavice měly v této souvislosti i hodnotu rituálního symbolu, který
naznačil ochotu přijmout šlechtice do středu tamní urozené společnosti.204
Mladí kavalíři se zájmem zaznamenali do deníků také setkání se ženami
v jednotlivých zemích. Neváhali popsat sličnost jejich tváře, úpravu účesu, barvu a
střih šatů a občas připojili i kresbu či malbu jejich podoby. Bedřicha z Donína
zaujaly dámské kroje, které oblékaly bohaté Florenťanky, Janovanky i ženy z města
Pisy, Neapole, Parmy a Benátek [40a-f, 41]. Ženské postavy zachytil nejen
s typologicky odlišnými detaily jejich oděvu oproti jiným částem Itálie, ale rozlišil i
rozdílnou úpravu šatů pro svobodné dívky, vdané ženy či vdovy, stejně jako pro
urozené ženy a služebné.205 Jiní cestovatelé se pozastavili nad pohledem do
hlubokého výstřiku Benátčanek, popisovali nádherné šperky sicilských krásek,206
čistotu a upravenost Holanďanek,207 skvostné šaty Španělek.208 Někteří šlechtici,
ovlivnění tabuizováním sexuality ve střední Evropě, nemohli skrýt svůj údiv, ba
přímo stud z nenuceného chování urozených dam v jižních zemích. Lev Vilém
z Kounic byl šokován žádostí přední neapolské kněžny Cathariny di Marana o
zapůjčení oděvu, který chtěla tato dáma využít jako kostým na maškarní ples, kam se
chystala jít v přestrojení za muže. Žádost uvedla Kounice do velkých rozpaků, ale
nakonec neobvyklému přání dvorně vyhověl. Po navrácení oděvu ale měl zřejmě
z pověrčivosti strach jej znovu obléci, proto šaty neprodleně odnesl do kostela Santa
Maria la Nuova v Neapoli, aby je farář svým požehnáním očistil.209
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Italské a španělské šlechtičny sice projevovaly mladým cizincům náklonnost
významnými pohledy, duchaplnými rozhovory, ve výjimečných případech polibkem,
ale ke většímu sblížení mezi nimi asi nedocházelo. Nevázaná milostná a erotická
dobrodružství cestovatelé vyhledávali spíše za doprovodu místních šlechticů
v domech kurtizán a hereček. Anonymní prostředí ciziny i exotická krása tamních
dívek byly neodolatelným, ač drahým lákadlem. Vilém z Rožmberka v letech 1551–
1552 vydával značné finanční částky za „přátelství“ svých služebnic. Lev Vilém
z Kounic neopomněl společnicím galantně nabídnout kromě peněz i rukávník,
rukavičky, podvazky, drobné šperky nebo lahvičkou ambrové či cibetové vůně.210 Že
setkání s takovými ženami patřilo ke společenskému tónu doby, dokládá památník
Adama z Egu, který obsahuje řadu scén ze života benátských kurtizán, ať již šlo o
vyobrazení mladé kurtizány s dohazovačkou, kurtizány v dlouhé nápadné toaletě
s vějířem, nebo o ztvárnění dobové morality ženských svodů v podobě krásné dívky
na lůžku a muže, který při pohledu na ni balancuje mezi nebem a peklem.211
Šlechtici na cestách po křesťanských zemích jen zřídka informovali o
projevech xenofobie ze strany místních neurozených obyvatel. Pokud k projevům
nenávisti skutečně došlo, většinou za ní stálo nedostatečné přizpůsobení místním
zvyklostem a neobvyklý zjev a oděv cestovatelů. Jedním z takových případů byly
nepříjemné zážitky Heřmana Jakuba Černína z návštěvy Granady v roce 1681, kde
podle jeho deníku, kromě jiných naschválů, metali místní obyvatelé cestovatelům do
tváří hnůj, ženy je polévaly z oken vodou a častovaly nadávkami jako „toros“ – býci
a „gabachos“ – frantíci. To vše mělo podle Černína jediný důvod, oděv ušitý po
francouzském způsobu, jenž cizinci měli v době příjezdu do města na sobě a který
působil na rozvášněné Andalusany jako rudá barva na rozdivočelého býka. 212 Ve
skutečnosti šlo jen o součást tradiční masopustní taškařice, ve které nebyli různých
posměšků ušetřeni bohatí ani chudí obyvatelé Andalusie, cizince nevyjímaje [42a-b].
Přes občasnou nejistotu v chování lze konstatovat, že mladíci na cestách se
obvykle přizpůsobili krajovým odlišnostem s nevšední lehkostí, rychle postřehli
nejdůležitější rozdíly v dodržování společenských norem, ať již jim k tomu pomohla
210
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znalost královských nařízení, informace od krajanů a císařských vyslanců, nebo na
věc přišli sami. Tyto cesty poznamenaly další chování i záliby mladých šlechticů a
formovaly jejich životní styl po návratu do vlasti.213 Inspirovaly je i k vytvoření
osobního módního kánonu, neboť si s sebou domů přivezli hotové šaty, látky, oděvní
doplňky i módní grafické listy. Svůj vkus a záměry však museli přizpůsobit také
domácímu prostředí, jinak by byli obviněni z přílišného podléhání cizím vzorům a
z nerespektování domácí tradice.214

II. 4. Poutníci do Santiaga de Compostela a jejich oděvní výbava
Kromě návštěvy královského dvora v Madridu bylo již od středověku
významným cílem cest na Pyrenejský poloostrov také starobylé poutní místo
Santiago de Compostela v Galicii. Sem směřovalo mnoho urozených i neurozených
poutníků z celé Evropy, Čechy nevyjímaje. Poutníci podnikali tuto cestu buď jako
výraz osobního pokání, nebo jako způsob hledání a nacházení správného životního
záměru na cestě k budoucímu vykoupení podle učení církve. Jejich pouť, odříkání a
útrapy, ale i radost a dobrodružství spojené s cestou a dosažením vzdáleného cíle
byly vnímány jako obraz pozemské cesty věřícího k nebeské spáse. Návštěva ostatků
svatého apoštola, podobně jako spatření jiných posvátných relikvií, mohlo podle
představ věřících také pomoci ke splnění některých jejich zbožných přání nebo k
uzdravení z různých chorob.215
Návštěva města svatého Jakuba byla duchovním vyvrcholením cesty po
Evropě již pro diplomatické poselstvo Jiřího z Poděbrad, které v letech 1465–1467
ve jménu českého krále vedl Jaroslav Lev z Rožmitálu a na Blatné.216 K apoštolovu
hrobu mířily v roce 1599 také kroky Viléma Slavaty, který na pouť do Galicie
213
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vzpomínal ještě po letech.217 Zdeňku Vojtěchu Popelovi z Lobkovic v návštěvě
svatého místa nejspíš zabránilo jen přepadení zloději během cesty po Portugalsku,
kde přišel nejen o finanční hotovost, ale málem i o život.218 Do Santiaga zavítal i
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic spolu s Oldřichem Desideriem Pruskovským
během cesty, kterou podnikli v letech 1614–1615 ke dvoru španělského krále Filipa
III., aby mu předali Řád zlatého rouna po zemřelém císaři Rudolfovi II. Po splnění
svého poslání v Madridu pokračovali dále po poutní cestě ke svatému Jakubovi do
Santiaga.219 Velmi emotivně prožíval návštěvu Santiaga de Compostela Jiří Adam z
Martinic na jaře 1624: toužil prý od začátku své kavalírské cesty stanout na
posvátném místě před hrobem svatého Jakuba. Když konečně do Santiaga dorazil,
sotva sesedl z muly, spěchal do katedrály ke světcově posvátné soše, „vše ostatní
nechávaje napotom“. Strávil se svým hofmistrem v Santiagu podle pravidel poutníků
tři dny a prohlédl si důkladně katedrálu, její klenotnici a další poklady i špitál pro
poutníky.220 Návštěvu svatého místa zatím překvapivě nelze z písemných pramenů
doložit pro cestu Heřmana Jakuba Černína z Chudenic po Pyrenejském poloostrově v
letech 1681–1682.221
Pokud se dochovala dobová zpodobnění konkrétních poutníků, jejich oděvní
výbava a osobní výstroj odpovídaly tomu, jak bývala v dobovém umění znázorněna
postava samotného apoštola sv. Jakuba, ať již šlo o gotické, renesanční, nebo barokní
umělecké pojetí [43].222 Tímto oděvem, zříkajícím se veškerých dalších světských
ozdob a svědčícím o symbolické dočasné askezi věřících, se poutníci vyčlenili
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z běžného života a zapojili se na omezenou dobu do světa posvátného.223
Charakteristické znaky oděvu poutníků ke sv. Jakubu se ustálily již ve středověku a
byly dobře známy i v českých zemích. Šaty musely plnit funkce nezbytné pro dlouhé
putování, proto měly být vyrobeny z pevných a voděodolných materiálů. Poutníci se
obvykle oblékali do dlouhé tuniky připomínající mnišskou kutnu, přes kterou
přehodili krátkou pelerínu kruhového tvaru z pevné kůže. K jejich výbavě patřila
ještě poutnická hůl, mošna, vydlabaná tykev na vodu, klobouk jako ochrana před
sluncem i deštěm a tzv. svatojakubská mušle, tedy lastura hřebenatky, jako symbol
sv. Jakuba. Specifický úbor poutníků během cesty měl zdůraznit jejich posvátné
poslání a zajistit jim větší bezpečnost, úctu, pomoc v nouzi a poskytnutí přístřeší na
cestách [44].
Postavení poutníků bylo již ve středověku definováno kanonickým právem.224
Během mešního obřadu před odchodem na cestu jim byly požehnány šaty, hůl i
mošna. Oblíbenost svatojakubských poutí dokládá zařazení střihu na poutnický oděv
do proslulé knihy španělského krejčího Francisca de Rocha Burguen, vydané v roce
1618. Mezi jeho střihy figuruje přesný popis postupu pro ušití poutnické kutny.
Podle této střihové předlohy lze určit, že poutnický oděv byl dlouhý až ke kotníkům
a podobal se sutaně kleriků. Na něj se oblékala krátká svrchní poutnická pelerína z
odolné kůže, která měla téměř kruhový tvar a byla díky své voděodolnosti velmi
praktickou součástí poutnické oděvní výbavy.225 Nezbytnou součástí vybavení
poutníků byl i klobouk. Ten chránil před sluncem v době horka, před deštěm a zimou
v době nečasu. Jeho podoba se během staletí vyvíjela. Plstěné širáky (chambergos)
byly populární v 17. století a třírohé klobouky se dostaly do módy s příchodem 18.
století. Poutnický klobouk míval obvykle velkou krempu, která kryla nejen hlavu, ale
i část ramen. Na jedné straně bývala přichycena ozdobou v podobě svatojakubské
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mušle. Mušle někdy klobouk poutníka zcela pokrývaly. Nechyběly ani slaměné
klobouky jako letní varianta poutnického úboru.226
Někteří šlechtici putující do Santiaga byli na portrétech vypodobněni ve svém
běžném oděvu podle dobové módy, doplněném pouze o zmíněnou koženou pelerínu
(název je odvozen od slova pelegrino či peregrino, což v dobové mluvě znamenalo
poutník). Po dosažení cíle si poutníci odnášeli ze Santiaga jako suvenýr
svatojakubské mušle a poutnické odznaky odlité z kovu, vybavené očky pro
uchycení na oděv, či jiný doklad o zdárném vykonání cesty. Odznaky dokazovaly
zdárné absolvování poutě, mohly mít i funkci ochranného amuletu a jistou
vzpomínkovou hodnotu osobní či rodové paměti. U šlechtických návštěvníků bývalo
zvykem nakoupit na poutních místech tamní devocionálie jako dary pro příbuzné a
přátele a předat jim je po návratu z cesty.
O významu cesty svědčí portréty konkrétních osobností v poutnickém oděvu,
ale například i uchování peleríny, poutnické hole a dalších předmětů ze
svatojakubské poutní cesty norimberského měšťana Stephana Prauna (1544–1591)
pro další generace jeho rodiny. Jeho portrét vznikl kolem roku 1600 v Norimberku
na podkladě starší drobné malby z roku 1571, která jej představila v celé postavě
jako poutníka ke sv. Jakubu [45, 46]. Muž na obraze stojí sebevědomě rozkročený v
krajině před městským panoramatem. Je oblečený podle módy druhé poloviny 16.
století v přiléhavém kabátci a krátkých kulovitých kalhotách španělského střihu,
doplněných vysokými jezdeckými botami a fešáckým krátkým pláštíkem typu
bohemio s otevřenými přednicemi, podšitým kožešinou. Přes něj má přehozenou
krátkou poutnickou pláštěnku z tlusté načerněné kůže. Poutnický klobouk se širokou
krempou má celý pošitý svatojakubskými mušlemi. V pravé ruce drží poutnickou hůl
a růženec. Také plášť je u krku sepnutý sponou tvořenou dvojicí svatojakubských
mušlí. Obraz vznikl až po smrti Stephana Prauna a byl namalován zřejmě proto, aby
připomenul významný čin předka patricijské rodiny. Stejným způsobem Prauna totiž
zachycuje i rodinná kronika, započatá v roce 1615.227 Praunova pláštěnka a
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poutnická hůl se dochovaly do dnešní doby, uchovávány zřejmě jako významný
symbol rodové paměti. Dnes tvoří součást sbírek muzea
Nationalmuseum v Norimberku.

Germanisches
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Také v českých obrazových sbírkách se nacházejí portréty šlechticů
oblečených do oděvů svatojakubských poutníků. V nedávné době byl na výstavě
věnované životu a dílu malíře Karla Škréty představen obraz muže v poutnickém
šatu asi z poloviny 17. století [47]. Muž v oděvu poutníka do Santiaga de
Compostela je znázorněn podle tradičního dobového schématu v poutnickém rouchu
s holí a růžencem v otevřené krajině. Přes poutnickou tuniku má oblečenou
poutnickou pelerínu ozdobenou svatojakubskými mušlemi, pod ní je zřetelný tmavý
oděv podle dobové módy s ležatým límcem. Oděv je doplněn kloboukem, visícím na
šňůrách na zádech, opaskem s růžencem, zdobeným poutnickým odznakem
s Ukřižováním, lebkou a medailí. Nechybí ani poutnická brašna a hůl, kterou muž
drží v levé ruce. Pravou rukou ukazuje směrem k siluetě města, znázorňující snad cíl
jeho cesty – Santiago de Compostela. Ač malba není přesně určená, nabízí se
hypotéza, že jde o výše zmíněného hraběte Jiřího Adama z Martinic (1602–1651),
který podle deníkových záznamů emotivně prožíval návštěvu svatého města v roce
1624.229 Problém je, že charakter oděvu a stavba portrétu posouvá vznik obrazu až do
doby kolem poloviny 17. století. Vzhledem k tomu, že vykonání pouti mělo
symbolický a v jistém smyslu i hrdinský charakter, mohlo by jít, podobně jako v
případě Stephana Prauna, o pozdní připomenutí významného životního okamžiku
předního českého šlechtice. Obraz by tak časově odpovídal závěru jeho života.
Vyloučený by nebyl ani vznik obrazu až po jeho smrti. Vlastnictví poutnických
oděvů je díky dochovaným inventářům doloženo i u dalších šlechticů. Poutnický
oděv měl ve své garderobě mezi osobními věcmi také hrabě Otto z Nostic. Z dalších
vypodobnění urozených mužů jako svatojakubských poutníků je třeba zmínit obraz z
roku 1730, který představuje polského krále Stanislava Leszynského jako poutníka
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uprostřed rozbouřené krajiny [48].230 Stejné symboliky využil na obraze mladíka v
poutnickém oděvu i Alexis Grimou v téže době.231
Protože poutníci ke sv. Jakubu díky svému charakteristickému oděvu a
poutním symbolům tvořili již od středověku jakési specifické společenství s dobře
rozeznatelnými vizuálními symboly, začaly se stávat symbolické postavy poutníka,
charakterizované takovouto výbavou, součástí slavností s alegorickou tematikou již
od doby renesance. Najdeme je i na dochovaném grafickém zpodobnění průběhu
svatby Jana Krakovského z Kolovrat s Kateřinou Boyomontovou z Payersbergu,
konané počátkem roku 1580 v Innsbrucku [52]. Průběh slavnosti byl zachycen na
dlouhé papírové roli, dnes tvořící v jednom exempláři součást výzdoby renesanční
jídelny na zámku v Březnici.232 Hosté se účastnili alegorického průvodu, na který
navazoval symbolický turnaj národů. Svým oblečením byli zúčastnění stylizováni do
podoby určitého národa, bratrstva či společenské skupiny, jejíž charakteristické
znaky – mnohdy divadelně přehnané – byly pro publikum srozumitelné a dobře
čitelné. V průvodu se tak objevila francouzská skupina mužů s typickými přehnaně
krátkými nohavicemi, římská skupina napodobující vojenskou gardu v antické zbroji,
také galejníci, mouřeníni, hajduci a lancknechti, dále švýcarská, česká a vlašská
skupina a také poutníci sv. Jakuba se psem. V takovém přestrojení šli v každé
skupině za hudebníky a stráží ti nejvznešenější hosté slavnosti. Jejich jména jsou v
některých případech uvedená na ručně psaných přípiscích. Podle nich bylo možné
zjistit, že převlek za poutníky do Santiaga skrýval během slavnosti mantovského
vévodu a jeho dvořany.
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V 17. století se začaly v obrazárnách zámků objevovat celé série alegorických
portrétů, které představily aristokraty v garderobě s variacemi na různá témata
významných životních událostí, v oděvech oblékaných k odlišným denním
činnostem i v divadelních a alegorických převlecích [53]. Souviselo to s rozšíření
obliby barokního divadla, do kterého se s chutí zapojili i urození, a také s
nepřebernou škálou masek, do nichž se aristokraté stylizovali během maškarních
plesů a dalších barokních slavností. Oděv či téma slavnosti byly často předepsány
jejich organizátorem, někdy se témata převleků i losovala. Tvůrci alegorických
kostýmů mohli při jejich přípravě popustit uzdu fantazii, dbát na hru barev a odlesků,
na celkový efekt. Nebyli zdaleka tak svazováni obecně platnými zákony jako při
tvorbě dvorského kostýmu. Mezi oblíbenými převleky se v té době trvale držely i
oděvy poutníků do Santiaga. Například portrét neznámé dámy ve stylizovaném
kostýmu poutnice ke sv. Jakubu se stal součástí výzdoby jednoho z pokojů zámku v
Mnichově Hradišti, kterými jej nechal vyzdobit majitel Vincenc z Valdštejna kolem
roku 1760. Přes dámské cestovní šaty má žena přehozenou poutnickou pláštěnku,
nechybí ani tykev na vodu, klobouk se svatojakubskou mušlí a poutnická hůl. Ze
stejné série pocházejí i dámské alegorické portréty tanečnice, lovkyně a venkovanky
se srpem a snopem klasů.233 Postavy svatojakubského poutníka a poutnice s
obličejem zakrytým škraboškou nalezneme také na nástěnných malbách tzv.
Maškarního sálu v Českém Krumlově, které vytvořil malíř Josef Lederer v roce
1748.
Mezi portréty konkrétních šlechticů, kteří se stylizovali do postav poutníků či
poutnic [49], náleží například podobizna Marie Ernestiny z Kolovrat z roku 1733
[51].234 Šlechtična je na něm znázorněna jako mladá dívka s poutnickou pláštěnkou a
slaměným kloboukem ozdobeným mušlí. Obdobným způsobem byla ztvárněna i
neznámá šlechtična, snad princezna z Couslandagroftu, jako poutnice do Santiaga se
svým psem [50].235 V těchto případech mohlo jít o maškarní kostýmy, ale nabízí se i
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varianta, že šlechtici oblékli symbolické poutnické oděvy během kratších církevních
poutí, které hojně podnikali k významným regionálním poutním místům především v
době baroka. Například hrabata z Eggenbergu a jejich rodinní příslušníci opakovaně
chodili ze sídelního města Českého Krumlova na pěší poutě uctít zázračnou sochu
Panny Marie v nedalekém Kájově.
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III. Španělská móda a urozená společnost v českých zemích
III. 1. Charakter španělské módy a její rozšíření po Evropě
Ve druhé polovině 15. století v Evropě dominovala italská renesanční móda,
ve které hrála prim především Florencie, pyšnící se také skvělou výrobou
hedvábných látek a kvalitního sukna. Italská móda se tehdy díky myšlenkám
humanismu výrazně přizpůsobila proporcím lidského těla a volným střihem a živými
barvami zdůraznila jeho fyzickou krásu a harmonii. Konec italského módního diktátu
přišel s nástupem Karla I. Habsburského, budoucího císaře Karla V. (1500–1558) na
španělský královský trůn, jenž rychle stoupal v hierarchii světské moci.236 Narodil se
v nizozemském Gentu jako budoucí vládce Burgundska, které se rozkládalo přibližně
na území dnešního Nizozemí, Belgie, Lucemburska a části Francie.237 V roce 1516
Karel získal jako šestnáctiletý mladík španělskou korunu po svém dědečkovi
Ferdinandovi Aragonském. Stal se tak nejen panovníkem sjednoceného Španělska,
ale i pánem všech španělských držav mimo Pyrenejský poloostrov – Neapolského
království na jihu Apeninského poloostrova, Sicílie, Sardinie a Baleárských ostrovů.
V roce 1519 Karel dále posílil svou moc jako volený král Svaté říše římské
německého národa. Roku 1525 si Karel V. podmanil italský Milán a měl řadu
sympatizantů mezi dalšími státy v severní Itálii. Svého mladšího bratra Ferdinanda
poslal v roce 1521 do střední Evropy jako správce a později vladaře Rakouska a
Tyrol, zdejšího habsburského dědičného majetku. Ferdinand I. Habsburský následně
dokázal obsadit v roce 1526 český a uherský královský trůn, uvolněný náhlou smrtí
Ludvíka Jagellonského. V roce 1531, když Karel dosáhl císařské korunovace, byl
Ferdinand zvolen římským králem. Tím vznikl v Evropě rozsáhlý teritoriální útvar
soustředěný v rukou jediné panovnické dynastie. Karel jako svrchovaný panovník
navíc ovládal i nově se rodící americké zámořské impérium. 238
Na počátku vlády Karla V. byl tradiční španělský oděvní styl, ovlivněný
obyčeji maurských obyvatel Pyrenejského poloostrova, náhle konfrontován s
rozličnými zahraničními módními vlivy, které byly díky kosmopolitnímu rázu
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panovnického dvora vlámského, francouzského, italského i německého původu.239
Velký zájem vzbudily ve Španělsku například oděvy německých žoldnéřských
vojáků, nazývaných lancknechti, kteří nosili pestré mundúry s výraznými průstřihy
na kabátci i kalhotách a s ostentativně viditelným poklopcem. Ti se stali po zvolení
Karla římským králem nedílnou součástí jeho vojenského doprovodu. Z tohoto
mezinárodního základu se kolem roku 1530 zformovala španělská oděvní móda se
svými charakteristickými typologickými a střihovými prvky. Tehdy se objevila snaha
utáhnout oděv co nejvíce v oblasti trupu a rozšířit jej mohutnými vycpávkami na
hrudi a v oblasti ramen. Vyztužením pánského kabátce a dámského živůtku bylo
dosaženo důstojného, vznosného a strnulého držení těla. Dojem elegance a bohatství
oděvní výbavy ještě zdůraznila kvalita látek, důmyslný střih, skvělé šperky a oděvní
doplňky.240
Prosazení nového způsobu odívání souviselo se změnou životního stylu a
novými potřebami urozených.

Šlechtici již většinou nezískávali své ostruhy

v bitvách jako středověcí válečníci, ale jako elegantní a duchaplní dvořané na
panovnických dvorech. Kovový pancíř proto vyměnili za měkký vyvatovaný kabátec
z hedvábí či sametu, imitující tvarem rytířskou zbroj, kde cizelérský dekor brnění
vystřídaly zlaté prýmky a drobné ornamentální výšivky. Také skládané okruží
nasazené na vysokém límci mělo zřejmě svůj původ v kovových plátech brnění,
chránících původně rytířův krk. Ze středověké módy převzali renesanční dvořané i
symboly urozenosti – rukavice a rapír, zavěšený na aristokratově opasku. Rytířovu
helmici vystřídal baret a následně klobouk, který se postupně zvyšoval a v různých
tvarech neustoupil z módy několik staletí. Péřový chochol nahradila spona se
svazkem ozdobně upraveného peří, tzv. fedrpuš. Obličej nabyl v souvislosti s novou
módou mužnějších rysů díky krátkému sestřihu vlasů a vousů upravených do špičaté
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bradky s knírem. Mužnost a sebevědomí urozených pánů ještě podtrhl vycpaný
poklopec.241
Renesanční dvořan sice vyměnil rytířskou zbroj za elegantní dvorský oděv,
ale chtěl přesto nadále působit jako dobyvatel – světa i ženy. Jeho ženský protějšek
měl proto svým oděvem vzbudit dojem nedobytné pevnosti či vzácného klenotu,
uschovaného v nádherné šperkovnici. Takovou vzácnou klenotnicí se staly šaty,
které zahalily ženu od hlavy až k patě do drahocenného roucha, ozdobeného
spoustou vzácných šperků. Vznosného a vzpřímeného držení těla bylo dosaženo
použitím rozměrné obručové spodničky zv. verdugado, která zcela změnila siluetu
ženské postavy. Ženské oděvy také záměrně potlačily atributy přirozeného ženství,
když dámský živůtek vyztužený kovovými plátky stáhl poprsí, sukně napnutá na
spodničce s obručemi zcela zakryla nohy, bohaté okruží zahalilo výstřih a dlouhé
vlasy byly vyčesány do vysokého drdolu. 242
Pro španělskou módu byla též charakteristická preference černé barvy,
především u pánského oděvu. Černá byla již od středověku vnímána jako barva
moci, moudrosti a učenosti. Byla barvou vládnoucí nejsilnějším vizuálním účinkem,
před kterou všechny ostatní barevné tóny ustupovaly do pozadí. Císař Karel V., který
díky osobnímu vkusu zřejmě zapříčinil její všeobecnou oblibu, ji začal preferovat
nejpozději okolo roku 1535. Snad měl jeho oděvní styl původně symbolizovat
pokoru, skromnost, střídmost, osobní asketismus a křesťanskou zbožnost katolického
vladaře [54, 55].243 V následujících desetiletích se však oděvy z černých hedvábných
látek, saténů, damašků a sametů protkávaných zlatými nitěmi staly jedním
z nejexkluzívnějších prvků aristokratické výlučnosti v dějinách světové módy
vůbec.244 Hodnotu tkanin v dokonalé havraní černi zvyšovalo i to, že dosažení tak
kvalitního obarvení látek nebylo vůbec snadné. Právě v první polovině 16. století se
podařilo získat kýženého temného efektu díky přírodnímu barvivu z rostliny palo de
campeche, které se do Evropy začalo dovážet z Mexika. Toto barvivo se na
evropských trzích vyvažovalo zlatem a výnosy z jeho prodeje směřovaly do
španělské královské pokladny. Uplatnění černé barvy v oficiálním císařském
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dvorském protokolu v době Karlovy vlády mělo za následek rozšíření její obliby po
celém kontinentu v rámci napodobení císařova vkusu.245 Navíc Karel V. se svým
dvorem pobýval neustále na cestách, proto mohl být oděvní styl jeho členů viděn a
napodobován v rozličných končinách Evropy.
Souvztažnost mezi politickými úspěchy Karla V. a šířením španělské oděvní
módy v Evropě nepochybně existovala. Vítězství císaře Karla V. nad Francií v Itálii
a konec politických ambicí Francouzů na Apeninském poloostrově, získání politické
hegemonie v Itálii, spolupráce Španělska a papeže proti protestantům, to vše
znamenalo spojení politického zájmu, myšlenek a vkusu v obou zemích. Tehdy
španělská móda navázala na oděvní styl italské renesance, jehož tvarosloví nechtěla
zcela negovat, ale přizpůsobila je vlastním obyčejům a potřebám. Vlna percepce
nové španělské módy v Itálii zasáhla především Neapolsko a Milán, kde nabyla zcela
jasné převahy. Hojně se rozšířila také v Benátkách, Lombardii a v oblasti Říma,
ovšem s různými nuancemi. Španělskou obručovou spodničku, tzv. verdugado,
oblékaly ženy v celé Itálii kromě Říma, okruží se zase ujalo ve všech částech Itálie
kromě Benátek, kde byla ovšem velmi populární španělská dámská obuv na vysoké
korkové podrážce, tzv. chapines.246 Oděv se tak proměnil v dokonalého spojence
panovnické moci a v nejmocnější vizuální instrument pro šíření politických a
kulturních preferencí habsburské dynastie. Do střední Evropy pronikala španělská
oděvní móda buď přímo díky vkusu a preferencím habsburské panovnické dynastie,
nebo zprostředkovaně právě přes Itálii, a to díky osobním zkušenostem některých
velmožů a čilým obchodním kontaktům mezi oběma regiony, zaměřeným na dovoz
italských hedvábných látek, oděvů, punčoch, klobouků a dalších oděvních doplňků.
Karlův syn Filip II. (1527–1598) také preferoval černou barvu, kterou
považoval za mocnou, decentní, nábožensky korektní i za symbol své vladařské moci
a autority [57]. Filipova záliba v černé barvě mohla být ovlivněná i astrologií, neboť
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tato barva byla spojovaná s planetou Saturn, k níž král cítil mimořádné sympatie.247
Na začátku jeho vlády v roce 1556 byl již španělský oděvní styl formálně zcela
definovaný a v Evropě všeobecně rozšířený. Jedním z důmyslných způsobů šíření
španělské oděvní kultury spolu s politickými a náboženskými preferencemi zájmů
Španělského království v době Filipovy vlády byla podmíněná výchova mladých
synů jeho příbuzných a také politických přívrženců na královském dvoře v Madridu.
Tímto způsobem si Filip II. zajistil nejen politickou loajalitu jejich rodičů, ale
mladíkům vštípil mnohé z vlastních představ o fungování státu, o dvorském
ceremoniálu i zálibu ve španělském dvorském oděvním stylu. Tato Filipova strategie
měla značný vliv na utváření osobního vkusu i politických sympatií dospívajících
mladíků. Na Filipově dvoře vyrůstali postupně čtyři synové jeho sestry Marie
a císaře Maxmiliána II. Byl to následník trůnu Rudolf (1552–1612), dále jeho mladší
bratr Arnošt (1553–1595), následně Albrecht (1559–1621) a Václav (1561–1578)
[59, 60]. Vyrůstal zde ve stejné době i syn Filipovy nevlastní sestry Markéty
Parmské Alexandr Farnese (1545–1592), vévoda z Parmy a Piacenzy, ve kterém
Filip II. později získal loajálního spojence v boji o záchranu jižního Nizozemí.
Z politických důvodů zde žil mezi léty 1565–1568 také Francisco Maria II. della
Rovere (1549–1631), urbinský kníže. K počtu dospívajících mládenců lze přičíst
ještě Filipova nevlastního bratra dona Juana d´Austria

(1547–1578) a Filipova

nechvalně známého syna dona Carlose (1545–1568).
Španělská móda se šířila také díky svatbám evropských panovníků se
španělskými infantkami. Filipova sestra Juana (1535–1573) se provdala za
portugalského krále Juana Manuela, infantka Marie Španělská (1528–1603) se stala
manželkou císaře Maxmiliána II. a přinesla španělskou oděvní módu do střední
Evropy. Filipova dcera Catalina Micaela (1567–1597) uzavřela sňatek s Karlem
Manuelem Savojským a se svojí španělskou oděvní výbavou ovlivnila oděvní kulturu
na severu Itálie.248 Její sestra Isabel Clara Eugenia (1566–1633) spolu se svým
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mužem Albrechtem Habsburským se jako místodržící Jižního Nizozemí postarali o
šíření španělské módy v této oblasti.249
V době převahy španělské oděvní módy se u mužského oděvu ustálil systém
trojvrstvé oděvní výbavy.250 Přímo na tělo se navlékala spodní košile a některá
z variant pánských spodků.251 Další vrstvu oděvu tvořily kalhoty a kabátec, které se
obvykle dělaly ze stejného materiálu a spojily se v pase pomocí tkanic v jeden celek.
Aby byl kabátec pevný, sešíval se z několika vrstev látky a v určitých partiích se
vyplňoval bavlnou. Svým tvarem a vnějším vyklenutím v partiích ramen a břicha
připomínal rytířskou zbroj.252 Na kabátec si muži mohli obléci ještě vestu se šůskem,
které se podle délky a použitého materiálu říkalo buď ropilla,253 nebo cuera, či
coleto. Cuera se původně vyráběla z pevné kůže, také ona tvarově imitovala
rytířskou zbroj. Mívala i vnější rozepínací rukávy, které se mohly nosit navlečené na
rukou nebo volně visící od ramen. Kalhoty kulovitého tvaru254 se vycpávaly bavlnou
a vyvlačovaly jiným druhem látky. Španělské kalhoty variovaly v tloušťce, délce i
použitém materiálu. Na první pohled na nich zaujal výrazný poklopec, který se dostal
do módy na počátku 16. století a zmizel v devadesátých letech 16. století. Na konci
století už kalhoty nebyly tak krátké a zakulacené jako v předchozích desetiletích, ale
nadále byly velmi mohutné a objemné, sahaly však až ke kolenům. Na konci 16.
století se dostaly do módy užší kalhoty stažené pod kolenem výrazným podvazkem,
které získaly název valones.255
Okruží se vyvinulo z menšího zřaseného límce asi v padesátých letech 16.
století. Ve Španělsku mu říkali cuello de lechuguilla – salátek, protože podle
dobového lingvistického Covarrubiasova slovníku „nákrčníky, které se dělají ze
širokého pruhu holandského nebo jiného plátna, když se stáhnou u krku, vytvářejí
vlnky nebo zoubkování jako salát.“256 I když to nebyla španělská invence a nelze
přesně určit, kde se tento módní prvek poprvé objevil, stal se postupně jedním
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z charakteristických vizuálních i formálních symbolů španělského renesančního
kostýmu, který striktně znemožnil volný pohyb krku a hlavy. Nabírané okruží257 se
vyrábělo z jemného plátna, které se muselo naškrobit a potom zformovat do
potřebných vlnek pomocí horkého železa. Lehoulince se barvilo domodra pomocí
drahocenného prášku, který se dovážel do Evropy z amerických kolonií. Během času
velikost okruží nabyla na objemu tak, že se musela podpírat spodní kovovou
konstrukcí.258
Nezbytnou součástí pánského oděvu urozených osob byl plášť. Svrchní
dlouhé a volné pláště z počátku 16. století Španělé nahradili krátkými pláštíky
kolového tvaru, které při nošení nechaly vyniknout vypracovaným svalům na
mužských lýtkách. Pláště s rukávy i bez nich se nosily fešácky přehozené přes
ramena a vředu se zavazovaly nebo zapínaly sponou. Mezi nejčastější druhy patřila
tzv. capa (plášť s kapucí, která zůstávala ležet na zádech, v češtině španělská kápě),
ferrerruelo (půlkruhový plášť bez kapuce), bohemio (možná českého původu, více
kolový než předešlý, bez rukávů, podšíval se luxusní látkou nebo kůží a měl přednice
obrácené směrem ven, v češtině kolárek, mantlík), tudesco (zřejmě německého
původu, krátký kolový plášť, na rozdíl od předešlého míval rukávy, v češtině
mantlík, kolárek).259
Z pokrývek hlavy muži nosili zejména barety a klobouky. Barety byly v módě
od počátku 16. století a měly původně spláclý tvar se zřasenou krempou. Někteří je
podle módy zdobili svazečkem per, tzv. fedrpušem, nebo šperky. Barety pak
pozvolna nabývaly na výšce, až dosáhly cylindrického tvaru. V sedmdesátých letech
16. století se v dámské i pánské módě ujaly klobouky s vysokým dýnkem a zlatými
ozdobami [39a-b]. Z bot se nosily jednak nízké střevíce bez podpatku, ale velký
ohlas měly také vysoké kožené boty převzaté od morisků, kterým kavalíři dávali
přednost při jízdě na koni. Takové boty se vyráběly z dobře vypracované flexibilní
kůže, pokrývaly nohy až ke kolenům a skvěle se přizpůsobily jejich tvaru. Nosil je i
král Filip II., objevují se na několika jeho portrétech. Tato obuv se vyráběla ve
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výrazných barvách a podšívala se luxusními látkami, například sametem. 260 Jako
domácí oděv si šlechtici oblékali hedvábný volný plášť podšitý kožešinou, tzv.
schlafpelz, a domácí pantofle.
Ženský oděv španělského typu formovalo několik prvků, které nebyly na
první pohled vůbec vidět. Tzv. cartón del pecho, neboli punt, se vkládal do živůtku
v oblasti ňader a dával ženskému trupu uhlazenou, rovnou a hladkou podobu.
Spodnička s obručemi zvaná verdugado261 propůjčovala sukni pevný tvar v podobě
zvonu či kuželu. Oblékala se na spodní košili a byla zcela schovaná pod sukní. Byla
střižená do půlkruhu a utahovala se stuhou v pase. Někdy k ní patřil také spodní
živůtek. Spodnička se šila z jemných látek, z hedvábí, taftu či atlasu. Proutěné
obruče, které sloužily jako výztuž, se všívaly do prýmku z jiného materiálu, než jaký
byl podklad. Podle inventárních soupisů byly některé spodničky vybaveny i devíti
takovými obručemi.262 Ve třicátých letech 17. století se objevil nový typ vyztužené
spodničky zploštělého oválného tvaru, tzv. guardainfante. Svrchní sukně se díky této
spodničce roztáhla do šířky a nabyla ohromných rozměrů.263
K neviditelným součástem dámské garderoby patřily také boty. Ve Španělsku
nosily urozené ženy boty na vysoké podrážce zvané chapines, které je nutily chodit
velmi pomalu, jako by se jen zvolna posouvaly po podlaze. Chapines se dělaly
z korku a kůže. Neměly patu, postranní části se přivazovaly k nártu pomocí stužek,
nejluxusnější se vyšívaly zlatou nití, zdobily se filigránem, smalty a šperky [36].264
Na dvorských šlechtických portrétech se ženy nejčastěji objevují ve
slavnostním oděvu nazývaném saya. Živůtek a sukně s vlečkou o délce až 1,5 m zde
tvoří jeden celek a jsou vyrobené ze stejného materiálu s kompaktním dekorem. Saya
mívala převážně kulovité vnější rukávy, rukávy do tvaru špičky se objevily jen
zřídka v osmdesátých a devadesátých letech 16. století. V době Filipa II. bylo
moderní nosit vnější rukávy zachycené v jediném bodu na zápěstí, tak aby vynikla
jejich luxusní podšívka. Výraznou ozdobou španělských dámských šatů se staly tzv.
260
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špičky (aglety) na rukávech, živůtku i sukních. Byly dělané z kovu a navlečené na
stuze. Vyráběly se ze zlata, smaltu a dalších materiálů. Další skvostnou ozdobou
dámského kroje byly článkované pásy, na které se někdy zavěšovala nádobka na
voňavku v podobě zlatého pomandru. V padesátých letech 16. století mívala ještě
saya čtverhranný výstřih (saya baja), v následujícím období se přednice uzavřely do
tuhého a vysokého okruží (saya alta).265
Méně honosnou variantou dámského oděvu byla oddělená sukně a živůtek –
jubón a basquiña [38]. Živůtek měl střih podobný mužskému kabátci, ale přednice
byly dole protažené do výrazné špičky, tzv. husího břichu. Sukně byla vpředu
uzavřená, neměla vlečku a stahovala se v pase, vzadu více než vepředu. Byl to běžný
typ oděvu, který oblékaly jak urozené dámy, tak i obyčejné ženy. Přes živůtek ženy
mohly obléci ještě jakousi vestu, která byla vpředu otevřená, měla rukávy a vysoký
límec. Říkalo se jí galera nebo galerilla. Přes šaty typu saya nebo přes živůtek se
sukní si ženy oblékaly svrchní oděv, většinou v kontrastní tmavé barvě. To byla tzv.
ropa,266 která se výrazně rozšiřovala od ramen směrem dolů. Přednice byly
rozstřižené a mírně otevřené, lemované jinou látkou nebo bohatým premováním
[37a-b, 38].267
Také u dámského oděvu bývalo jeho neodmyslitelnou součástí vysoké okruží.
V polovině 16. století se ještě nedotýkalo uší, ale kolem roku 1560 už jich svými
okraji dosáhlo. V té době se nosilo okruží vzadu vyvýšené, posazené na stojatém
límci. V sedmdesátých letech na jeho konci přibyly krajky a vzadu byl límec
vyvýšený daleko více než předtím, takže zakrýval celou šíji. V osmdesátých letech
okruží začalo převyšovat uši a obličej se v něm ztrácel. Kolem roku 1590 se poprvé
objevila varianta velkého okruží v podobě mlýnského kamene. Kolem roku 1600
byla objemná okruží položena na drátěnou podložku a začala zcela zakrývat krk.
Španělská varianta okruží byla kompaktní, uzavřená, ale populární v té době byl už i
typ s vpředu otevřeným dekoltem podle italského nebo nizozemského vzoru. Spolu
s okružím se měnil také tvar manžet na rukávech. Složité účesy hlavy doplňovaly
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rozmanité barety, čepce, čepice a od devadesátých let se objevily i v dámské módě
klobouky s vysokým dýnkem, ozdobené šperky.268
Přes oděv si ženy oblékaly svrchní krátké pláštíky nebo dlouhé pláště.
Podobně jako muži nosily i ženy krátký kruhový pláštík zvaný bohemio s otevřenými
přednicemi a podšitý kožešinou, který je doložený i v osobní garderobě infantek
Isabely Clary Eugenie a Cataliny Micaely. Dlouhou variantou pláště byl tzv. manto,
objemná součást oblečení, která není obvykle znázorněná na portrétech, neboť se
používala pouze při pobytu venku. Rozměrný plášť černé barvy sahal až k zemi a
dámy si jím podle potřeby během pobytu na veřejnosti mohly zahalit i hlavu a tvář.
Plášť se vyráběl ze segmentů kruhu a po obvodu mohl měřit kolem čtyř metrů.269
Konec dominance španělské módy započal v době vlády španělského krále
Filipa III. (1578–1621) a je dáván do souvislosti s vyhnáním morisků ze Španělska
v roce 1609, které znamenalo devastaci španělské ekonomiky a postupný úpadek do
té doby kvetoucí hedvábnické výroby na Pyrenejském poloostrově.270 Králův
nástupce Filip IV. (1605–1665) se snažil omezit hroutící se rozpočet státní pokladny
omezením výdajů za luxusní textilní zboží ve všech vrstvách společnosti. V roce
1623 vydal důležitou pragmatiku, ve které důsledně trval na černé barvě a strohém
střihu oděvů všech svých poddaných bez rozdílu.271 Tehdy také nahradil objemné
okruží stojatý límec zvaný valona nebo golilla. Z dobových dokumentů lze
vydedukovat, že název golilla se dával kartonové podpěře límce a slovem valona se
označovala plátěná naškrobená látka, z níž byl límec vyroben a která se na podpěru
uchytila. Vyráběla se z bílé bavlny nebo z lněného vlákna. Od té doby se stala golilla
nezbytnou součástí španělského dvorského kostýmu především na oficiálních a
slavnostních aktech u královského dvora. Tento límec byl dosti nepohodlný a nutil
svého nositele držet zcela vztyčenou hlavu. Filip IV. znovu důrazně trval na černé
barvě a tvarové strohosti všech pánských šatů.272 K oděvu se tehdy oblékaly pletené
punčochy převážně černé barvy, klobouky se dělaly z plsti, sametu nebo kůže s
nízkým dýnkem a širokou krempou. Jako ozdoba se na klobouku nadále nosilo peří a
268
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šperky. Důležitým vizuálním a estetickým doplňkem tváře u mužů byl monumentální
zahnutý knír. V době vlády krále Karla II. (1661–1700), posledního ze španělských
Habsburků, bylo Španělsko se svým zakonzervovaným archaickým způsobem
odívání v Evropě již naprosto osamocené, neboť zhruba od poloviny 17. století se
stala první módní velmocí Evropy Francie. Původní španělský oděv si i v době vlády
tohoto krále udržel svoji střízlivost, oblibu černé barvy, minimum ozdob a límec typu
golilla. Ve Španělsku se nenosily ani paruky, ani se nepoužívalo pudru. Ovšem s tím,
jak se šířila politická hegemonie Francie, španělskému dvoru se nedařilo zcela
zamezit francouzskému oděvnímu diktátu.273 Sami Španělé si uvědomovali, že „tím
druhým způsobem“ se oblékají všechny ostatní národy. Otázku, jak se k tomuto
problému postavit, nastolil až nástup Filipa V. Bourbonského (1683–1746) na
španělský trůn. Zprvu i on přijal španělské oděvní způsoby, neboť podle rad jeho
dědečka, francouzského krále Ludvíka XIV., bylo lepší španělskému národu nové
zvyklosti násilím nevnucovat, zachovat ohledně dvorského ceremoniálu kontinuitu
v tamních zvycích a chovat se ve všem s rozvahou.274
III. 2. Španělské manželky a móda ve střední Evropě
Největší rozkvět španělské módy v českých zemích sice nastal během dlouhé
vlády Rudolfa II., ale pozvolné prosazování tohoto oděvního způsobu lze sledovat již
v generaci Rudolfova dědečka, císaře Ferdinanda I. V roce 1526, kdy se Ferdinand
stal českým králem, do našich zemí začal pronikat i nově se formující španělský
oděvní styl.275 Prosazení dvorského ceremoniálu španělského typu a španělského
způsobu oblékání nebylo v tomto případě jen důsledkem počínající hegemonie
španělské módy, související se vzrůstající ekonomickou, politickou a kulturní mocí
Španělska. Souviselo také s přímými kontakty nové panovnické dynastie na českém
trůně se španělským prostředím. Císař Karel V. a jeho bratr vycházeli z rodinné
soudržnosti, která se projevovala i v zachovávání obdobných zvyků, co se týče
dvorské etikety a v neposlední řadě také oblékání [55, 56]. Je třeba připomenout, že
Ferdinand I. Habsburský (1503–1564) se narodil v roce 1503 ve španělském
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univerzitním městě Alcalá de Henares a strávil své dětství a mládí na dvoře svého
dědečka Ferdinanda Aragonského. Když se Ferdinand v roce 1521 dostal do střední
Evropy, byl zdejší společností kvůli svému vzhledu a chování vnímán jako cizinec –
Španěl, neboť se teprve po příjezdu začal učit německy. Svým rázným vystupováním
ale brzy upevnil svou moc. K jejímu posílení přispěla i svatba s Annou Jagellonskou,
konaná 26. května 1521 v Linci a dohodnutá již v roce 1515. Ferdinand se v roce
1531 stal také římským králem a později vystřídal svého bratra Karla na postu
římského císaře.276
Ferdinand si přivezl s sebou do střední Evropy malou družinu Španělů, mezi
nimiž nechyběli urození rádci i nižší služebníci. Hovořil s nimi ve španělském jazyce
a náleželi k okruhu jemu blízkých lidí.277 Španěly najdeme mezi jeho osobními
komorníky, maštalíři, lovčími a sokolníky. Také Ferdinandův osobní lékař pocházel
ze Španělska, stejně jako úředník, který se staral o bezvadný stav panovníkovy
garderoby, vyřizoval zakázky na šití šatů a obstarával módní doplňky. Jeho funkce
byla označena jako guardarropa, tedy ten, který má na starosti panskou garderobu.
Ferdinandovým prvním osobním garderobiérem byl Martín de Arandia, který se ve
Vídni dokonce oženil. Sloužil v této funkci až do roku 1548. Tehdy ho nahradil další
Španěl, Alonso de Serna.278
Ferdinandův nejstarší syn Maxmilián II. (1527–1576) se v roce 1548 oženil
se svojí sestřenicí, španělskou infantkou Marií, dcerou císaře Karla V., a žil s ní
následně tři roky ve Španělsku jako regent země v době císařovy nepřítomnosti. A
byla to především infantka Marie a její dvorní dámy, které přinesly španělskou módu
do střední Evropy [58a-b].279 Na habsburském dvoře panoval v případě sňatků
panovníků jiný systém než např. v raně novověké Francii, kde se musela nevěsta na
hranicích státu symbolicky zříci své rodné země odložením šatů a přijmout tam oděv
i zvyky nové vlasti. Rakouští Habsburkové naopak respektovali a napodobovali
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oděvní zvyklosti svých španělských příbuzných. Nepřekvapí proto, že mezi
služebníky, kteří doprovázeli infantku Marii do střední Evropy, nechyběl ani její
osobní krejčí a švec. Mezi služebnictvem Maxmiliána II. figuroval také španělský
dvorský krejčí Francisco Ramírez. Nový panovnický pár měl přirozeně přímý vliv na
zvyky svých dvořanů. Císař vyznával španělskou módu a aristokraté s úzkými
vazbami k panovnickému dvoru a rodině vladaře ji napodobovali zcela bez
předsudků, a to i ti, kteří jinak nezastávali myšlenky protireformace. Když se tedy
císařovna Marie oblékala po španělsku, následovaly ji i příbuzné ženy z rodu
středoevropských Habsburků, o jejichž oděvních zvyklostech vypovídají mnohé
portréty z proslulé rodové portrétní galerie Habsburků na zámku Ambras.280 Po
vzoru císařovny se odívaly i její dvorní dámy a podle nich ostatní české a rakouské
aristokratky.
Císařovna Marie Španělská přicestovala do střední Evropy v roce 1552 se
svými španělskými dvorními dámami a služebnictvem.281 Španělský doprovod pro ni
představoval spojení se světem, který dobře znala, a stal se jí v cizím prostředí
malým soukromým útočištěm. Po příjezdu do země Marie Španělská plně využila
svého postavení k prosazování katolického náboženství a španělských kulturních
zvyků ve střední Evropě. To se týkalo i španělské módy, neboť šaty byly vnímány
nejen jako způsob osobní reprezentace a rodinného luxusu, ale také jako možnost,
jak vyjádřit své politické sympatie.282 Španělský oděv byl v českých zemích
novinkou, která zde navázala na základ, jaký zdejším oděvním zvyklostem dala
italská a německá móda. Nevšední proměny dámské módy v té době si všiml i
humanistický učenec Zikmund z Púchova ve své Kosmografii české, vydané v roce
1554: „Dámy španělské obkládají se dřevěným obručem okolo pasu a šaty na něm
zavěšují, aby se nádherněji kráčeti zdály.“283
Mezi španělskými dámami v doprovodu císařovny Marie se nacházely také
Margarita de Cardona a Maria Maxmiliana Manrique de Lara y Mendoza, které byly
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císařovně díky společnému osudu velmi blízké. Margarita de Cardona y Requesens
(1531–1609) byla dcerou bývalého sardinského místokrále Antonia de Cardona,
barona ze Sant Boi de Llobregat.284 V době příjezdu císařovny Marie do střední
Evropy zastával Margaritin otec post nejvyššího hofmistra císařovny a její matka
Maria de Cardona se kolem roku 1555 stala císařovninou nejvyšší komornicí. Dvorní
dámy mohly být díky tehdejším sňatkovým strategiím významným politickým
nástrojem v rukou panovníka, pokud si přál připoutat ke dvoru významné
představitele zemské šlechty. A tak se i Margarita stala objektem dohodnutého
sňatku. V roce 1555 se provdala za Adama z Dietrichštejna, který zastával
významnou funkci u dvora císaře Maxmiliána. Díky tomu mohla i po svatbě zůstat
členkou císařovnina fraucimoru, zatímco její matka nadále zastávala post císařovniny
nejvyšší komornice. V letech 1564–1573 pobývala Margarita de Cardona znovu ve
Španělsku, kam byl Dietrichštejn vyslán jako hofmistr mladých habsburských princů
Rudolfa a Arnošta. Při návratu do střední Evropy Margarita de Cardona na
španělském královském dvoře zanechala své tři dcery Annu, Marii a Hipolitu
v hodnosti dvorních dam. V roce 1595, již po smrti manžela, se rozhodla spolu
s nejmladší dcerou Beatriz (1572–1631) znovu následovat do Španělska císařovnu
Marii, která jako vdova trvale žila od roku 1582 v klášteře Descalzas Reales v
Madridu.285
Dobové portréty manželů Adama a Margarity z Dietrichštejna se nacházejí
v lobkowiczké rodové galerii, kam se dostaly zřejmě díky iniciativě jejich
politických souputníků Vratislava z Pernštejna a jeho španělské manželky Marie
Manrique de Lara y Mendoza. Jde o polopostavu Adama z Dietrichštejna v černém
španělském oděvu s bílým límcem, zřejmě od malíře Hanse Krolla, a o portrét
Margarity de Cardona v celé postavě v černých šatech se zlatými šperky z doby
kolem 1555, připisovaný španělskému dvornímu malíři Alonsovi Sánchezi Coellovi
[86].286 Margarita je na něm představena jako sebevědomá mladá žena s bystrým
výrazem. Má na sobě černý oděv se zlatými portami, otevřený v oblasti hrudníku do
výrazného čtverhranného výstřihu (saya baja), ve kterém prosvítá bílá tenká košile,
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stažená u krku do vysokého nařaseného límce zdobeného perlami a drobnou zlatou
výšivkou. Výstřih je doplněný bohatým článkovaným řetězem s přívěskem ve tvaru
stylizovaného kříže zakončeného visící perlou. Přes ramena má přehozený kuní
kožíšek na dvojitém zlatém řetízku se zlatnicky ztvárněnou hlavičkou a nožkami
zvířátka. Hrdý vzhled dívky doplňuje bohatě zdobený účes, korunovaný ozdobnou
síťkou s množstvím perel, drahokamů a přívěsků. Portrétní galerie Dietrichštejnů na
zámku v Mikulově obsahuje také kopii portrétu Adama z Dietrichštejna v rouchu
rytíře calatravského řádu podle obrazu Juana Pantoji de la Cruz z konce 17. století
[85].287 Jsou zde představeny i další portréty členů této rozvětvené aristokratické
rodiny, které však dobou svého vzniku spadají až do sklonku 17. a do 18. století.288
Další dvorní dámou z doprovodu císařovny byla Marie Manrique de Lara y
Mendoza. Současníci ji vnímali jako mimořádnou ženu, jejíž osobní kvality vysoce
vyzdvihl i španělský vyslanec Guillén de San Clemente v dopise králi Filipovi III.,
když jej informoval o její smrti: „Pane, dne 16. tohoto měsíce (února 1608) zemřela
u tohoto dvora Doña Maria Manrique, která bývala manželkou barona z Pernštejna,
rytíře Řádu zlatého rouna, jednoho z nejbohatších mužů v tomto království.
Císařovna velmi stranila jemu i jeho manželce, kéž odpočívá v pokoji na nebesích, a
poslala mi mnoho vlastnoručně psaných dopisů, ve kterých mi svěřila starost o tuto
paní a její děti. Já jsem byl svědkem toho, jak tito rodiče i jejich děti podporovali
Vaše ministry na císařském dvoře. Zůstalo po ní mnoho dcer, které všechny zdědily
její vznešenost a morální hodnoty, byla to znamenitá žena, v křesťanství i v
důstojnosti.“289
Marie byla dcerou Garcíi Manrique de Lara y Mendoza, guvernéra Piacenzy.
V roce 1555 se ve Vídni provdala za císařova oblíbence, schopného diplomata a
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exponenta španělské politiky v českých zemích Vratislava z Pernštejna. Mezi ní a
císařovnou existoval velmi blízký vztah, proto od ní dostala kromě vysokého věna i
mnoho milostí pro sebe i své četné potomky. Podobně jako její paní ani Maria
Manrique se po boku českého manžela nevzdala svých zvyklostí a zasadila se o
šíření španělské kultury v oblasti každodenního života, architektury, umění, módy i
literatury. V její rodině se mluvilo španělsky a spolu s manželem byli považováni za
nejvlivnější zástupce španělské politiky ve střední Evropě.290 Díky přátelství
s císařovnou a širokému spektru politických kontaktů byla Marie Manrique
respektována jako vlivná osobnost u panovnického dvora jak ze strany španělského
vyslance a papežského nuncia, tak z pohledu dalších zahraničních diplomatů a
císařských dvořanů. Ani odjezd císařovny Marie zpět do Španělska v roce 1581 a
smrt manžela v roce 1582 pro ni neznamenaly odchod z politické scény do ústraní.
Paradoxně právě odjezd císařovny z ní učinil hlavního zástupce španělské politiky a
kultury v Čechách. V Pernštejnském paláci v Jiřské ulici v Praze pořádala bankety a
slavnosti, na kterých se scházeli císařští dvořané i diplomatičtí zástupci evropských
velmocí, aby zde navázali důležité politické kontakty nebo vedli učené diskuze za
přítomnosti vzdělané hostitelky a jejích dospívajících dcer. Z dvaceti dětí, které
Marie Maxmiliana dala svému manželovi, se dospělosti dožili dva synové a sedm
dcer, z nichž pět uzavřelo prestižní sňatek. Pernštejnské dívky byly považovány za
krásné, vzdělané a jazykově vybavené dámy. Dvě z nich, Juana a Luisa, se vypravily
do Španělska jako dvorní dámy ovdovělé císařovny Marie v roce 1581.291 Vynikající
popis vzhledu a charakteru těch Mariiných dcer, které zůstaly v Čechách, podal
v jednom ze svých dopisů z roku 1596 králi Filipovi II. španělský vyslanec Guillén
de San Clemente. Vyslanec v dopise komentoval výběr dvorních dam, které by
mohly doprovodit do Španělska budoucí manželku Filipa III., arcikněžnu Markétu
Habsburskou (1584–1611): „Pokud by (arcikněžna) chtěla podat pomocnou ruku
některé z žen, které žijí na císařském dvoře a znají španělský jazyk, není jich tady
mnoho. Z významných žen je zde jen Doña Maria Manrique, která byla manželkou
290
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barona z Pernštejna, a té zbývá málo zdraví. Má dceru provdanou za hraběte
z Fürstenbergu,292 ta má mnoho dětí a je to žena velmi diskrétní a de mucho ser.
Mezi jejími dětmi je nejstarší dceři 15 let a mluví výborně španělsky, ale je
cosscabadilla a postavou příliš malá, ale má zase jiné přednosti, protože je velmi
diskrétní. Doña Maria má další dceru, která se jmenuje Elvíra, byla to dvorní dáma
francouzské královny, je jí 34 let. Její španělština je ale od přírody hodně hrubá a
má nedůvěru k vdavkám, jednak kvůli svému věku a také, že není příliš hezká
v obličeji. Je to jednoduchá žena, není příliš chytrá, ale velmi dobrá, a kdyby se
chtěla vdát, je to žena, co by nedělala mrzutosti. Tato Doña Maria má další dceru,
která byla provdaná za pána z Rožmberka.293 Bude jí 29 let. Ta si stále udržuje
vznešenost, jakou v tomto království měl její manžel, a jde jí to velmi dobře. Doña
Maria má ještě dvě dcery, ta starší se jmenuje Doña Francisca,294 bude jí 26 let a
všichni ji v mnohém oceňují, protože je velmi krásná a velmi zdrženlivá a má všechny
dobré vlastnosti, které žena může mít. Mám ten pocit, že matka a sestry by jí rády
provdaly co nejlépe, a nemyslím, že by je mrzelo vidět ji dobře provdanou ve
Španělsku. Další se jmenuje Doña Viviana,295 má tytéž přednosti jako Doña
Francisca, ale navíc má také kvality paní z Rožmberka. Chtěli by ji proto provdat za
syna pána z Jindřichova Hradce, který je nejvyšším purkrabím tohoto království a
nejlepší partií, co tady v království je… V domě Doni Marie žije ještě její snacha,
která se také jmenuje Doña Maria, dcera jejího bratra Dona Juana Manrique, to je
žena velmi rozvážná a diskrétní, také umí jazyky a jako doprovod by se dobře
hodila… Jen bych chtěl ještě říci, že jmenované ženy v domě Doni Marie nejenže umí
španělský jazyk, ale znají také způsob mluvy, jaká se používá u dvora, jako kdyby
byly vychované na královském dvoře Vaší Milosti, protože vyrostly na dvoře
císařovny.“296 Tento text zaznamenává nejen dobové sňatkové strategie, rodinné a
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osobní očekávání dívek, ale obsahuje i zajímavé komentáře ohledně posuzování
ženského vzhledu a krásy.
Velká geografická vzdálenost mezi příslušníky rozvětvené rodiny Pernštejnů,
kteří se nacházeli nejen ve Španělsku a Českém království, ale i v Itálii a Nizozemí,
nebránila jejich čilým písemným kontaktům. Kromě korespondence si posílali také
oděvní součásti, rukavice a jiné módní doplňky, šperky, knihy, náboženské relikvie a
portréty. Ty se staly součástí rodových galerií, které začaly vznikat v 16. století a
později se staly základem zámeckých obrazáren. Pro současníky měly velký osobní
význam, neboť díky obrazům mohli vzdálení příbuzní vidět, jak se mění fyzická
podoba členů rodiny, jak rostou, prospívají, jak vypadají. Galerie mapovaly také
osobní historii rodiny, narození a vyrůstání dětí, kariéru jejích členů, uzavření
manželství a úmrtí.297 Žádosti o portréty nepřítomných členů rodiny se
v korespondenci neustále opakovaly. Ačkoliv se v mnohých šlechtických galeriích ze
stejné doby setkáváme s obrazy různé kvality, Pernštejnové zjevně upřednostňovali
zakázky u těch nejlepších portrétistů, jež pracovali pro panovnický dvůr. Byli to
Alonso Sánchez Coello, Juan Pantoja de la Cruz, Anthonis Moor, Rolam de Mois, ve
střední Evropě Jakob Seisenegger a další. Díky tomu dnes představuje pernštejnská
rodová galerie spolu s fondem rožmberských podobizen nejkvalitnější a rozsahem
největší soubor šlechtických portrétů období renesance a manýrismu u nás.298
dela Reyna de Francia, muger de 34 anos. Esta tiene la lingua española mas muy estrapajosa por
tenella tal de naturazeza y está desconfiada de casarse assí por la hedad como porque no es muy
hermosa de rostro, es muger simple y de poco saber, pero muy buena y ------ si ésta se quisiesse poner
tocas, es muger que no daría pesadumbre. Tiene la misma Doña Maria otra hija viuda que fue casada
noc Rosenberg. Será muger de 29 años. Ésta sustenta la grandeza que tuvo su marido en este Reyno
que esto hace ella muy bién. Tiene más doña Maria otras dos hijas, la mayor de las quales se llama
Doña Francisca, que será 26 años, que ésta estiman en mucho, porque es muy hermosa y discreta con
todas las partes y qualidades que en una muger de sus prendas ha de aver. Creo yo, que su madre y
hermanas tienen ojo en casalla la lo mejor que pudieren y no creo, que les pesaria de vella bién
casada en España. La otra se llama dona Viviana que tiene las mismas qualidades que la Doña
Francisca, más ésta tiene las de Rosemberg y puesto los ojos de casalla con un hijo de Noyauz, que es
burgaraf deste Reyno y el mejor casamiento que ay en él. Ay más en casa de Doña Maria una nuera
suya que también se llama Doña Maria, hija que fue de Don Juan Manrique, su hermano, que es
muger muy cuerda y discreta y que también tiene las lenguas y es muy apropósito para el
acompañamiento… Sólo diré, que las nombradas de en casa de Doña Maria no sólo saben la lengua
española, mas saben el lenguaje de Palacio, como si se criaran en él de U. Md, porque se han criado
en él de la Emperatriz.
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První část pernštejnských podobizen zahrnovala členy rodiny Marie
Maxmiliany Manrique de Lara. Mezi ně patřil její otec García Manrique de Lara,
který sloužil císaři v Itálii, dále její bratr Juan Manrique de Lara, který přijel do
střední Evropy společně s Marií, později se zúčastnil bitvy u Lepanta a bojoval také
ve Flandrech. Juanova dcera Maria Anna Manrique de Lara se provdala za svého
bratrance Jana z Pernštejna, a stala se tak Mariinou snachou.299 Byl zde i portrét
bratra Jorgeho Manrique de Lara, zatímco podobizna dalšího bratra, Francisca de
Mendoza, se zřejmě nedochovala. Do portrétní galerie spadal také obraz slavného
Mariina bratrance Garcíi Hurtada de Mendoza, čtvrtého markýze de Cañate, který se
stal sedmým místokrálem v Peru.300
Sama Marie Manrique je na jednom z portrétů představena se svou malou
dcerou. Obraz zřejmě vznikl kolem roku 1574. Autorství díla není jednoznačné, za
možného autora je považován Alonso Sánchez Coello, Jorge de la Rúa či Georg van
der Straeten [87].301 Žena má na sobě oblečenou španělskou sayu ve dvou odstínech
havraní černi. Svrchní oděv je bez dekoru, zřejmě z černého sametu, a v jeho
širokých otevřených rukávech prosvítají úzké spodní rukávy z kontrastního černého
lesklého atlasu členěného do malých vodorovných průstřihů. Šaty doplňuje elegantní
krajkové okruží na vysokém límci, které se již dotýká uší. Vlasy má Maria rozdělené
na pěšinku a schované pod jemným bílým závojem, na hlavě ve tvaru čepečku
lemovaného perlami, následně volně spadajícího na ramena a protaženého ve dvou
úzkých bílých cípech až do špice živůtku (toca de cabos). Závoj tak prodlužuje linii
ramen a opticky zeštíhluje pas. Barevně strohý, ale materiálem velmi luxusní oděv
doplňují výrazné šperky, předně růženec, zakončený mohutným křížem, který slouží
nejen jako ozdoba, ale je i ostentativní manifestací katolické náboženské orientace
majitelky. Výrazný článkovaný zlatý pás kolem boků kopíruje tvar úzkého špičatého

299

Jiménez Díaz (pozn. 80), s. 103–107. Další portrét neznámé dívky by mohl představovat Annu de
Pignala, která byla dcerou Mariiny sestry Isabel Manrique de Lara.
300
Dvořák – Matějka, Soupis památek (pozn. 6), s. 42–51.
301
Štěpánek, Španělské umění (pozn. 1), č. kat. 33. - O nový výklad portrétů Marie Manrique de Lara
a Vratislava z Pernštejna se pokusila Blanka Kubíková, Interpretace dvojportrétu Marie Manrique
Pernštejnské de Lara s nahým dítětem. Pozdní dílo Jakoba Seiseneggera? Umění LVI, 2008, s. 193–
205, především s. 203. Zde upozorňuje na názor Marie Kusche, že by mohlo jít o dílo Juana Pantoji
de la Cruz, které představuje nikoliv Marii Manrique, ale Margaritu de Cardona.
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živůtku.302 Šaty dcerky jsou vyvedené v bílé barvě se zlatými prýmky, ale jinak mají
stejný střih a ozdoby jako v případě matky.303
Další generace Pernštejnů je v galerii zastoupena velkým souborem portrétů
Mariiných dcer, jejich dětí a manželů. Jak lze pozorovat na obrazech, členky rodiny
Pernštejnů a jejich potomci se i nadále oblékali po španělském způsobu, a to velmi
elegantně. Jejich podobizny byly skvělým příkladem dobových módních variací,
drobných nápaditých odlišností a nuancí.304 Dcery následovaly svoji matku nejen
v módních preferencích, ale i v kulturních a politických aktivitách orientovaných na
Španělsko. Vznešené vystupování, politický rozhled a cit pro diplomacii zdědila
především Polyxena z Pernštejna (1566–1642) [90], která se poprvé provdala za
Viléma z Rožmberka a podruhé za Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic [94].305 Její
druhý manžel, plně oddaný císaři, španělskému králi a navíc radikální katolík, také
zdůrazňoval důležitost španělského oblečení pro reprezentaci rodiny i pro vlastní
politické záměry. V jednom ze svých dopisů žádal manželku: „Václavovi (synovi)
posílám polibek a prosím, poručte, ať mu ušijí nové šaty, pěkné, ale dělané po
španělsku, aby je měl, až přijede kardinál Orsini.“306 Obraz mladé Polyxeny v bílém
oděvu s červenými doplňky, který mohl vzniknout v souvislosti s její první svatbou
v roce 1587, je další ozdobou pernštejnských portrétních sbírek.
Také podobizna dcery Bibiany, která se vdala za Francesca Conzagu di
Castiglione, byla součástí rodové portrétní galerie [92].307 Možná i díky spojení
s Pernštejny se její manžel stal v letech 1608–1612 císařským vyslancem v Madridu.
Ve sbírkách nechyběly ani podobizny další Mariiny dcery Františky z Pernštejna a
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Šroňková, Die Mode der Renaissance (pozn. 32), s. 78. – Bernis, La moda en la España de Felipe
II (pozn. 60), s. 66–111.
303
Dvořák – Matějka, Soupis památek (pozn. 6), s. 42.
304
Bukolská – Štěpánek, Retratos españoles en la colección Lobkowicz (pozn. 7), s. 145–162. –
Iidem, Španělské podobizny (pozn. 7). – Srov. Maria Kusche, Der christliche Ritter und seine Dame.
Das Repräsentationsbildnis in ganzer Figur, München 1991.
305
Petr Maťa, Polyxena Lobkovická z Pernštejna na cestě do barokního nebe (K projevům
karmelitánské zbožnosti v českých zemích), in: Jaroslav Pánek (ed.), Vlast a rodný kraj v díle
historika, Sborník prací žáků a přátel věnovaných profesoru Josefu Petráňovi, Praha 2004, s. 387–406.
306
V originále „ Al Vençel (nuestro hijo), un beso y, de mi parte, mandadle hasser un vestido nuevo,
lindo, pero a la española, para cuando venga el Cardenal Ursino....“ Citováno podle Pavel Marek
(ed.), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic
a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005 (Prameny k českým dějinám 16.–18.
století, řada B, sv. 1), s. 284. – Srov. též Zdeněk Kalista, Čechové, kteří tvořili dějiny světa, Praha
1999, s. 55–69.
307
Dvořák – Matějka, Soupis památek (pozn. 6), s. 42–51.
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jejího manžela Andrease Aquaviva d´Aragon, knížete z Kaserty,308 v brnění s Řádem
zlatého rouna od neznámého neapolského mistra. Byl zde vypodobněn také syn a
dědic pernštejnského majetku Jan s manželkou Annou Marií Manrique de Lara
v černém, zlatem vyšívaném oděvu309a již zmíněný manželský pár vévodů
z Villahermosy [88, 89]. V portrétní galerii se nalézala i podobizna Alžběty
Fürstenberské z Pernštejna [91], nejstarší dcery Vratislava z Pernštejna, která byla
původně dvorní dámou francouzské královny. Podobizna Alžbětina chotě Albrechta
z Fürstenbergu (1557–1599), nejvyššího štolby císaře Rudolfa II., v mladém věku je
součástí fürstenberské portrétní galerie na Státním hradě Křivoklát [93]. Jde o poprsí
muže v tmavém oděvu španělského typu s bílým okružím a řídkým světlým
plnovousem sestřiženým do špičaté bradky.310 V obrazárně se nalézají i portréty
některých ze třinácti dětí, které se tomuto manželskému páru narodily.
Portrét Alžbětina syna Albrechta z Fürstenbergu se nachází v lobkowiczkých
sbírkách a je zřejmě dílem Juana Pantoji de la Cruz [108]. Pravděpodobně šlo o dar
jeho prababičce Marii Manrique de Lara.311 Asi tříletý chlapec je zde sice představen
adekvátně svému věku v šatech dívčího střihu, ty jsou však doplněné o atributy
odkazující na očekávanou slávu budoucího válečníka. Úzké zlaté porty na kabátku
dítěte přesně imitují tvar kyrysu a stejně tak i límec pod výrazným okružím simuluje
kovové krční pláty brnění. K atributům válečníka patří i dětský kord, zavěšený na
zlatém ozdobném řetízku, odložená přílbice a kopí, které dítě v odvážném postoji
třímá v ruce. Portrét tak vyjadřuje naději a víru rodičů v budoucí osobní kvality a
životní úspěchy potomka. Obraz je analogií k dětským reprezentačním portrétům, se
kterými je možné se setkat v hojné míře ve španělském portrétním malířství
například u Alonsa Sáncheze Coella [107].312 Marie Manrique díky zaslaným
portrétům znala i podobu svých dalších geograficky vzdálených vnuček. Bibiana
z Pernštejna poslala do Čech podobiznu svých holčiček, Marie a Johany, princezen
z Castiglione, ve věku asi 4 a 6 let v bílých zlatem vyšívaných šatech s košíčkem
květin,

korunkou

a

symbolickým

orlem.

Juana

z Pernštejna,

vévodkyně

z Villahermosy, nechala ve Španělsku namalovat obrazy svých dcer malířem Juanem
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Petr Svoboda (ed.), Pernštejnové a jejich doba. (kat. výst.), Praha 2012, s. 76.
Jiménez Díaz (pozn. 80), s. 110.
310
Květa Křížová, Obrazárna. Národní kulturní památka hrad Křivoklát, Rakovník 1996.
311
Bukolská – Štěpánek, Španělské podobizny (pozn. 7), obr. č. 29, 30.
312
Serrera, Alonso Sánchez Coello (pozn. 3), s. 37–63.
309
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Pantojou de la Cruz i s písemným pozdravem babičce. Starší Marie Luisa je na
portrétu z roku 1593 představena ve smutečních černých šatech bez ozdob, jaké se
oblékaly v době prvního, tzn. nejhlubšího smutku [35]. Přes záměrnou strohost šatů
je možné rozeznat, že se jedná o luxusní dvorský oděv typu saya s úzkým špičatým
zakončením živůtku. Také svrchní rukávy jsou podle módních pravidel této dekády
protažené do špičky a spadají až k zemi. Široké bílé okruží na vysokém límci je
vzadu výrazně zvednuté, takže se mezi jeho záhyby dětský obličej téměř ztrácí.313
Mladší děvčátka, Juana a Isabel, jsou zpodobněna na portrétu s mandolínou v bílých
šatech se zlatými portami a rozměrným okružím [110].314
Přísná katolická výchova dívek v rodině Pernštejnů a orientace na španělskou
kulturu a zvyky se projevily v jejich prošpanělském přístupu v dospělém věku a
šíření těchto tendencí i do nového prostředí po uzavření sňatku. Dokladem
přetrvávajícího španělského oděvního stylu jsou i četné portréty dalších generací
pernštejnských potomků v šatech španělského typu, které se nacházejí v zámeckých
portrétních galeriích.315
V době vlády císaře Rudolfa II. měli v Praze trvalé sídlo také španělští
vyslanci a diplomatičtí představitelé jiných křesťanských velmocí. Sídlo španělské
ambasády bylo na Hradčanech, blízko kapucínského kláštera. V osmdesátých letech
16. století zde bylo zaměstnáno asi osmdesát lidí včetně služebnictva.316 Na postu
vyslance se vystřídali Francisco Hurtado de Mendoza, hrabě Monteagudo, markýz de
Almazán, Juan de Borja y Castro, jehož manželka byla dvorní dámou císařovny,
Guillén de San Clemente, politik, intelektuál a pravidelný návštěvník pernštejnského
paláce a obdivovatel jeho obyvatelek, či Baltazar de Zúñiga. 317 Tito vyslanci a jejich
španělští sloužící měli též vliv na působení španělského živlu na kulturu renesanční
Prahy. Podobizny některých z nich dodnes tvoří součást lobkowiczké portrétní
galerie.318
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Bukolská – Štěpánek, Španělské podobizny (pozn. 7), obr. č. 13, 14.
Svoboda (pozn. 308), s. 67.
315
Křížová, Obrazárna (pozn. 310).
316
Ambasáda měla poměrně široký teritoriální vliv také na Polsko, Uhry, Rakousko a Turecko.
317
K tématu nejnověji Pavel Marek, La Embajada Española en la corte imperial 1558–1641. Figuras
de los embajadores y estrategias clientelares, Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 33, 2013.
318
Např. portrét Baltasara de Zúñiga je publikován v Bukolská – Štěpánek, Španělské podobizny
(pozn. 7), č. kat. 28. – Tamtéž i zmínka o dalších dochovaných portrétech ambasadorů, Juana de Borja
či Francisca Hurtady de Mendoza. – Ke kulturnímu a uměleckému vlivu španělských ambasadorů na
314
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III. 3. Císař Rudolf II. a španělská móda
Záliba ve španělském oděvním stylu gradovala v Evropě stejně jako
v českých zemích ve druhé polovině 16. století. V roce 1571 se vrátil princ Rudolf319
se svým bratrem Arnoštem ze Španělska do Vídně potom, co prožili téměř osm let na
dvoře svého strýce Filipa II.

320

V té době Filip II. postrádal mužského následníka

trůnu, proto zvažoval možnost, že by se jeho nástupcem stal právě Rudolf,
prvorozený syn jeho bratrance Maxmiliána II. (1527–1576). Každopádně chtěl, aby
oba bratři vyrůstali na jeho dvoře [59, 60]. Bylo to také přání Rudolfovy matky a
Filipovy sestry Marie Španělské, která doufala, že katolické ovzduší na dvoře jejího
bratra bude tím správným místem pro výchovu budoucího německého císaře, a
hlavně chtěla předem zamezit jakýmkoliv sympatiím svého syna k protestantským
náboženstvím, které katolíci zazlívali jejímu manželovi, císaři Maxmiliánovi II.321
Pobyt na královském dvoře v Madridu skutečně ovlivnil celý další Rudolfův život.
Mladý princ vstoupil na jeden z nejvýznamnějších panovnických dvorů tehdejší
Evropy, jehož velkolepost a bohatství v mnohém překonávaly možnosti jeho
příbuzných ve střední Evropě. Rudolfa také fascinovala absolutní moc strýce Filipa
II. stejně jako vznešenost, respekt i strach, které okolo sebe šířil, když se objevil na
veřejnosti.322 Moc španělského vládce ještě gradovala díky striktním pravidlům
dvorské etikety a vytříbené oděvní módě. Bylo to právě během vlády Filipa II., kdy

společnost raně novověké Prahy viz Pavel Štěpánek, Praha španělská. La Praga española (kat. výst.),
Praha 2009.
319
K tématu viz Hajná, The International Wardrobe of Emperor Rudolf II (pozn. 78), s. 123–132. –
Eadem, La moda en la Corte del emperador Rodolfo (pozn. 78), 213–233. – Srov. též základní
monografie o Rudolfově životě: Robert John Weston Evans, Rudolf II. a jeho svět. Myšlení a kultura
ve střední Evropě 1576–1612, Praha 1997. – Karl Vocelka, Die politische Propaganda Kaiser Rudolfs
II. (1576–1612), Wien 1981. – Idem, Rudolf II. und seine Zeit, Wien–Köln–Graz 1985. – Antonín
Gindely, Rudolf II. und seine Zeit I–II, Praha 1862–1865. – Gertrude von Schwarzendorf, Rudolf II.
Der saturnische Kaiser, München 1961. – Christian Sapper, Kinder des Geblüts – die Bastarde Kaiser
Rudolfs II., Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchiv 47, 1999, s. 1–116.
320
Josef Janáček, Rudolf II. a jeho doba, Praha–Litomyšl 1997, s. 34–49. – E. Mayer-Löwenschwert,
Der Aufenthalt der Erzherzoge Rudolf und Ernst in Spanien, 1564-1571, Wien 1927. – Chudoba,
Španělé na Bílé hoře (pozn. 1).
321
Friedrich Edelmayer (ed.), Kaiser Maximilian II. Kultur und Politik im 16. Jahrhundert, Wien
1992.
322
Fernando Bouza Álvarez, La majestad de Felipe II. Construcción del mito real, in: José Martínez
Millán (ed.), La corte de Felipe II, Madrid 1994, s. 37–72. – Idem, Palabra e imagen en la Corte.
Cultura oral y visual de la nobleza en el Siglo de Oro, Madrid 2003.
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se španělská móda rozšířila po celé Evropě. Budoucí Rudolfův dvůr měl být tím,
který přijímal tyto oděvní impulzy v jejich nejryzejší podobě. 323
Výchova a prostředí dvora strýce Filipa II. vnesly do chování mladého prince
prvky

jisté

nadřazenosti,

odměřeného

chování

a

přezíravosti

v jednání

s poddanými.324 Tyto vlastnosti, ve Španělsku respektované, byly neakceptovatelné
pro středoevropskou urozenou společnost, neboť zde moc panovníka limitovalo
sebevědomé vystupování šlechty a rozhodování zemských sněmů v jednotlivých
dědičných zemích Habsburků.325 Když se Rudolf a Arnošt vrátili do Vídně, urození
poddaní byli překvapeni a rozladěni jejich nadřazeným a odtažitým chováním.
Hlasitě začali kritizovat nejen jejich manýry, ale také španělský vzhled. Podle slov
benátského vyslance u císařského dvora: „Za svého pobytu ve Španělsku si osvojili
něco, co jim může být právě tak na škodu jako to druhé (přísná katolická výchova)
k užitku, a to sice jistou pýchu, která se projevuje v jejich gestech a činí je nechci říci
nenáviděnými, abychom se vyhnuli tomuto nepříjemnému slovu, snad tedy – méně
oblíbenými, než by mohli být. Je považována za špatnou a zavrženíhodnou vlastnost,
již si přinesli ze Španělska, neboť v každém ohledu zcela odporuje místním
zvyklostem, které vyžadují od knížete jistý familiární způsob hovoru… Ti, kteří
princům slouží nebo s nimi přicházejí častěji do styku, mohou to považovat
za dobrou vlastnost či dvornost, ostatní, kteří k nim přístup nemají a dají jen na
vnější dojem, berou si jejich chování za záminku, aby je mohli označit za nadutce, a
to tím spíše, že oba nejsou od přírody příliš sdílní.”326 Habsburští princové si tak ve
Španělsku osvojili kvality, které podle představ španělského královského dvora měly
být ztělesněním jejich vážnosti (gravedad), majestátnosti (majestad) a cti (honra).
Takto měli být znázorněni i na reprezentačních portrétech, na kterých se malíři
snažili zachytit i jeden z nejcharakterističtějších rysů urozenosti podle vnímání
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Hofmann, Das spanische Hofzeremoniell (pozn. 81). – Bernis, La moda en la España de Felipe II
(pozn. 60), s. 66–111. – Eadem, El traje y los tipos sociales en El Quijote (pozn. 61), s. 137–306. –
Sáez Piñuela (pozn. 247).
324
José Martínez Millán (ed.), Felipe II. (1527-1598). Europa y monarquía católica I–IV, Madrid
1998. – Geoffrey Parker, Felipe II, Madrid 1984. – Manuel Fernández Álvarez, Felipe II y su tiempo,
Madrid 2006.
325
Petr Maťa, Svět české aristokracie (pozn. 134), s. 35–109.
326
Citováno podle Eliška Fučíková – Beket Bukovinská – Ivan Muchka, Umění na dvoře Rudolfa II.,
Praha 1988, s. 10. Originální text publikován v E. Mayer-Löwenschwert, Der Aufenthalt der
Erzherzoge Rudolf und Ernst in Spanien 1564–1571. Sitzungsberichte der phil.-histor. Klasse der
Akademie der Wissenschaft in Wien 206, 1927, 5. Abhandlung.
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španělské aristokracie — sosiego, vlastnost spojující klid, rozvahu, chladnokrevnost
a zdrženlivost [61].327
Ačkoliv je známo, že Rudolf II. byl v soukromí člověk přívětivý a srdečný, na
veřejnosti se vždy choval chladně a nadřazeně. Také nikdy neopustil zálibu v
ceremoniálu španělského charakteru a hlavně styl oblékání podle španělské módy.
Zůstal mu věrný i tehdy, když se v roce 1576 stal císařem, když v roce 1583 přenesl
svou rezidenci z Vídně do Prahy i když se později odklonil od španělské politické
koncepce.328 V jeho době vše, co přicházelo do Prahy z Madridu, bylo přijímáno jako
garance luxusu, vybraného vkusu a hodno následování s absolutní věrností.329
Zprostředkovatelem této císařovy záliby byl jeho vyslanec u královského dvora
v Madridu Hans Khevenhüller, hrabě z Frankenburgu, který sloužil již jeho otci
Maxmiliánovi a Rudolfa osobně poznal během jeho madridského pobytu.330
Khevenhüller císaře detailně informoval o proměnách osobních oděvních zvyků
krále a jeho dvora, také o střizích šatů, které následně použili císařští krejčí pro šití
Rudolfových oděvů. Několikrát nařídil udělat ve Španělsku klobouky pro Rudolfa
II., „como el Rey los traye hoy día“. Posílal císaři také oděvní součásti dělané novým
způsobem,331 takové, „které se teď tady hodně nosí“332. Takto například
Khevenhüller vysvětloval oblibu tmavých barev na oděvech dělaných po španělském
způsobu: „Neužívají nyní tak světlé barvy jako dříve. Protože, říkají, po chvilce
nošení se podobají šatům mlynářů. A mají pravdu.“ 333
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Pavel Štěpánek, Filip II. (1527–1598) a jeho doba. Vybrané ukázky umění a dokumentů
z pražských sbírek (kat. výst.), Praha 1999. – Bukolská – Štěpánek, Španělské podobizny (pozn. 7).
328
Evans (pozn. 319), S. 162–163.
329
Jaroslav Pánek (ed.), Když císař odchází. (Lidská tragédie a posmrtná sláva Rudolfa II. očima
současníků), Praha 1997. – Popis funerálních šatů Rudolfa II. uvádí Milena Bravermanová, Pohřební
výbava Habsburků (pozn. 19), s. 33–36.
330
Za zvláštnost textu Khevenhüllerových dopisů lze považovat, že vyslanec psal pasáže týkající se
politiky a vlády v německém jazyce, kdežto komentáře k osobním záležitostem císaře, včetně
informací o oděvech, jsou psány španělsky. Viz Khevenhüller (pozn. 92).
331
V originále „por la nueva manera.“
332
Ve španělštině „ahora mucho se usan.“ Řada příkladů v HHStA Wien, Spanien, diplomatická
korespondence 1581–1599, legs. 10, 11, 12. Například v leg. 10, dopis z 23. září 1585, Khevenhüller
píše: „… mit dieser gelegenheit [hat Khevenhüller] drey stükhe vermelter ... dort bestellt, eines de
raja de cordoncillo, nueva manera, y la mejor, que nunca se ha hecho y dura perpetuamente, aunque
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paños, pero no como los suelen trayer agora, sino como algunos años atras, y como el Rey los traye
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Ibidem, leg. 10, dopis ze dne 23. září 1585: „no usan agora los colores tan claros como antes.
Porque disen que luego traydos un poquito parecen vestidos de molineros. Y tienen razón.“
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To nejdůležitější pro Rudolfa II. zřejmě byly oděvní doplňky. Khevenhüller
mu posílal rubínové knoflíky, klobouky, ozdoby z peří a řetězy podobné těm, jaké
nosil král Filip II. Rudolf svému vyslanci také nařídil, aby mu zasílal do Prahy látky,
zlaté knoflíky, stuhy a prýmky, hedvábné punčochy, parfémované rukavice i celé
oděvy z černého sametu či sukna.334 Například v roce 1586 Rudolf napsal svému
vyslanci: „... estoy muy contento con la cadena de diamantes, los botones de rubíes,
nesgas, colchas y sombreros...“335 Do Prahy věci doručovali císařovi služebníci. 336
Jako příklad může posloužit také úryvek dopisu ze dne 8. 10. 1581, ve kterém
vyslanec píše: „Nezanedbávám samozřejmě nic z těch věcí, které mi Vaše
Veličenstvo naposledy nařídilo, aby udělali, a pravděpodobně s první pravidelnou
poštou pošlu ukázky řetězů, jaké se teď hodně nosí, ze zlata, z diamantů, perel a
rubínů, a některé jejich články jsou vyplněné jantarem. Také zdobení některých
zlatých knoflíků je dělané z jantaru, není to sice věc tak drahá ani zvláštní, ale je
velmi ušlechtilá a jasná a dobře udělaná.337 Khevenhüller jej informoval rovněž o
střizích šatů, které mu později posloužily jako vzor pro šití oděvů císařskými
krejčími.338 Všechny tyto oděvy byly vyrobeny podle poslední španělské módy a na
císařský dvůr se jejich střihy dostávaly nejvýše s několikaměsíčním zpožděním.
Malíř Josef Heintz představil na svém portrétu z roku 1594 Rudolfa II.
s doplňky, které mu s takovou frekvencí do Prahy posílal Hans Khevenhüller [63].
Jeho oděv dělaný po španělsku je ušitý z černého sametu, na kterém vynikají
diamantové knoflíky a bílé okruží zakončené jemnou krajkou. Rudolf má nasazený
334
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vysoký černý klobouk s kulatým dýnkem, doplněný zlatými sponami s rubíny a
peřím. Podobně jako na portrétech jeho španělských příbuzných je také u Rudolfa II.
jediným znakem jeho světské moci zlatý řetěz se zavěšeným Řádem zlatého rouna.
Způsob, jakým tento řád nosí, je velmi blízký tomu, jak jej nosil Filip II. Z
korespondence je navíc patrné, že Khevenhüller pravidelně informoval Rudolfa, jaké
řetězy španělský král k řádu užívá, a pořizoval mu podobné.339 Rudolf II. se
představuje obdobným způsobem také na reprezentačním portrétu od dvorního
malíře Hanse von Aachen [62],340 existuje i řada rytin reprodukujících tato díla
v grafické podobě, například v Národní knihovně ve Vídni.341
Poddaní přijímali císaře jako nejvyšší živoucí symbol moci a sociálního řádu.
Jeho reprezentace a veřejné vystupování sloužily jako jistý druh propagandy a
výrazně ovlivňovaly jejich mínění o panovníkovi. Také popisy císaře a jeho
garderoby, stejně jako úbor, který zvolil pro veřejná slyšení, tvořily důležitou součást
zpráv cizích vyslanců v depeších panovníkům, v denících cestovatelů i ve šlechtické
korespondenci. Například francouzský cestovatel Pierre Bergeron si poznamenal
v roce 1600: „A tu jsme spatřili tohoto panovníka střední postavy, na svůj věk
čtyřiceti devíti let statného držení. Je brunátný v obličeji a má kaštanový, spíše
nepoddajný vous a vlas. Byl oděn do šedého saténu, s Řádem zlatého rouna na krku a
s pokrývkou hlavy z černého sametu, ozdobenou šedým pírkem.“342 Angličan Fynes
Morryson charakterizoval vladaře následujícím způsobem: „málokdy pak nosil
zvláště bohaté odění a také pošvu kordovou měl z kůže a ne ze sametu, jak je u nás
zvykem.“343 Daniel Eremita, který navštívil Prahu v roce 1609, v době osobní,
zdravotní i vládní krize Rudolfa II. jej popsal jako člověka, kterému na první pohled
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docházejí síly a jenž se zkouší skrýt ve světě zvyků i oděvů z minulosti,
symbolizujícím pro něho šťastnější doby.344 Rudolf II. zemřel v Praze v lednu 1612,
ale španělská móda, ačkoliv v pozměněné podobě, se udržela na dvoře
středoevropských Habsburků ještě téměř půl století [66, 67, 68].
Nástupce Rudolfa II., císař Matyáš (1557–1619), snad z rivality ke staršímu
bratrovi či kvůli svému dlouhému pobytu v Uhrách a politickým i osobním
kontaktům na toto království oblékal kromě španělského kostýmu s oblibou národní
uherský oděv [69, 70]. K němu náležel dlouhý plášť zvaný doloman se specifickým
dvouřadovým šňůrovým zapínáním knoflíků a kožešinová čepice.345 I v době jeho
vlády však byl španělský oděv vnímán jako znak moci, cti a loajálnosti k panovnické
dynastii. Představa panovnického majestátu v oděvu španělského typu byla
v českých zemích tak zakořeněná, že v době krátkého přerušení habsburské
hegemonie, během vlády kalvinistického krále Fridricha Falckého v letech 1619–
1620, se vyslovili proti v Čechách divnému a neznámému způsobu oblékání nového
krále a jeho manželky Alžběty Anglické nejen katolíci, ale i jejich protestanští
souvěrci [71].346 V roce 1620 Habsburkové začali znovu vládnout Českému
království a spolu s nimi pokračovalo i užívání španělského dvorského kostýmu.
Nové střihy jim byly nadále zprostředkovávány skrze španělské nevěsty a jejich
urozený doprovod. Jeden z účastníků svatby císaře Ferdinanda III. (1608–1657),
která se konala v roce 1631, informoval, že když císař vyšel pozdravit svoji nevěstu,
infantku Marii Annu, oblékl se do oděvu typického pro zemi původu své nastávající,
tedy do šatů ušitých po španělsku: „Byl to oděv ušitý podle španělské módy, celé
kalhoty, plášť a klobouk překypující velikými perlami a množstvím diamantů…tak, že
se zdál být původem z našeho Španělska.“347
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Císař Leopold I. (1640–1705) se v roce 1666 oženil s infantkou Margaritou
Terezou (1651–1673), která se stala nesmrtelnou díky Velázquezovým portrétům.
V té době už byla ve světě zřetelná hegemonie francouzské módy podle stylu dvora
Ludvíka XIV. Ačkoliv si Leopold uvědomoval, že španělská móda ztratila svoji
převahu, nadále následoval Španělsko jak v politice, tak ve věcech odívání.348 Oděv
byl nadále ostentativním vyjádřením jeho politických záměrů a i nejrychlejším a
nejpřátelštějším projevem velmocenské rivality. To podtrhují slova samotného
císaře, zaznamenaná v dopise z roku 1662 knížeti Humprechtu Janu Černínovi
z Chudenic. Zdůraznil tehdy, že během audience byl francouzský vyslanec, markýz
delle Fuente, oblečen „tutto Francese et alla moda; ma peró va alla spagnola…“.349
III. 4. Krejčí a další oděvní řemeslníci jako zprostředkovatelé španělské módy
Jak bylo řečeno výše, v roce 1583 přenesl císař Rudolf II. svou rezidenci z
Vídně do Prahy, která se tak v letech 1583–1612 stala hlavním městem Svaté říše
římské německého národa. Pražský hrad se změnil v sídlo císařského dvora.350 Tehdy
Rudolf II. mohl bezprostředně ovlivňovat společnost v Českém království
prosazováním svého vkusu v otázkách módy a osobními zálibami, které odrážely
také jeho politické sympatie a katolické náboženství. Pro aristokracii v jeho blízkosti
se císařův vkus stal vedoucím kritériem jejich vlastního vkusu. Šlechtici v Českém
království tehdy následovali španělskou módu s takovou přesností, že se jejich oděvy
téměř nelišily od šatů oblékaných přímo na královském dvoře ve Španělsku. Také
oděvy katolických šlechticů i protestantů se velmi podobaly, ačkoliv katolíci
následovali španělskou módu s větší precizností. Pro aristokracii byla důležitější
identifikace s dvorskou společností a s vlastní sociální skupinou, která byla
postavena na vyšší stupeň než náboženská orientace.351 Aby mohli napodobit císařův
348
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preferovaný oděvní styl, čeští šlechtici stejně jako rakouští a němečtí, katolíci i
protestanti, se snažili získat do svých služeb císařské krejčí a další císařské oděvní
řemeslníky jako znalce nejnovější španělské módy. Ti se stali zprostředkovateli
nových módních impulzů. Aristokraté vydávali za jejich služby obrovské sumy.
Šlechtická klientela v Praze i ve Vídni se zajímala především o ty řemeslníky, kteří
měli privilegium používat označení císařský krejčí, královský a císařský krejčí nebo
arciknížecí krejčí, protože tento titul dokládal jejich mistrovství a zároveň je
symbolickým způsobem spojoval s panovnickou dynastií [72, 73, 74, 75, 76]. Lze to
vysledovat ze zápisů v sešitech šlechtických účtů, ve kterých se objevují jména
císařských krejčích.352
V roce 1581 Rudolf II. přijímal nového dvorského krejčího, který se jmenoval
Nicostradus Kragistrello, a dopisem mu udělil licenci na bezcelní nákup látek a
dalších materiálů na výrobu oděvů pro potřeby císaře a členy jeho dvora. Díky tomu,
že dopis byl odeslán i ostatním císařským řemeslníkům, dnes víme, že císař toho
roku zaměstnával 17 krejčích a dalších oděvních řemeslníků,353 z nichž někteří
pracovali přímo pro něj, jiní měli za úkol šatit členy dvora. Oděvy císaře šili první
císařský krejčí, krejčí specialista na šití kalhot, kožešník, klouboučník, prýmkař a
krumplíř. Ostatní ze zmíněných řemeslníků oblékali pážata a zámecké služebnictvo.
O jménech a původu krejčích informují soupisy služebnictva a dvorské
pořádky, zachované s přestávkami pro období 1576 až 1612.354 V nich figuruje jako
první císařský krejčí mezi léty 1576 a 1580 řemeslník španělského původu Juan
Biscaino (Johann Biscano), jehož v roce 1584 nahradil Niclaus Leinart, který byl v
pramenech označen jako „burgundský“ krejčí. Anthoni Khupffer (Kupffer) byl ve
službách císaře mezi léty 1589 a 1603 a Johann Baptista Nostrani v letech 1610 až
1612. Tři krejčí, Bartholome Gally (1576–1580), Bernhart Mora (1584) a Jacob Basy
(1610–1612), se vystřídali jako specialisté na šití kalhot. Stephan Wagner byl u
dvora zaměstnán řadu let jako specialista na šití šatů (1601–1611) podle maďarského
národního způsobu. Navíc na dvoře pracoval kloboučník Ferrante Castell (1576–
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1612), krumplíři Johann Ambrosy Carcano (1576–1580) a Alexander Fruchter
(1601) a také kožešníci Lorenz Lindtner (1580–1589), Georg Hünel (1601) a
Balthasar Kholber (1611–1612).355
Abychom si uvědomili význam císařových krejčích na propagaci a šíření nové
módy ve šlechtickém prostředí, uveďme několik příkladů. Šaty pro nejvyššího
kancléře Českého království Adama II. z Hradce a jeho rodinu šili během let 1574 a
1581 dva císařští krejčí, včetně zmíněného Nicolase Lanereta, který měl pocházet z
Burgundska.356 Ti nejvýznamnější císařští řemeslníci dokonce opouštěli hlavní
město, aby pracovali několik dní ve šlechtických rezidencích, kde šili šaty pro
významné události v rodinách zemské aristokracie, především na svatby. V roce
1579 poslala Anna Hradecká z Rožmberka do Prahy svého sekretáře Andrease
Rauttermana, aby tam vyhledal císařského krejčího Jakuba Bescherera. Společně s
ním měl potom u pražských obchodníků vybrat a koupit hedvábný zlatohlav, hladký
samet a atlas na svatební šaty a výbavu pro její dceru Annu. Tato šlechtična byla
ochotná poslat do Prahy speciální kočár, který by přivezl císařského krejčího do
jejího rezidenčního sídla v Jindřichově Hradci, aby mohl udělat všechny šaty ke
svatbě osobně.357 Nejvyššímu pražskému purkrabímu Vilémovi z Rožmberka šil v
roce 1591 oděvy císařský krejčí Antonius Khupffer z Prahy.358 Služby císařských
krejčích ale využívali i protestantští šlechtici, jako například známý politik a literát
Karel starší ze Žerotína, jeho vnuk Karel Bruntálský z Vrbna, Jan Jiří ze Švamberka
nebo Wolf Novohradský z Kolovrat.359
III. 5. Šlechtici v českých zemích se oblékali po španělsku
Aristokraté v době raného novověku byli zvyklí prezentovat svoji osobu jako
symbol vysokého společenského postavení, ale zároveň nemohli eliminovat základní
pocity spojené s obavou o křehkost lidského těla, způsobenou stárnutím a nemocemi.
Není možné určit, zda měli větší strach o své fyzické tělo a jeho existenci, nebo o
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jeho sociální podobu, jejíž zanedbání mohlo pro urozeného člověka znamenat
sociální smrt.360 V deníkových záznamech nejvyššího kancléře Českého království
Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1572–1652)361 je zaznamenán zajímavý
příklad takového dvojího vnímání těla: jednak obava o fyzickou újmu, jednak pocit
sociální degradace.362 Úředníci Českého království, jmenovaní do funkce císařem
Matyášem (1557–1619), hrabě Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, hrabě
Jaroslav Bořita z Martinic a písař Filip Fabricius byli vyhozeni z okna české
kanceláře na Pražském hradě dne 23. května 1618 svými protestantskými rivaly.
Naštěstí tento hrůzný pád do hradního příkopu přežili a hrabě Slavata později
detailně popsal nejen celou událost, jež znamenala začátek třicetileté války, ale také
uvedl ve svých pamětech přesný popis šatů, které měli defenestrovaní šlechtici onen
den na sobě [78].363
Díky tomu víme, že aristokraté byli ve státním úřadu oblečení do
kompletního úboru, jak to nařizoval zákon pro pobyt v oficiálních prostorách
Pražského hradu.364 Oba měli na sobě šaty ušité po španělsku včetně pláště,
klobouku a kordu – symboly cti, vážnosti a vysokého společenského postavení. Tak
se stalo, že hrabě Martinic letěl z okna v černém kabátci s okružím, v dlouhém
černém plášti z kanafasu a s kordem u boku. Jeho klobouk zdobený zlatým prýmkem
a drahými kameny zmizel ještě před pádem z okna v natažených rukou rebelů.
Stejným způsobem přišel o svůj klobouk a přetržený zlatý řetěz také Vilém Slavata.
Hraběte Martinice zřejmě při pádu zachránil jeho plášť s mohutnou podšívkou, který
také ztlumil sílu střel, jež za nimi stříleli nepřátelé z hradeb. Kulky nechaly stopy
v pláštích, šatech, košilích a okružích zraněných šlechticů, ale vzhledem k solidnímu
vypracování oděvů s bavlněnými vycpávkami téměř nepoškodily jejich těla. Hrabě
Martinic musel kvůli defenestraci porušit kodex stavovské cti a sáhnout po převleku.
Oholil si vousy, začernil tváře, navlékl na sebe špinavé hadry a vystupoval jako
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obyčejný pacholek. Změnil tak svou identitu a zachránil holý život. Poslední
z defenestrovaných, písař Filip Fabricius, přežil pád z výšky téměř bez zranění a
prchal Prahou nedůstojně bez pláště a klobouku.365
Hrabě Slavata ve svých pamětech popsal svůj vlastní oděv i šaty ostatních
obětí zmíněných událostí podle jejich typologie, materiálu i ozdob do posledního
detailu. Aniž by to měl v úmyslu, charakterizoval tak šaty ve všech jejich primárních
funkcích, jak těch praktických, tak symbolických.366 Podle Slavatových pamětí byly
mohutnost a solidnost oděvů jedním z faktorů, které aristokratům zachránily život.
Ochrana těla před zraněním a před povětrnostními vlivy byla odedávna
vnímána jako prvotní a nejdůležitější funkce oděvů. Další důležitou funkcí byl jejich
estetický dojem a luxusní vzhled, neboť podle šatů se na první pohled dalo
odhadnout, k jak mocné sociální vrstvě člověk patří. Hrabě Slavata detailním
popisem šatů zdůraznil, jak důležitou věcí pro něho byl jeho osobní oděv, zejména co
se týče krásy a přepychu, které jej řadily k vládnoucí skupině. Slavata zmínil také
cenu zničených oděvů, aby znásobil finanční újmu, kterou šlechtici utrpěli při svém
napadení. Upozorněním na defenestraci, násilí, zničené oděvy a ukradení oděvních
doplňků chtěl Slavata demonstrovat nedostatek respektu rebelů před starobylými
normami a sociálními zvyklostmi. Kvůli hrubému porušení konvencí ze strany rebelů
toužil ospravedlnit vlastní rezignování na pravidla aristokratického chování ve
způsobu oblékání a vysvětlit, proč sami zranění šlechtici využili převleků pro změnu
identity. Ze Slavatových záznamů lze vyčíst osobní pocity ohledně oděvů i velký
zájem autora o vlastní fyzický vzhled. Poničené šaty, které šlechtici ten den oblékli,
se později změnily v připomínku rodové cti a byly „pečlivě uschovány pro památku“
v garderobě rodového zámku v Jindřichově Hradci [80, 81]. 367
Také na votivním obraze, který později Vilém Slavata nechal namalovat na
paměť šťastného konce této neblahé události, mají zachránění šlechtici na sobě
dvorský oděv v tradiční černé barvě. Ač tváře účastníků defenestrace na obraze
vykazují autentické osobní rysy, jejich oděvy malíř pojal poněkud schematickým
způsobem. Přesto na nich lze rozeznat odkazy na záznamy ve Slavatově deníku,
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například rozevláté pláště, ve kterých šlechtici jako by ani nepadali, ale spíše se
vznášeli vzduchem i s rapírem po boku. Okruží oděvů má sice mírně archaické rysy,
zato delší kalhoty přidržované pod koleny výraznými podvazky, manžety na
rukávech přehnuté směrem vzhůru a zejména výrazné světlé boty na podpatku se
zapínáním přes nárt jsou již nenápadným znamením nové módy [79]. Oděv všech tří
mužů doplňují symbolické předměty v podobě věnce a svíčky. Symbolické věnečky
by měly být podle jiných dobových ekvivalentů uvité z růží a karafiátů, květin, které
bývaly spojované s Pannou Marií, pod jejíž ochranou se dle dobové legendy všichni
zachránění šlechtici ocitli.368
Slavatův popis pražské defenestrace i jeho ikonografické ztvárnění odkazuje
ke skutečnosti, že všichni zúčastnění byli ve svém úřadě oblečení v souladu
s nařízením českého zemského sněmu z roku 1615. Podle něho zemští úředníci i
návštěvníci zemských institucí měli povinnost docházet na Pražský hrad
v kompletním oděvu, včetně pláště a klobouku, které sloužily za symbol slušnosti,
důvěryhodnosti a významného postavení. K vydání zákona prý vedly opakující se
prohřešky proti oděvní etiketě v úředních prostorách hradu, neboť někteří lidé
předstupovali před úředníky nedostatečně upravení, s rozepnutými kabátci, dokonce i
nečestně bez pláště. Porušení předpokládaného schématu společenského chování
znamenalo neúctu k úřadu i k zemským úředníkům a mělo být trestáno zajetím
provinilce vrátnými nebo stráží již v branách hradu, jeho pohnáním před menší
zemský soud a udělením tučné pokuty ve výši 10 kop gr. č.369
Díky různým typům ikonografických dokladů zpodobňujícím zasedání
českého zemského soudu v letech 1530, 1549, 1593, 1600 a 1723 je možné si
vytvořit představu o dodržování oděvní etikety na Pražském hradě během úředních
jednání.370 Tato vypodobnění existují ve formě nástěnných maleb na zámcích
v Jindřichově Hradci, Horšovském Týně a Bechyni a také v grafické podobě na
368
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titulních stranách edic Zemského zřízení Království českého, které bylo v 16. století
opakovaně vydáváno tiskem.371 Zemští úředníci museli být oblečení adekvátně k
vážnosti svého úřadu. Při zasedání většího zemského soudu za přítomnosti panovníka
bývali prostovlasí, v případě jiných soudních instancí mohli mít nasazený klobouk.372
Pokud hovoříme o uměleckém ztvárnění soudních zasedání, malíři obvykle striktně
oddělili postavy soudců od předvolaných účastníků soudní pře nejen pomocí šraňků,
ale také vizuálně, oděvem. Zajímavým vypodobněním konkrétní události je obraz
znázorňující zasedání většího zemského soudu v Praze za účasti císaře Rudolfa II.
v roce 1593 během procesu proti Ladislavovi z Lobkovic [82].373 Malíř sice podal
spíše ideální, schematický a výrazně formální popis probíhající události, ale přesto
znázornil všechny urozené zemské úředníky v kompletním oděvním úboru včetně
pláště, s klobouky v rukou a zlatými řetězy či řádovými insigniemi na prsou.
Účastníci zasedání jsou vyobrazeni v černých šatech podle španělské módy se
zlatými doplňky a bílým okružím. Varianty zobrazených šatů oscilují mezi upnutými
oděvy s výrazně kulovitými krátkými španělskými kalhotami a volnější variantou
šatů s úzkými nohavicemi, které sahají až ke kolenům. Šaty doplňuje nezbytný
svrchní plášť. Někteří muži mají na sobě krátký mantlík typu bohemio s otevřenými
přednicemi podšitými kožešinou, jiní jsou oblečení v dlouhých mohutných pláštích,
snad kvůli vysokému věku nebo vážnosti zastávaného úřadu. Císař je znázorněn na
trůně v černém obleku s výraznou zlatou horizontální výšivkou. V tomto případě jej
malíř zachytil v celém majestátu, s císařskou korunou, žezlem a slavnostní kolanou
Řádu zlatého rouna na krku.
V době vlády císaře Rudolfa II. žily v českých zemích asi dvě třetiny
obyvatel vyznávajících některé z protestantských náboženství, katolíci zde tvořili
spíše minoritu.374

Oděvy katolických velmožů se přesto svým vzhledem téměř

nelišily od těch, které oblékali jejich náboženští a političtí rivalové. Kritérium
chování a vkusu šlechty v tomto případě následovalo panovníkův vkus a jeho
soukromé preference, mnohokrát odrážející také jeho osobní politické sympatie. Při
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pobytu u dvora bylo třeba dodržovat dvorskou etiketu a patřičný oděvní styl i během
zábavy, aby se aristokrat porušením pravidel nedočkal napomínání a posměchu. Na
nevhodné chování mladého Vratislava Eusebia z Pernštejna na dvorské svatbě ve
Vídni upozornil Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic ve svém dopise Polyxeně
Lobkovické z Pernštejna (1623): „Váš synovec tancoval po francouzsku, a to bez
ostychu a s rozvázanými stuhami…“375
Konkrétní výskyt oděvů ušitých podle španělské módy v šatnících české
šlechty bylo možné sledovat na základě studia oděvních inventářů a dalších
archivních pramenů. Pro výzkum se podařilo shromáždit 82 inventářů garderoby
středoevropských šlechticů z let 1475 až 1700 a více než dva tisíce účetních cedulí.
Tyto prameny odhalily zejména bohatou

variabilitu ve způsobu

šacení

středoevropské šlechty raného novověku. V inventářích se pravidelně objevovaly
oděvy s přívlastkem vlašský, německý, uherský, španělský, v prvních desetiletích 17.
století též francouzský, švédský, polský, v pokročilém 17. století japonský, čínský,
indiánský376 a další. Takové označení většinou nevypovídalo nic o původu oděvu, ale
o způsobu jeho ušití podle určitého zahraničního módního vzoru.377 Pokud byly šaty
dovezené z ciziny, správce garderoby o tom věděl a obvykle tuto skutečnost do
soupisu zaznamenal.
Zápisy v inventárních soupisech oděvů šlechty dovolily sledovat vzrůstající
zájem o španělské oděvy již před polovinou 16. století, jejich vzájemné prolínání
s jinými typy střihů charakteristickými pro středoevropský region, vzestup obliby
oděvních kusů šitých po španělsku od šedesátých let 16. století, kulminaci v době
vlády Rudolfa II. a jejich postupný ústup a nahrazení novou francouzskou módou na
počátku třicetileté války.378 Mezi nejčastěji zmiňovanými oděvními kusy se v
375
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inventářích objevovaly španělské aksamitové chodicí sukně (saya), pánské kalhoty a
kabátce, kápě a vyvlačované krátké kolárky i doplňky na šaty ve tvaru ozdobných
zlatých rozet. Tyto oděvy byly v inventářích někdy označené přímo jako španělské
nebo dělané po španělsku. Například inventární soupis významného českého
aristokrata, intelektuála a milovníka luxusu Petra Voka z Rožmberka obsahoval v
roce 1573, když dosáhl věku 34 let, následující oděvní kusy ušité po španělsku:
„sukně španělská s prýmy aksamitovými, sukně španělská – černá aksamitová
s prýmy bodená, sukně španělská z vlašského sukna tykytou podšitá, kolár s vejřezky
po španělsku.“379 Z roku 1580 pochází portrét Petra Voka, na němž je vypodobněn v
oděvu podle španělské módy tak, jak byla popsána v jeho předešlém inventáři [83].
Má na sobě černý kabátec a krátké španělské kulovité kalhoty, černé punčochy a
černé boty s kulatou špičkou bez podpatku. Ramena mu kryje fešácky přehozený
krátký pláštík s límcem a otevřenými přednicemi, podšitý kožešinou. Kolem krku má
elegantně skládané bílé okruží zakončené špičatou krajkou, stejně jsou vyvedeny i
manžety kolem rukávů. Krátký sestřih vlasů odpovídá tvaru okruží a také vousy jsou
upravené po španělsku do špičaté bradky. Jedinou ozdobou šatů je rapír s výraznou
rukojetí a malý zlatý klíč zastrčený za opaskem, symbol hodnosti císařského
komorníka. Při srovnání Rožmberkovy oděvní výbavy se šaty na portrétu císařského
vyslance ve Španělsku Hanse Khevenhüllera ze stejné doby, který tehdy pobýval v
epicentru španělské módy v Madridu, je na první pohled zřetelné, že způsob oblékání
a úprava zevnějšku se u obou mužů téměř nelišila [84]. Šlechta v českých zemích
měla dobré informace o podobě nejnovější španělské módy, která byla i díky
kontaktům císařského dvora se Španělskem přijímána ve středoevropském prostoru s
minimálním zpožděním.380 Později sice Petr Vok z Rožmberka opustil katolické
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HS 45, Inventář Ferdinanda z Harrachu, 1662. – Ibidem, fasc. K 51, Testament Aloise Thomase
Raimunda z Harrachu. – Ibidem, fasc. K 812, Testament a inventář Marie Magdalény Judity z
Puchheimu, rozené Hrzánové, 1694; Inventář Eleonory Františky z Puchheimu 1694. – Ibidem, fasc.
K 728, Inventář Leonarda Karla z Harrachu 1651. – Ibidem, fasc. K 205, Testament Johanny Terezie
z Harrachu 1716. – Ibidem, fasc. K 736, Pozůstalost Anny Eusebia z Harrachu, rozené ze
Švamberka, 1651. – Ibidem, fasc. K 788, Inventář Kateřiny z Jögernu, 1598. – Ibidem, fasc. K 50,
Čtyři inventáře Marie Elisabethy z Dietrichsteinu a další.
379
SOA Třeboň, CR – registratura, z Rožmberka, sign. 11, fasc. I, Inventář Petra Voka z Rožmberka
1573.
380
K porovnání oděvů Petra Voka z Rožmberka a Hanse Khevenhüllera viz Hajná, Moda al servicio
del poder (pozn 78), 71–82.

97

náboženství a přiklonil se k protestantismu, ale tato duchovní proměna jeho vnější
vzhled a garderobu příliš nepoznamenala. Nadále sledoval nové módní trendy, jak to
dokládá inventář jeho osobní pozůstalosti, kde se kromě španělských oděvů objevily
také první zmínky o šatech ušitých po francouzsku.381
Poznatky z inventářů o nástupu španělské módy ve střední Evropě je možné
dát do souvislostí s tehdejšími velkými událostmi mezinárodního významu, kterých
se účastnila i česká šlechta. Byl to především říšský sněm v Augsburgu pořádaný za
přítomnosti císaře Karla V. a předních členů habsburského rodu na přelomu let
1550/1551 a cesta české šlechty do italského Janova k uvítání českého titulárního
krále Maxmiliána a jeho manželky Marie Španělské v letech 1551/1552. Čeští
aristokraté byli při těchto příležitostech konfrontováni s vyspělejší kulturou i novým
oděvním stylem na mezinárodní úrovni. Cesty do Itálie se tehdy zúčastnilo 53
českých pánů a rytířů všech majetkových kategorií i náboženských vyznání, včetně
Vratislava z Pernštejna, Adama ze Švamberka, Zachariáše z Hradce, Zikmunda
Berky z Dubé, Děpolta, Kryštofa a Mikuláše Popelů z Lobkovic, Jaroslava
Smiřického či Buriana Trčky z Lípy.382 K jízdě se připojil i šestnáctiletý Vilém
z Rožmberka. Pro mnoho pánů to znamenalo nejen první velkou cestu do světa, ale i
delší kontakt s početnou skupinou osob stejné společenské úrovně. Jelikož oděv byl
odedávna viditelným symbolem rivality mezi urozenými jedinci, jejich soutěžení se
mohlo projevit během cesty právě v tomto směru. Vilém z Rožmberka využil cesty
k výrazné obměně svého šatníku. Vzal s sebou svého dvorského krejčího Ondřeje,
který se měl přímo na místě přiučit novým střihům i pracovním technikám. Vilém
nakupoval v Itálii jak látky na šaty, především hedvábí, samet, atlas, barchet a tamín,
ale i hotové oděvy, kalhoty, košile, rukavice, boty, pantofle. 383 Jiní šlechtici ovšem
nezůstávali o mnoho pozadu.384
Na portrétech urozených účastníků výpravy je možné rozeznat reakci na
nové módní trendy po návratu do vlasti. Kromě rodiny Pernštejnů s přímými
vazbami na Španělsko se proměna oděvního stylu promítla například do garderoby
Rožmberků či pánů z Hradce. Již v roce 1552 vznikly figurální portréty Viléma a
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Srov. Hajná, Odívání na dvoře posledních Rožmberků (pozn. 105), s. 598–601.
Pánek, Výprava (pozn. 174), s. 37–72.
383
Ibidem, s. 59
384
Ibidem, s. 59.
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Petra Voka z Rožmberka ve věku 17 a 13 let v černém oděvu, lemovaném zlatými
prýmky a ozdobeném drobnými zlatými šperky. Jejich oděv má charakteristické
krátké kulovité kalhoty, svrchní krátký kolárek a nízký klobouk, zdobeným
fedrpušem. Také další Vilémův portrét, vytvořený kolem roku 1558 a připisovaný
Jakobu Seiseneggerovi, představuje rožmberského aristokrata v tmavém, bohatě
vyšívaném oděvu španělského typu [5]. Kabátec se šůsky je bohatě zdobený
podélnou ornamentální výšivkou v pásech ze zlatých a stříbrných nití a vycpaný
bavlnou v oblasti ramen a trupu s kulovitými prostříhávanými rukávy. Spodní rukávy
jsou zdobeny drobnou horizontální výšivkou. Velmi krátké španělské kalhoty se
stejným dekorem nedosahují délky ani do půli stehen. Krátký pláštík s otvory pro
ruce je podšitý kožešinou, s otevřenými přednicemi. U krku je vidět vpředu
otevřeným límcem spodní košile s drobným nařasením, které se opakuje také na
manžetách. Sebevědomý postoj mladého Rožmberka podtrhují další symboly
urozenosti v podobě meče a rukavic.385 Mezi portréty ostatních účastníků italské
výpravy vynikají podobizny Zachariáše z Hradce, pána na Telči, a jeho manželky
Anny Hradecké z Valdštejna v oděvech s výraznými španělskými vlivy.
Jeden z prvních dokladů ženské španělské oděvní módy na území českých
zemí můžeme hledat také mezi rožmberskými portréty, na údajné podobizně
Vilémovy sestry Bohunky z Rožmberka, která vznikla snad v souvislosti s jejím
nadcházejícím sňatkem [95]. Šaty má ušité ze zlatočervené hedvábné látky s velkým
motivem granátového jablka. Otevřený obdélný výstřih živůtku odkazuje na italskou
i španělskou módu padesátých let 16. století. Ve výstřihu prosvítá nařasená košile
vyšívaná zlatými nitěmi, u krku stažená do úzkého skládaného okruží, vpředu
otevřeného, na okrajích zdobeného drobnými perličkami. Sukně do tvaru kužele
podložená spodničkami s obručemi je již zcela španělská. Oděv zdobí našité zlaté
rozety a článkované řetězy na krku, pravé ruce a pásu. Úsměv a živá růže v ruce
dodávají dívčině portrétu na eleganci a životnosti.386
Jak již bylo zmíněno výše, rychlé přejímání nových módních trendů se pojilo
zejména s těmi aristokratickými rodinami, které měly přímé vazby na panovnický
385

Srov. Blanka Kubíková, Celofigurové podobizny Viléma z Rožmberka. Příspěvek k jejich
ikonografii a k problematice rožmberské portrétní galerie, Folia Historica Bohemica 26, 2011, č. 2, s.
439–478. – Eadem, Závěsné malířství v rezidencích posledních Rožmberků, in: Rožmberkové (pozn.
105), s. 490–495.
386
Šroňková , Die Mode der Renaissance (pozn. 32), s. 67. Viz obr. příloha.
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dvůr, ať již šlo o významné politické funkce u mužů, či dvorní dámy v doprovodu
císařovny u žen. V době světového diktátu španělské módy byly zvýhodněny rodiny
s přímými příbuzenskými kontakty na Španělské království. Měly přehled jak o
dvorském ceremoniálu, tak o každodenním životě u španělského královského dvora,
který ovlivnil i způsob jejich osobní reprezentace po návratu do vlasti. Jako příklad
mohou sloužit obrazové galerie zmiňovaných rodů spojených rodinnými a
diplomatickými vazbami se Španělskem, jako byli Pernštejnové, Rožmberkové,
Lobkovicové, Eggenbergové, Harrachové, Liechtensteinové, Dietrichsteinové nebo
Khevenhüllerové.
Španělská móda však ve střední Evropě nikdy nezískala absolutní převahu. Ve
stejných šlechtických inventářích oděvů, a to u katolíků i protestantů, které obsahují
informace o oděvech ušitých po španělsku, se nacházejí také popisy šatů dělaných po
německu, po uhersku a po italsku. Díky tomu víme, že ačkoliv móda sledovala tytéž
základní linie, ve formách a střizích ve střední Evropě existovaly rozdíly, které
charakterizovaly jednotlivé národní módy a byly pro současníky dobře typově
rozeznatelné. Jedním z důvodů velké variability oděvů v Českém království byla
skutečnost, že Praha se jako hlavní město Římské říše národa německého a sídlo
německého císaře proměnila v živoucí kosmopolitní metropoli. Nekonečná
rozmanitost střihů, forem a detailů oděvů, jaká v té době byla v Praze k vidění,
souvisela také s geografickým situováním Prahy ve střední Evropě a s neustálým
kontaktem zdejších lidí s cizinci.387 I přímo na císařském dvoře Rudolfa II. se mohly
naráz objevit šaty různých střihů, jak to ukazuje například zpodobnění slavnosti u
příležitosti předání Řádu zlatého rouna císaři Rudolfovi II., jeho bratrům a
aristokratům Harrachovi a Vilémovi z Rožmberka v roce 1585 [64, 65]. Ačkoliv
téměř všichni účastníci mají oblečený španělský oděv, při detailnější prohlídce malby
je možné najít i jiné druhy oděvů typických pro střední Evropu. V přední části tak
můžeme rozeznat tři šlechtice, z nichž první je oblečený po španělsku, s krátkým
černým pláštíkem typu bohemio a s výrazným uzavřeným okružím, druhý nosí šaty
ušité po německu se širokými volnými prostříhávanými kalhotami spadajícími až ke
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Jaroslav Pánek, Italové, Nizozemci a Němci v rudolfínské Praze – některé formy a problémy
soužití, Documenta Pragensia 19, 2001, s. 67–74, 362–364. – Josef Janáček, Italové v předbělohorské
Praze (1526–1620), Pražský sborník historický 16, 1983, s. 77–118.
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kolenům a třetí zvolil oděv zhotovený po uhersku s dlouhým dolomanem s typickým
dvojřadým šňůrovým zapínáním východního typu.388
Jen výjimečně bylo možné v inventářích zaznamenat označení nějaké oděvní
součásti jako české, které nesl například jeden druh dámských čepců.389

Zato

uherské národní kroje měly na oděvní chování šlechticů ve střední Evropě určitý
vliv. Konfrontace české šlechty s uherskými magnáty v jednom soustátí vedla
k osvojení některých prvků tradiční uherské módy již v pozdním středověku.
Významné bylo především oblékání dlouhých a mohutných uherských plášťů a
kabátů, takzvaných dolomanů, se specifickým dvojřadým zapínáním a uherských
kožených čapek. Oděvů šitých po uhersku se nezříkali ani panovníci, například
Rudolf II. měl trvale ve svých službách uherského krejčího. Také přímé válečné
konfrontace s Turky i následná diplomatická a obchodní jednání neznamenaly pro
Středoevropany pouze ničení, ale též přejímání některých prvků z vyspělé oděvní
kultury nepřátel.390
III. 6. Španělská móda v Českém království raného novověku
Nejen zemská aristokracie, ale i měšťané a další obyvatelé českých zemí byli
denně konfrontováni s rozličnými oděvními styly, které k nim pronikaly díky
urozeným cizincům a jejich doprovodu mířícím k císařskému dvoru. Dobový
spisovatel a kritik mravů Šimon Lomnický z Budče ve své knize Pejcha života, aneb
pobožná knížka proti všelijaké nádhernosti a pejše... z roku 1615 usoudil,391 že
nekonečná rozmanitost oděvních střihů, forem a detailů, jaká se toho času vidí v
Praze, souvisí s geografickou polohou Českého království ve středu Evropy a také s
nepřetržitým kontaktem místních obyvatel s cizinci. Aby se jim vyrovnal, český
šlechtic prý „by měl všecko utratiti, chce vždycky nádherně choditi. Přijda do Čech
cizozemec, Vlach, Španiel nebo Němec, uzří-li na něm kroj nový, hned chce míti též
388

Kunsthistorisches Museum Wien, inv. č. 5 348. – Srov. Alfred Auer – Margot Rauch – Veronika
Sandbichler et al. (edd.) Wir sind Helden. Habsburgische Feste in der Renaissance, Wien 2005, s.
134. – Václav Bůžek, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na
cestě ke dvorům prvních Habsburků, České Budějovice 2006, s. 233–253. – K předání Řádu zlatého
rouna viz archiv HHStA Wien, Spanien, diplomatická korespondence 1581–1599, leg. 10, f. 374.
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Winter (pozn. 24), s. 847–908. – Marek, Svědectví (pozn. 306), s. 150–152.
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Čeněk Zíbrt, Co kupoval (pozn. 102), s. 435–438. – Petr Štěpánek (ed.), Výdaje Heřmana Černína
na jeho první vyslanecké cestě do Istambulu v letech 1616–1617, ČNM – řada historická 170, 2001, s.
47–81.
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Šimon Lomnický z Budče, Pejcha života, aneb pobožná knížka proti všelijaké nádhernosti a
pejše..., Nové Město pražské (Praha), 1615.
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takový.“392 V jeho slovech je znát určitá forma nacionalismu, s nímž odsuzoval
všechny zahraniční zvyky, a naopak vychvaloval domácí obyčeje, i když byly třeba
už překonané a vyšlé z módy. V tomto případě však Lomnického slova ve svém
deníku potvrdil anglický cestovatel Fynes Moryson, vzdálený vlasteneckých
názorům českého spisovatele. Angličan navštívil české země v roce 1589 a
komentoval zdejší módu následujícím způsobem: Čechové se strojí obdobně jako
Němci.… Že se do Prahy sjíždějí vyslanci ze všech světa stran a že zde prodlévají
taliánští obchodníci, jsou Čechové zkaženější cizími módami než Němci.393
Ital Cesare Vecellio uveřejnil ve své knize kostýmů Habiti antichi mezi mnoha
dalšími grafickými listy i čtyři dřevořezy obyvatel Českého království [102a-d].394
Ty reprezentují Čechy v tradičních oděvech sice jen schematickým způsobem, ale v
detailech akcentují jejich sociální původ. Mladá šlechtična je přepychově oblečená
do oděvu španělského typu, doplněného kloboukem se zlatou sponou, na krku má
okruží a v ruce drží rukavice. Šlechtic na dalším vyobrazení je již starší člověk v
dlouhém plášti podšitém vlčí kožešinou, na hlavě nosí baret a kord u boku. Na
vyobrazení měšťanky zaujme její vysoká čepice zakončená kulatým hrotem. Žena je
navlečená do přiléhavého pláště, pod kterým nejsou vidět ani ruce. Charakter
oblečení této ženy se velmi podobá vyobrazení pražské měšťanky, kterou holandský
malíř Joris Hoefnagel umístil na pravou přední stranu obrazu s pohledem na Prahu
kolem roku 1600 [101a-b]. Tento typ vysoké čepice s kulatým hrotem se zřejmě stal
jednou z charakteristických oděvních součástí regionu. 395 Český měšťan je podle
Cesare Vecellia oblečený do dlouhého kabátu s rukávy, vysoké čepice a
kordovanových bot. Dokonce i on má po boku kord. Vyobrazení doplňuje text v
italštině a latině, který vysvětluje, že největší rozdíl v oděvech dle společenské
hierarchie udává v Českém království kvalita použitých látek a ozdob. Šlechtici se
oblékají do hedvábí a zlatohlavů, kdežto poddaní do soukenných látek. Obecně
Cesare Vecellio popsal zvyky obyvatel v českých zemích těmito slovy:
„Obyvatelstvo tohoto království miluje novinky, a protože jeho země je velmi úrodná,
lidem se líbí žít v luxusu a nadbytku.“
392
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Francouzská móda, volnější a pohodlnější pro každodenní nošení a pro
cestování během dlouhých vojenských tažení, začala v Evropě triumfovat během
třicetileté války. Také šlechta ve střední Evropě tento oděvní styl brzy přijala pro
běžné oblékání. Konzervativní chování císařského dvora ve Vídni ji však nutilo
alespoň při pobytu v blízkosti panovníka nadále nosit oděv podle španělské módy –
tradiční, reprezentativní, ale formálně překonaný kvůli úzkému střihu skoro
neumožňujícímu pohyb. Oblékala jej během dvorských ceremonií a respektovala tak
do posledního detailu pravidla tradičního starobylého dvorského ceremoniálu. Od
roku 1646 se oděvy ušité po francouzsku objevily ve všech zkoumaných šlechtických
oděvních inventářích a od konce padesátých let francouzský styl ve střední Evropě
již začal slavit absolutní triumf. Aristokraté přikazovali nakupovat oděvy, doplňky i
parfémy v Paříži, zaměstnávali francouzské krejčí a do svých zámeckých knihoven
začali kupovat první módní sešity. Spolu s rozšířením francouzštiny jako
diplomatického jazyka se jména některých oděvních součástí vůbec nepřekládala do
národních jazyků, neboť pro ně neexistoval adekvátní název.
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IV.

Oděv a životní cyklus šlechtice
Oděvní móda byla jednou z mála součástí životního prostředí lidí, jejichž

nezbytnou, rychlou a nezadržitelnou proměnu si plně uvědomovali sami současníci.
Spojovala v sobě protikladné tendence, odrážející v názorech na odívání střet
generačního myšlení.396 Rozdílné nazírání na módu v souvislosti s věkem
pozorovatele vycházelo v obecných rysech ze vztahu jedince k dlouhodobě zažitým
společenským předlohám, především k tradici, veřejnému mínění, společenskému
postavení, mravnosti a morálce. Jednotlivé fáze lidského života – status dítěte,
postavení svobodných panen a mládenců, lidí ve stavu manželství, stařen a starců,
vdov a vdovců – byly v oblasti vnější prezentace těla a módy spojeny s
charakteristickými vizuálními symboly. Ve změně oděvních zvyklostí během
životního cyklu člověka se odrážely proměnlivé přístupy k percepci oděvních změn a
proměna osobního estetického soudu, podmíněná nejen věkem, ale také
společenským stykem a fyzickými prožitky, souvisejícími se změnou tělesné
fyziognomie, krásou, stárnutím, nemocemi či tělesnou zranitelností.397 Specifické
místo v myšlenkovém, symbolickém a praktickém světě lidí příslušelo obřadním
šatům – křestní soupravě dítěte, prvním chlapeckým nohavicím, svatebním šatům,
smutečnímu rouchu a pohřebnímu hávu,

které společnost vnímala jako

nepostradatelnou součást rituálů, uvozujících nejvýznamnější biologické nebo
sociální změny v životě člověka.398
Vyobrazení jednotlivých etap lidského života spolu s kategorizací vzhledu
člověka se v raném novověku staly oblíbeným námětem uměleckých děl. Mužský a
ženský svět býval na obrazech představován svorně kráčejícími postavami obou
396

„… Roucho cizí sluje to, které jest v nově rozličně vymyšlené, kteréhož předkové od starodávna
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byli, že jsou naši Čechové staří v takovém oděvu zřezaném, divně premovaném a vycpávaném
nechodili, ba ani ho nevídali, jako se nyní vidí.“ Citováno podle Lomnický z Budče (pozn. 391)
Pejcha života. – Srov. dobovou situaci ve Francii: „ Žena, která opustí Paříž, aby strávila šest měsíců
na venkově, vrací se odtamtud tak starožitná, jako kdyby se tam byla zapomněla třicet let. Syn
nepoznává podobiznu své matky; tak cizí mu připadá šat, v němž je vymalována…“. Citováno podle
Charles–Louis de Montesquieu, Perské listy, Praha 1989, s. 278–279.
397
Rene König, Kleider und Leute. Zur Soziologie der Mode, Frankfurt am Main 1967.
398
K vymezení přechodových rituálů včetně symboliky oděvů srov. Gennep (pozn. 104). Dále srov.
David Cressy, Birth, Mariage and Death. Ritual, Religion and the Life-Cycle in Tudor and Stuart
England, Oxford – New York 1997. – Pavel Král, Křtiny, svatby a pohřby. K vzájemné reflexi
panovnických a šlechtických přechodových rituálů ve druhé polovině 16. a první polovině 17. století,
in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1523–1740),
České Budějovice 2003 (Opera historica 10), s. 439–456. – K definování životního cyklu šlechty
v odívání Bastl, „Adeliger Lebenslauf“ (pozn. 49), s. 377–389.
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pohlaví, jež procházely sedmi až dvanácti příznačnými životními fázemi, dělenými
na desetileté či sedmileté etapy. Jednotlivým údobím života odpovídala
charakteristická fyziognomie postav, oděvní úbor a atributy [130, 131a-d].399
Schématické členění věkových kategorií na vyobrazeních představovalo ideální stav,
na jehož základě byl orientačně stanoven způsob vnímání věku v raně novověké
společnosti, odpovídající určitému očekávanému konceptu chování.400 Životní realita
se však mnohdy od předpokládaných topoi vzdalovala a souvisela spíše se
společenským, pocitovým, duchovním, fyzickým a zdravotním potenciálem každého
jedince.401 V následujícím textu posloužila symbolická „pyramida života“ jako
základní schéma pro sledování proměn oděvního chování raně novověkých šlechticů
v závislosti na jejich věku, pohlaví, společenském postavení a rodinném stavu.

IV. 1. Úloha šatů v dětství a mládí
Dětský věk měl v představách raně novověké společnosti vlastní specifický
status, charakterizovaný tělesnou, duševní a morální nezralostí. Šlechtici chápali
dětství jako přípravnou fázi na budoucí život, ve které bylo třeba věnovat pozornost
399

Podrobně se zabývá ženským životním cyklem na základě ikonografie a pohřebních kázání Heide
Wunder, "Er ist die Sonn, sie ist der Mond". Die Frauen in der Frühen Neuzeit, München 1992, s. 33–
86. – V českém prostředí Pavla Horská – Milan Kučera – Eduard Maur et al., Dětství, rodina, stáří
v dějinách Evropy, Praha 1990. – Z dobové ikonografie znázorňují cyklus lidského života například
dřevořezy Maxe Behaima a Tobiase Stimmera z druhé polovině 16. století či mědirytiny G.
Altenbacha (1650). – Komenský užíval k dělení životního cyklu sedm fází – dítě, pachole/děvčátko,
mládenec/děvče, jinoch/panna, muž/žena, stařec/stařena, kmet/babička. Na rozdíl od autorů
předcházejících vyobrazení, kteří považovali za vrcholnou fázi života období muž/žena, Komenský
určil jako vrcholek „pyramidy života“ období jinoch/panna. Srov. Jan Amos Komenský (ed. Antonín
Dolenský), Orbis sensualium pictus. Svět v obrazích, Praha 1942, s. 86–87. K rozboru životních fází
podle Komenského Eduard Maur, Dětství a mládí jako fáze životního cyklu v pojetí J. A.
Komenského, ScetH 29, 1999, č. 62, s. 113–125. – K ikonografii též Petr Janák, Protějškové
alegorické obrazy Vzestup a sestup věků muže a ženy na Státním zámku Hrubý Rohozec, Sborník
NPÚ ÚOP Liberec 2007, s. 6–15. – Z písemných pramenů Čeněk Zíbrt, Tobiáše Mouřenína Věk
člověka r. 1604, Český lid 13, 1904, s. 337–354, 390–405, 454–461. – Bartoloměj Paprocký z Hlohol,
Třinácte tabulí věku lidského, Praha 1601.
400
Podle Karla staršího ze Žerotína „je přece třeba mít ohled i na veřejnou vážnost a do určité míry
učinit zadost veřejnému mínění“. Citováno podle Rejchrtová (pozn. 178), s. 277–280. – Petráň (pozn.
175), s. 206–221. – Milan Nodl, Člověk stárne, čas utíká. Vnímání věku a stáří ve středověku, Dějiny
a současnost 26, 2004, č. 2, s. 8–11. – Peter Borscheid, Geschichte des Alters. Vom Spätmittelalter
zum 18. Jahrhundert, München 1989.
401
Fakt, že řada osob včetně šlechticů ještě na počátku raného novověku přesně neznala ani rok svého
narození, dosvědčuje, že společnost vnímala věk člověka spíše podle jeho vzhledu a chování. Srov.
Wunder (pozn. 399), s. 33–86. Výraznou změnu přineslo 18. století, kdy se staly oslavy dne narození
v královských a šlechtických rodinách samozřejmostí. Rudolf Khevenhüller-Metsch – Hans Schlitter
(edd.), Aus der Zeit Maria Theresias. Tagebuch des Fürsten Johann Josef Khevenhüller-Metsch,
kaiserlichen Obersthofmeisters 1742–1776, I–VII, Wien 1907–1972, zde především roky 1758– 1759,
s. 7, 15, 36, 47, 52, 56, 66, 78, 86, 90, 92, 93, 100, 110, 114, 116, 120, 132, 136.
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odpovídající výchově potomků a dohledu na jejich správný fyzický a duševní
vývoj.402 Již od batolecího věku byly děti vedeny kromě duchovních ctností
k ušlechtilému chování, vystupování, vzájemnému respektu a k automatickému
přijetí patřičné „oděvní disciplíny,“ korespondující s jejich stavem a zásadami
kulturního chování urozené společnosti. Během růstu dítěte a během jeho postupného
sebeuvědomování sebe sama a sebevymezování v rámci společnosti šaty dětem
umožnily první základní orientaci v nejbližším prostředí a posléze pomáhaly
pochopit hierarchickou podobu vnějšího světa vůbec. Vzrůstající chápání vlastní
sociálně predeterminované role nutilo děti akceptovat společenské požadavky a
bezvýhradně je přijímat, přizpůsobit se svým jednáním obecně platným normám a
akceptovat je. Sociální role, kterou si šlechtické děti postupně osvojovaly,
vyjadřovala zároveň jejich hodnocení, očekávání a nároky ohledně jiných lidí.403
Zájem urozených rodičů o děti se projevoval již před jejich narozením
hovorem o pocitech těhotných žen a chystáním dětské oděvní výbavy.404 Šlechtické
matky dohlížely na obstarávání potřebných věcí pro novorozeně a některé z nich
osobně šily a vyšívaly oblečení pro svého budoucího potomka.405 Porodu dítěte
předcházela pečlivá příprava plen, zavinutí, dětských košilek, čepců, křestní
soupravy, kolébky, postýlky se slamníčkem a poduškami a nákup desítek loktů
bílého plátna na výbavu nemluvněte.406 Novorozeně se dostalo do kontaktu
s prádlem a dalšími textiliemi vzápětí po porodu a omytí tělíčka. Bylo zabaleno do
plenek z bílého plátna, jichž muselo být v domácnosti dostatečné množství, aby se
402

Srov. Philippe Ariès, Geschichte der Kindheit, München–Wien 1975. – Z novější literatury srov.
Jacqueline Marie Musacchio, The art and ritual of childbirth in renaissance Italy, New Hewen 1999.
– José Luis Gonzalo Sánchez-Morelo, El aprendizaje cortesano de Felipe II. (1527–1546). La
formación de un príncipe del Renacimiento, Madrid 1999. – Wunder (pozn. 399) s. 55–89. –
K aristokratickému dětství Jaroslav Pánek, Rožmberští sirotci na jindřichohradeckém a
českokrumlovském zámku (K otázce výchovy české renesanční aristokracie), Jindřichohradecký
vlastivědný sborník 1, 1989, s. 1–20. – Petráň (pozn. 175), s. 189–199. – Tomáš Jiránek – Jiří Kubeš
(edd.), Dítě a dětství napříč stoletími, Pardubice 2003. – Marie Mžyková, I král byl dítětem. Svět dětí
na šlechtických sídlech, Liberec 2012.
403
Ariès, Geschichte der Kindheit (pozn. 402), s. 112–125. – Jean Claude Schmitt, Svět středověkých
gest, Praha 2004, s. 168–176.
404
Václav Bůžek, „Tý naděje budou každý čtyři neděle.“ Těhotenství očima šlechty na prahu
novověku, Dějiny a současnost 23, 2001, s. 8–13. – Zíbrt, Staročeská tělověda a zdravověda (pozn.
176), s. 280–312. – Miroslava Melkesová, „Ku pomoci a odlehčení těžkých trápení těhotných paní.“
Lékařské knihy a porodnické instrukce 16. století, Historický obzor 10, 1999, č. 5–6, s. 122–128.
405
Pils, Schreiben über Stadt, (pozn. 13) s. 102. – Marková (pozn. 356), s. 334.
406
Pečlivou rekonstrukci vybavení novorozenců provedla Zander-Seidel (pozn. 36), s. 252–257. –
Srov. též Pils, Schreiben über Stadt (pozn. 13), s. 191–197. Susanne Pils na základě korespondence
Johanny Terezie z Harrachu popisuje přípravu matky na narození dítěte od pořízení kolébky,
nastříhání a ušití výbavy a plen po nové potažení stěn a celkovou přípravu dětského pokoje.
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mohly stále vyměňovat [103].407 První měsíce dítě prožilo těsně utažené v povijanu,
což mělo zabránit deformaci jeho tělesných údů. Takové zacházení s křehkým
skeletem kojence bylo považováno za nutné zlo, které mělo dítě v budoucnu ochránit
před nejrůznějšími zdravotními problémy [104, 106].408
První oblečení urozených kojenců sestávalo z košilky, vyrobené nejčastěji
z bílého plátna, zdobené výšivkami, krumplováním, zlatými a barevnými prýmy i
krajkami. Košilka sahala často až po kotníky dítěte,409 v případě křestní výbavy
mohla být i mnohonásobně delší [105].410 K dětskému vybavení náležela též svrchní
zástěrka a čepec, který se zavazoval pod bradou, zdobil výšivkami a hebkým
krajkovím. Přednost se dávala šatům v bílé barvě, neboť podle textu evangelií tato
barva byla přirozeným symbolem dětské nevinnosti a boží milosti.411 Z praktického
hlediska umožňovala bílá plátěná výbava dítěte rychlé, opakované a kvalitní praní i
lepší hygienickou čistotu kojence.412 V případě chladného počasí se děcku přes

407

Zander-Seidel (pozn. 36), s. 252–257. – Pils, Schreiben über Stadt (pozn. 13), s. 102, 188: „Die
Duena, ammel undt mentschen warmeten mit warmen tüehern das kondt undt waschten es mit wein
ab.“(1674). – Ve šlechtické rezidenci pánů z Hradce se nakupovaly věci „k potřebě dítěti do kolébky“.
Srov. Marková (pozn. 356), s. 334.
408
Slova o nezbytném utužení údů novorozeněte včlenil autor básně do úst imaginárního
pokračovatele rodu Pernštejnů, malého Ludvíka z Pernštejna, v naučení rodičům: „Ai teď ležím
v plenkách tiše, utažen jsa sotva dýše, pro nezbednost mého dětinství…“ Antonín Jaroslav Vrťátko
(ed.), Ludvíka z Pernštýna rodičům, jak od nich zveden býti žádá, Časopis Českého Muzea 38, 1864,
s. 70–81, 178–186. - Srov. též Petr Vorel, Dítě na aristokratickém dvoře na počátku raného novověku
podle představ Viléma z Pernštejna, in: Jiránek – Kubeš (pozn. 402), s. 13–48.
409
Srov. Vladimír Novotný, Dítě v umění výtvarném, Praha 1941. - Max Sauerlandt, Kinderbildnisse
aus fünf Jahrhunderten der deutschen und niederländischen Malerei, Leipzig 1938. – Idem, Das Kind
in fünf Jahrhunderten europäischen Malerei, Zürich 1949. – Emil Waldmann, Das Kind in der
Malerei, Berlin 1940. – Dziecko w malarstwie polskim, Warszava 1979. – Eva Klimešová, Dětský
portrét XVIII.–XIX. století. Ze sbírek muzeí a galerií severomoravského kraje, Ostrava 1977. – Milena
Lenderová, Ikonografické prameny k dějinám dětství – možnosti jejich interpretace. Příklad 19.
století, in: Jiránek – Kubeš (pozn. 402), s. 76–87. – Pro region Jižních Čech srov. Hana Pilsová,
Obrazové zrcadlo urozeného dětství. Podobizny dětí a dospívajících členů šlechtických rodů
z portrétních galerií pánů z Hradce, z Rožmberka, Eggenberků, Schwarzenberků, Černínů, Šternberků
a Paarů (16.–18. století) (Diplomová práce), PF JU, České Budějovice 2003. – Z hmotných pramenů
mapuje charakter dochovaných dětských křestních výbav v Nizozemí Marie C. de Jong, Christening
garments and some accessoires from the collection of „Het Nederlandes Kostuummuseum“, The
Hague, Holland eith the introduction on the history in general, Waffen und Kosümkunde 27, 1968, s.
134–142.
410
Způsob vybavení dítěte na pražských královských křtinách prince Ruprechta, syna Fridricha
Falckého, popisuje Karel Stloukal (ed.), Královny, s. 228–229. Dítě podle těchto záznamů bylo neseno
ke křtu „v pěkných poduškách zlatohlavových a stříbrohlavových, od nichž s pravé i levé strany visela
roucha nákladná na půl druhého sáhu, kteráž neslo osm panen z fraucimoru královského za hlučného
troubení a bubnování veselého“. – Srov též. Král, Křtiny, svatby a pohřby (pozn. 398), s. 439–456.
411
Rudolf Suntrup, Liturgische Farbenbedeutung im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, in:
Blaschitz –Hundsbichler – Jaritz et al. (pozn. 44), s. 445–467.
412
Pilsová (pozn. 409), s. 72–76. – Bastl, „Adeliger Lebenslauf“ (pozn. 49), s. 377–389.
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košilku přetáhl kožešinou podšitý kabátek nebo novorozeně bylo zabaleno do
kožešinového fusaku.413
Oděvy batolat vycházely svým střihem z principů panující dámské oděvní
módy, akceptovaly však váhu, výšku a fyzické proporce dítěte. Jednotný typ oděvů
pro chlapce i dívky charakterizoval období raného dětství, které děti trávily bez
ohledu na pohlaví pod dohledem matky, chůvy a dámské společnosti v zámeckém
fraucimoru. Šacení hochů do dívčích úborů souviselo pravděpodobně s jednodušším
hygienickým zaopatřením dítěte a mělo zřejmě i magicko–ochranný význam [107,
108].414 Většina urozených dětí pózovala portrétistům v reprezentačních šatech podle
poslední módy již během prvního a běžně od druhého roku života.415 U nejmenších
pacholat není jasné, zda děti náročné oděvní kreace oblékaly pouze během
slavnostních okamžiků a portrétování, nebo zda se musely v upnutém, těžkém a ne
příliš pohodlném šatu pohybovat neustále.416 Například rodiče Jáchyma Oldřicha
z Hradce pořídili synovi v prvním roce jeho života zelené tykytové šaty a tykytový
klobouček se zlatou šňůrou, ovšem o střihovém členění oděvu ani o frekvenci jeho
užívání nelze říci nic bližšího.417 Plně respektovat dětské potřeby a dětské zdraví v
odívání začalo až osvícenství, které rovněž uznalo dětskou módu jako specifickou
oděvní kategorii.418
Věk předání prvních nohavic chlapci nebyl konkrétně stanoven, neboť někdy
měl pánské šaty k dispozici již dvouletý kluk, jindy musel hoch na privilegium
oblékat kalhoty čekat až do osmého či desátého roku života. Jedním z důvodů, proč
413

Srov. Kalista (ed.), Korespondence Zuzany Černínové (pozn. 176), s. 196, 220: „Mý dítě, kup
nějakej štyclíček, jak v něm bejvají nožičky a ručičky, čistý, ňáký suptilný, a přivez jej s sebou!“
414
Eva Stille určila dobu předání prvních mužských šatů chlapci přibližně na čtvrtý rok života. Srov.
Eva Stille, Zank um die Hosen. Symbol des Mannes, Kleidungsstück für alle, in: Kleider und Leute
(pozn. 397). – Na rozdílný věk dítěte při předávání prvních nohavic upozornil Barbara Purrucker,
Knaben in Mädchenkleidern, Waffen und Kostümkunde 17, 1975, s. 71–75, 143–161. – Bernis, La
moda (pozn. 60), s. 65–111. – Pilsová (pozn. 409), obrazové přílohy. – K pobytu šlechtických chlapců
ve fraucimoru viz Pánek, Rožmberští sirotci (pozn. 402), s. 1–20. – Význam šatů ve středoevropských
iniciačních rituálech bohužel opomenul Pavel Neumeister, Rituály dospělosti a jejich význam, in:
Jiránek – Kubeš (pozn. 402), s. 145–150.
415
Přílišný spěch s dospělou oděvní výbavou pro dítě kritizoval humanista a kazatel Tobiáš Mouřenín
z Litomyšle, Veršovaná tvorba, Praha 1995, s. 44: „Co jest platno, když mu (dítěti) ve všem vůli dáš,
zda v tom zalíbení Bohu uhlídáš, že dítě tvé tak sobě vykračuje, ve všem pejchu až příliš provozuje:
anť má šaty drahé upremované, vycpané, zdobené aneb zřezané, k tomu tulich i rapír musí míti, a
mnohé neumí dobře mluviti…“. – Srov. Boehm (pozn. 26), s. 265.
416
Ariès, Geschichte der Kindheit (pozn. 402), s. 112–125.
417
Marková (pozn. 356), s. 333.
418
Eva Uchalová, Od panýrů k legínám. Dětské odívání na cestě k účelnosti, in: Jiránek – Kubeš
(pozn. 402), s. 93–99.
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chlapci oblékali mužské šaty v rozdílném věku, mohlo být jejich místo
v sourozenecké hierarchii. Zdá se, že prvorození a starší hoši získávali kalhoty dříve
než ostatní. Oblečením nohavic se chlapec vzdálil ženskému světu, který jej dosud
obklopoval, a vstoupil do světa mužů. Nezměnilo se pouze jeho vzezření, ale i
způsob výchovy, ve které začal hrát dominantní roli otec nebo jiný mužský
příbuzný.419 Otázkou zůstává, zda bylo předání prvních kalhot v prostředí
středoevropské šlechty doprovázeno nějakým specifickým rituálem, je to však
nanejvýš pravděpodobné.420
Někteří rodiče zřejmě toužili brzkým pořízením šatů dospělých po vizuální
stránce uspíšit růst dítěte.421 To dokládají dvojportréty otce či matky a dítěte, na
kterých bývají potomci znázorněni v úboru shodujícím se střihem, provedením ba
dokonce ozdobami a barvou se šaty rodičů. Z podobizen čiší snaha rodičů – zároveň
objednavatelů šatstva i portrétu – znázornit potomka jako vlastní věrnou „kopii“
s hrdostí a příslibem budoucího slavného pokračování rodu.422 Touha vidět dítě
v dospělejším věku zněla i z dopisu Alžběty Myslíkové z Chudenic z roku 1645.
Matka Alžběta v něm doufala, že dcera Zuzanka rychle poroste, aby mohla sama co
nejdříve odčinit dobro, které jí prokazovala babička: „Zuzrličku na stokráte oba dva
milujeme a jí poroučíme, aby čistě spěšně rostla…“.423
Vzhled dětí formovaly kromě šatů také nejrůznější módní doplňky – u dívek
zlaté a perlové síťky do vlasů, barety, čepce, vínky z hedvábných a živých květů.
Chlapci v rukou hrdě třímali svůj dětský kord. Dítka obou pohlaví se mohla honosit
nákladnými šperky, mezi něž patřily zlaté řetězy, náramky a zlaté prsteny
s výraznými kameny. Kromě těchto předmětů dospělé módy byla urozená pacholata

419

Gennep (pozn. 104), s. 57, 97. Gennep upozorňuje, že přijetí dítěte do skupiny dospělých mohlo
být vizuálně prezentováno právě výměnou dětského oděvu za šaty dospělých. Pro raný novověk
zdůraznili význam šatstva pro rituály dospělosti Wunder (pozn. 399), s. 90–172. – Philippe Ariès –
Georges Duby, Geschichte des privaten Lebens III, Frankfurt am Main, 1990–1991, s. 350–235.
420
Pro Francii doby Ludvíka XIV. srov. Ariès, Geschichte der Kindheit (pozn. 402), s. 112–125.
421
Ibidem, s. 112–125. – Purrucker (pozn. 414) s. 74.
422
Fellner, Das adelige Porträt (pozn. 3), s. 449–516. – Serrera, Alonso Sánchez Coello (pozn. 3), s.
37–63. – Ve vzniku dětských portrétů se odrazila pýcha na budoucí pokolení rodu, ale i rodičovská
láska a někdy rovněž stesk a smutek ze vzájemného odloučení. K tomu srov. dopis Alžběty Myslíkové
z Chudenic ohledně portrétu dcery: „… račte mi tu milost učiniti a račte mi po Jirkovi ten její
kontrfekt poslati, nebo nevím, kterak toho dočkati mám, abych ji, nebo její kontfekt mohla viděti…“.
Citováno podle František Dvorský, Mateř a dcera Zuzany Černínové z Harasova. Listy Alžběty
Homutovny z Cimburka a Elišky Myslíkovny z Chudenic, Praha 1890, s. 70–71. – Srov. též Bukolská
– Štěpánek, Španělské podobizny (pozn. 7), obrazové přílohy.
423
Dvorský (ed.), Mateř a dcera (pozn. 422), s. 60, dopis z roku 1645.
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ověšena ještě skutečnými atributy dětství – chřestidly, cumlátky a kousátky, korály
ve zlatých přívěscích, zvonky a rolničkami, schránkami s vonnými substancemi a
nejrůznějšími typy dalších amuletů, které údajně měly magickou moc ochránit dítě
před nebezpečím a zlými silami. Kousky korálů je například chránily před morem a
neštovicemi. Zvonky a rolničky, které se přivěšovaly na dětské oblečky, sloužily
jako signalizace pohybu dítěte po místnostech.424
V batolecím věku bylo dětské šatstvo vybaveno ještě specifickým vodítkem –
kšírkami, kterými dospělí mohli korigovat a usměrňovat pohyb dítěte, popřípadě
zmírnit pády při prvních dětských krůčcích.425 První samostatné kroky potomka bez
kšírů se stávaly pro rodinu malou veřejnou slavností, jež byla zaznamenána i do
deníkových análů. Podle Johanna Josepha Khevenhüllera-Metsche chodil jeho vnuk
poprvé sám bez pomoci kšírků na maškarní oslavě uspořádané pro urozenou
drobotinu mladší čtyř let ve vídeňském paláci hraběte Saint–Juliena: „Mein Encklel
… muste erstenmahl ohne Führband gehen, so ganz glücklich abgeloffen.“426
Rodiče a příbuzní urozených dětí dbali nejen na oděvní výbavu potomků, ale
zajímali se rovněž o charakter a proměnu dětské postavy. Uvědomovali si
podmíněnost vzhledu dítěte vlastním vzezřením a se zvědavostí očekávali, čí podoba
se odrazí ve tváři potomka.427 Zkoumali, jaké má děcko oči, zda mu správně rostou
zuby, jestli mu nebude na škodu příliš velký nos. Obávali se, aby mu nepředali spolu
424

Zdeněk Smetánka, Archeologie ochranného zvuku, Dějiny a současnost 15, 1993, č. 1, s. 7–9. –
Idem, Archeologické etudy. Osmnáct kapitol o poznávání středověku, Praha 2003, s. 11–16. –
Liselotte Hansmann – Lenz Kriss-Rettenberck, Amulett und Talisman. Erscheinungsform und
Geschichte, München 1966. – Na základě rozborů dětských portrétů viz Serrera, Alonso Sánchez
Coello (pozn. 3), s. 37–63.
425
H. Hogger, Ein Mädchenkleid mit Gängelbändern aus dem 17. Jahrhundert, Waffen und
Kostümkunde 36, 1994, s.71–76. – Ruth Bleckwenn, Das Gängelband, ein Detail der Kinderkleidung
im 16.–18. Jahrhundert, Waffen und Kostümkunde 33, 1991, s. 99–119.
426
Khevenhüller-Metsch – Schlitter (pozn. 401), s. 89.
427
Dvorský (ed.), Mateř a dcera (pozn. 422), s. 8: „Nad Zuzrličkou se srdečně těším… než jen ať, pro
pána Boha, nemá tak velkého nosu jako pantáta, sic takto bude všecka čistá…“. – Jan Jiří Harant
z Polžic a Bezdružic popsal ve svých pamětech svou vnučku Annu Alžbětu: „Děvčátko ještě ne tří let
stáří, k otci svému všecko podobné, když malý byl…Děvčátko to malý, však tlustý a chytrý.“ Srov.
Ferdinand Menčík (ed.), Paměti Jana Jiřího Haranta z Polžic a Bezdružic od roku 1624 do roku 1648,
Praha 1897, s. 135–136. – Také Johanna Terezie z Harrachu viděla v rysech nejmladší dcery podobu
svého muže: „Sie (Rosa) sicht den Carel kleich, allein hadt sie kleinere augen und maul, hoff zu gott,
sie wirdt hibss weren.“ Citováno podle Pils, Schreiben über Stadt (pozn. 13), s. 148. – Ke srovnání
též Marie de Rabutin Chantal de Sévigné (ed. Alena Hartmannová), Rozhovory na dálku. Výběr
z dopisů, Praha 1977, s. 58, dopis 1671: „… Vídám den co den Vaši dceru, aby se tak řeklo,
v plínkách. Chci, aby byla rovná; to je má starost. To by bylo pěkné, aby dcera Vaše a pana Grignana
nebyla dobře rostlá!“. – Ibidem, s. 76, dopis 1671: „Uprostřed mlčení kroužku se královna obrátí na
mne a řekne: Komu je podobná vaše vnučka? – Madame, řekla jsem na to, podobá se panu Grignan.
Zvolala: To je škoda! Radši si měla vybrat podobu své matky nebo babičky!“
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se svými geny nějaký vlastní výrazný tělesný handicap. Krásný vzhled dítěte rodiče
považovali za Boží dar a symbol Boží milosti, který měl potomkovi spolu
s rodinným zázemím a správnou výchovou usnadnit cestu k úspěšné životní
kariéře.428 Fyzická krása se v raném novověku stala pro urozené nutným atributem
morální dokonalosti a společenského postavení, kontrastem k představě ošklivosti,
která byla spojena se sociálně nejslabšími vrstvami.429
Tělesná přitažlivost urozených chlapců a děvčat spolu s dobře zvolenou
oděvní výbavou napomáhaly jejich kladnému přijetí v prostředí panovnického dvora,
neboť výběr pážat a dvorních dam probíhal nejen podle urozenosti, ale i na základě
estetického hlediska.430 Rodiče proto na veřejnosti maskovali drobné chyby v dětské
fyziognomii.431 Pokoušeli se také eliminovat z okolí dítěte vše, co by mohlo
potomkovi uškodit. Velkým nebezpečím byly neštovice, které mnohdy stály dítě
nejen krásu, ale i život. Pokud dítě útok nemoci přežilo, mohlo být kvůli výrazným
stopám ve tváři a na těle do budoucna vyřazeno ze společenského života podobně,
jako když se u něho projevila nějaká výrazná tělesná vada.432
Doba ukončení statusu dítěte bývala společností vnímána individuálně a
souvisela s jeho vnější fyzickou podobou, pohlavní zralostí a platnými
společenskými normami.433 Následující období mladosti a přípravy na manželský
život charakterizovalo v ikonografii životních cyklů označení panna a mládenec a
bylo prezentováno krásným fyzickým vzhledem mladých lidí, oděvem podle
poslední módy a výstředními doplňky. Nápadné oděvy i symbolické oděvní doplňky
428

Šimon Lomnický z Budče, Pejcha života (pozn. 391). – Bartoloměj Paprocký z Hlohol (ed. Josef
Polišenský), Panna, Praha 1941. – Khevenhüller-Metsch – Schindler, 1758–1759 (pozn. 401), s. 89.
429
Roland Girtler, Kleidung als Symbol „demonstrativen Müssigganges“ bei Sandler, Zuhältern und
Aristokraten, in: Klaus Beitl – Olaf Bockhorn (edd.), Kleidung – Mode – Tracht, Referate der
Österreichischen Volkskundetagung 1986 in Lienz, Wien 1987, s. 93–105.
430
Beatrix Bastl – Gernot Heiss, Hoffdamen und Höflinge zur Zeit Kaiser Leopolds I. Zur Geschichte
eines vergessenen Berufsstandes, in: Václav Bůžek (ed.): Život na dvorech barokní šlechty 1600–
1750, České Budějovice 1996 (Opera historica 5), s. 187–265.
431
Pils, Schreiben über Stand (pozn. 13).
432
Šimon Lomnický z Budče ve své „Pejše života“ (pozn. 391) komentoval tuto skutečnost
následujícím způsobem: „mají-li kteří rodičové dítky krásné, zdařilé, ty dávají světu, pakli jsou
kulhaví, jací nezdární a nezdraví, a na audech nespůsobilí, obětují Bohu, řídko se která pěkná panna
Bohu oddá, ale raději se vdá, s kulhavou pak, s krhavou neb nějakou nezdravou, šuk s ní do kláštera.“
K neštovicím také Menčík, Paměti (pozn. 427), s. 137. – Dvorský, Mateř a dcera (pozn. 422), s. 8. –
Vocelka – Heller, Die Lebenswelt der Habsburger (pozn. 126), s. 37.
433
Malý (pozn. 370), s. 69. Hranice zletilosti byla podle Knihy tovačovské stanovena v panském stavu
u chlapců na 16 let, u dívek na 14 let, v rytířském stavu u chlapců na 17 let, u dívek na 15 let. Od roku
1549 byla v Čechách stanovena obecná hranice dospělosti 20 let, dívka nabývala zletilosti a právní
způsobilosti provdáním. V případě nezbytnosti se zletilost zjišťovala ohledáním druhotných znaků
pohlavní dospělosti.
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dívek a chlapců odpovídaly jejich mladistvému věku, touze líbit se, zájmu o nové
módní dění i určitému druhu rebelství vůči starší generaci. Rodiče a poručníci jim
mladické rozmary dopřávali, neboť si uvědomovali důležitost následování módních
trendů pro rodinnou reprezentaci a pro zapojení potomků do společenského života.434
Díky držení finančních prostředků de facto sami regulovali oděvní chování dětí až do
jinošského věku.
Rodiče běžně dohlíželi na výběr a střih šatů svého potomka a se zájmem se o
případných nákupech textilií a šatstva vzájemně informovali a radili. V roce 1556
nabádala Anna Hradecká z Rožmberka manžela Jáchyma, aby synovi Adamovi
opatřil nový svrchník, a to jednak z praktických, hlavně však ze společenských
důvodů, neboť „zde paní Slavatová brzy bude a von že má špinavej kožíšek“.435
Mendelína z Hradce se v roce 1559 obracela na matku svého synovce, téhož malého
Adama, se starostlivostí a výčitkou nad jeho nedostatečným zaopatřením oděvy: „…
a Adámkovi jsem ušila pět košilí neb velmi dobrejch neměl, než jen sem mu je tak
sprosta ušíti dala, tak na pospěch, a dala sem mu jich čtyři do pytlíčku a pátů na
něho…“436 Zájem Anny Rožmberské z Hradce o synův exkluzivní zevnějšek vzrostl
v době její tříleté poručnické vlády nad hradeckým majetkem v letech 1565–1568,
kdy využila volného přístupu k financím hradeckého rodu a sama se postarala o
obohacení šatníku stále ještě nezletilého syna Adama. V garderobě mladého muže se
ocitly reprezentativní oděvy z italských látek střižené „po brunšvicku“ či podle
španělské módy.437
Láskyplný vztah, otcovská pýcha a především zásadní důraz na reprezentaci
rodu, společenské postavení a politickou orientaci rodiny zněly ze slov dopisu
Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, kterým v roce 1624 nabádal manželku
Polyxenu: „… Václavovi za mě dejte polibek. Nechte mu ušít krásný nový oblek

434

Rytíř Burian Slavkovský ze Skalice ve svém kšaftu z roku 1597 chtěl zajistit moderní oděvní
výbavu pro své dcery: „Též dcery mé, aby opatrovány souce, zvláště v šatstvu, jak nynější věk míti
chce, věřím…, že tak vuole má o dcerách mejch vykonána bude.“ Citováno podle Král, Mezi životem a
smrtí (pozn. 9), s. 166–174. – Srov. též Dvorský, Staré písemné památky (pozn. 175), s. 376–377. –
Hraběnka Sabina Žofie Morzinová považovala za nezbytné stanovit ve svém testamentu z roku 1640
sumu 600 kop gr. míš. na každoroční obměnu oděvní výbavy své dcery Marie Polyxeny. Viz Král,
Mezi životem a smrtí (pozn. 9), s. 508–509.
435
Bůžek – Hrdlička, Rodinný život (pozn. 357), s. 145–271.
436
Ibidem, s. 244–245, dopis z roku 1559.
437
Marková (pozn. 356), s. 321–326.
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podle španělské módy, aby ho měl, až přijede kardinál Orsino…“438 Oděvní chování
potomků dlouhodobě koordinoval svými příkazy rovněž Jan Jiří ze Švamberka ve
druhém desetiletí 17. století. Narozdíl od Lobkovice charakter oděvů mladého
Adama a Benigny ze Švamberka nijak nenaznačil jejich náboženskou orientaci na
protestantské prostředí.439
Také na šatstvo mladých eggenberských princů Jana Kristiána a Jana
Seyfrieda dohlížela starostlivá matka Anna Marie z Eggenbergu, vdova po Janu
Antonínovi z Eggenbergu, až do jejich plnoletosti. Pravidelně dávala příkazy svému
garderobiérovi, jaké šaty má nechat pro chlapce zhotovit. Někdy byly oděvy pro oba
hochy dělány z totožných materiálů, jak to ostatně odpovídalo dobovému pohledu na
dětskou módu sourozenců, jindy byly doplňovány některé oděvní součásti pro prince
jednotlivě, šaty jim byly často vyspravovány, nebo dokonce přešívány ze starších
kusů.440
Míru účasti potomků na formování podoby jejich zevnějšku, a tím i
vymezovaní jejich vlastní identity nezávislé na vůli rodičů nebo opatrovníků
v souvislosti s dosaženým věkem nelze zatím přesněji specifikovat. Samostatné
oděvní chování prokázali mladí muži bezpečně až během odpoutání se od domácího
prostředí na kavalírských cestách. Pro dívky znamenal změnu způsobu oděvního
chování, nově nezávislého na vůli rodičů, sňatek.441
Charakter a úprava zevnějšku vystihovala sociální pozici urozených ve
společnosti a jako jeden z obecně srozumitelných symbolů vizuální komunikace také
podporovala vztahy mezi příslušníky opačného pohlaví. Muži a ženy se navzájem
pozorovali, hodnotili fyzický vzhled svých protějšků, jejich krásu, upravenost,
umělecké ztvárnění a nákladnost oděvní výbavy i její erotický účinek. 442 Šlechtici
438

Pavel Marek, Dětství a dospívání Václava Eusebia z Lobkovic ve světle španělské korespondence
jeho rodičů, in: Ivo Barteček (ed.), Celostátní studentská konference Historie´99, Olomouc 2000, s.
61–87.
439
SOA Třeboň, CR – registratura, ze Švamberka, sign. 9/18, 19.
440
Ibidem, pobočka Český Krumlov, RA Eggenbergů, sign. III 3h 1t.
441
Adam z Hradce se v roce 1568 v devatenácti letech ujal správy rodového majetku i starosti o
vlastní garderobu. Srov. Marková (pozn. 356), s. 322. – Vilém z Rožmberka se osobně zabýval svojí
garderobou v šestnácti letech, během cesty do Itálie v letech 1551–1552. Srov. Pánek, Výprava (pozn.
174). – V pořizování šatů byla Benigna ze Švamberka až do svého sňatku závislá na otci. SOA
Třeboň, CR – registratura, ze Švamberka, sign. 9/ 18, 19. – Kateřina z Pernštejna podléhala v tomto
směru poručnictví svých bratrů až do svatby. Petr Vorel (ed.), Česká a moravská aristokracie (pozn.
357), s. 82–110.
442
Lomnický z Budče, Pejcha života (pozn. 391): „A protož ženy nebo panny, které se šperkují,
ozdobují a tváře své sobě líčí, tím aumyslem, aby od jiných požádány byly a někomu se zalíbily,
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byli schopni dámské publikum zaujmout „spanilou postavou,“ „knížecími způsoby,“
odvahou, udatností, smělostí, veselostí, přívětivostí a rozumem.443 Na pánském
oděvu mohla ženy upoutat například úprava košile, vyzývavě vykukující z průstřihů
kabátce, nebo pěkné, štíhlé, svalnaté nohy v krátkých kalhotách, které vynikly při
chůzi, tanci, při fyzicky namáhavých soubojích a atletických výkonech. Úcta tehdejší
společnosti k životu se odrazila v okázalém zvýraznění poklopce vypolstrováním –
měl podobu vztyčeného falu a symbolizoval mužovu plodivou sílu.444
Protože sociokulturní standard raně novověké společnosti odpovídal
vysokému hodnocení fyzické krásy, snažili se někteří muži smazat, nebo alespoň
zamaskovat tělesné odlišnosti, vymykající se očekávané společenské normě. Pánové
malého vzrůstu nazuli střevíce s mohutnými kramfleky a nasadili vysoký klobouk,
„aby se větší zdáli, kterážto vada při mnohých mužích se nachází, kteříž příliš vysoké
klobouky na hlavě nosí, chtíce k postavě své přidati loket jeden“.445 Další muži
vylepšovali anatomické partie svého těla vycpávkami v oblasti hrudníku, ramen a
poklopce, jiní byli nuceni srovnat obézní postavu utažením kabátce v oblasti břicha a
zad. Muži si rovněž nechávali růst delší vlasy, kadeřili je a jinak upravovali, aby
vylepšili estetický dojem svého obličeje.446
Muži, jako aktivnější účastníci společenského dění, si ve svých ústních,
písemných i uměleckých projevech uzurpovali právo arbitrů dámské krásy, sličnosti
a smyslnosti.447 Za nejúčinnější milostné zbraně dívek považovali krásné šaty, drahé
smrtedlně hřeší…Ozdobují se, okrašlují, nádherně chodí, šaty divné, kroje misterné, vokruží škrobené,
zdirkované, zbírané, pantofle drahým kamením vysázené nosí, jen aby se mládencům, aneb jiným
frejířům líbily a je k sobě svábiti mohly…“
443
Václav Březan (ed. Jaroslav Pánek), Životy posledních Rožmberků I–II, Praha 1985, s. 640–641. –
Srov. též Tobiáš Mouřenín, Líčidlo krásné pannám a paním i jiným osobám, kteréž se rády po tváři
šlechtí a líčí užitečné: Při tom jisté umění, čeho se užívati má, aby jeden druhého milovati musil.
Všechněm mladým lidem ano i starým darováno a v český jazyk přeloženo od Tob(iáše) M(auřenína)
L(itomyšlského), Staré Město pražské 1594: „A tak kdož jest na těle a obličeji pěkné postavy a
slušnosti, ten sám od sebe vážen bývá od lidí…“.
444
Barokní společnost v souvislosti se zintimněním sexuálních projevů dávala přednost decentnímu
poklopci. Srov. Anne Hollander, Anzug und Eros. Eine Geschichte der modernen Kleidung, Berlin
1995, s. 82–101.
445
Lomnický z Budče, Pejcha života (pozn 391). Kromě záznamů v knihách mravokárců přibližují
praktiky dobové módy například Annemarie Bönsch, Adelige Bekleidungsformen (pozn. 3), s. 169–
193. – Bernis, La moda en la España (pozn. 60), s. 165–111.
446
Líčidlo krásné (pozn. 443): „… co on v štítu nese, toho člověk skrze vlasy zakrýti nemůže, nechť on
již se s nimi kučeraví a roztahuje, jak chce. Tím toliko vynáší na světlo své bláznovství a lehkost,
hledíc s takovou hlavou jako chlupacený ježek, aneb co Markolt s huňatými vlasy, aneb jak Cikán,
Turek, Polák, Uher, což jistě žádná stará česká ctnost není…“
447
Christiane Andersson, Das Bild der Frau in der oberrheinischen Kuns um 1520, Wolfenbüttler
Abhandlungen zur Renaissanceforschung 14, 1994, s. 243–259. – Schmitt (pozn. 403), s. 170.
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šperky, obnažené vlasy, panenský vínek,448 svěží tvář, hluboké oči, rudá ústa a bílé
ruce. Přirovnávali je ke slunci, nebi, vzácným šperkům a drahocenným tkaninám.
Václav z Lobkovic takto vyjádřil představu o kráse své milované: „… nebo já
vždycky na tu tvář jasnější než slunce a na ty ruce bělejší nežli sníh, na ty pysky nad
korály pěknější, na ty oči nad šípy pronikavější, na to čelo hladější než kment, na ty
vlasy zlaté, kteréž jsou mých pět smyslů i srdce dohromady svázaly, na ty zuby
pěknější a rovnější než perle orientálské vzpomínám…“449 Vlasy, které mladému
muži svázaly srdce i smysly, byly obecně vnímány jako jeden z nejcitlivěji
působících ženských erotických půvabů. Neprovdané panny proto měly na cestě za
hledáním životního partnera privilegium chodit prostovlasé, s rozpuštěnými
kadeřemi.
Podobný pohled jako mladý Lobkovic měl na ženskou krásu i známý
renesanční veršotepec Šimon Lomnický z Budče. Podle něho měla mít krásná dívka
„líčka pěkně růžová, pysky červené korálové, oči sokolové, zuby křišťálové a ruce
bílé.“450 V představách dalšího urozeného literáta, Hynka z Poděbrad, byla panenská
krása ještě dokonalejší ve skvostném a elegantním vnějším obalu: „Na její hlavě
příprava byla, že od zlata, drahého kamenie se stkvěla, a to dílem neznámým a
misterným; ozdobena byla bohatstvím výborným. Sukni také jmějíše perlami
krumplovanú, i zlatem, od vrchů až k zemi, mezi tiem rozličné květy dělané,
rozličnými cedulemi krumplované.“451
Z českých jazykových tisků, které se snažily shrnout platné společenské normy ženského chování a
kritizovat nešvary, lze jmenovat například: Křesťanských pobožných panen věneček poctivosti, b. m.
1581, Líčidlo krásné pannám a paním i jiným osobám, kteréž se rády po tváři šlechtí a líčí užitečné,
Staré Město pražské 1594. – Jan Štelcar Želetavský, O marnosti žen a panen, Praha 1586. – Nová
abeceda na zlé děvečky, v kterej vypisuje se jejich paráda a pejcha, b. m. 1787. – Píseň nová o
nynějším kroji a neposlušných děvečkách, b. m., 2. polovina 18. století. – Simeon Valecius, Kázání
krátká a prostá o nápravě života křesťanského, Staré Město pražské 1614: „… jest tak proti takovému
hříchu a zlé žádosti lékařství, svaté manželské lože neposkvrněné a jeden každý pro uvarování
takového hříchu má míti pořádnou a poctivou manželku, s ní se má řádně vedle ustanovení božího
spojiti a jíti.“
448
Věneček se stal v raně novověké literatuře alegorickým symbolem panenských ctností. Srov.
Jaroslava Kašparová, Křasťanských pobožných panen Věneček poctivosti Alžběty Homutové
z Harasova a Bibiany z Pernštejna, Východočeský sborník historický 5, 1996, s. 187–195. – Petra
Roubalová, Dospívání dívky v raném novověku a jeho alegorický obraz v literárním věnečku
Diplomová práce, HÚ JU, České Budějovice 2000.
449
Dvorský (ed.), Staré písemné památky (pozn. 175), s. 163–164. – Kalista (ed.), Korespondence
císaře Leopolda I. (pozn. 349), s. 107.
450
Čeněk Zíbrt, Listy z českých dějin kulturních, Praha 1891, s. 49–64.
451
Hynek z Poděbrad (ed. Zdeňka Tichá), Spisování slavného frejíře, Praha 1978, s. 45. Hynek
z Poděbrad popisuje svoji „snovou pannu“ v básni nazvané „Stesk na ženitbu“ podle krásných šatů a
bohaté šperkové výbavy.
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Předmětem tajných tužeb a bujné fantazie mužů se stávaly i další křivky
ženského těla. Na prvním místě pánského zájmu stála trvale ženská ňadra, která
tvarově formovala postavu a ukryta v luxusním oděvu propůjčovala tělům urozených
žen majestátní vzhled. V ňadrech muži viděli hlavní milostný orgán, který vzbuzoval
touhu i po ostatních intimních partiích ženy.452 Přitažlivost zvýrazněného poprsí pro
muže se odrazila i ve veřejných oděvních zákonech, neboť společnost byla ochotná
tolerovat větší výstřihy ženám, které se potřebovaly provdat. 453 Fyzická krása
znamenala pro dívky a v některých případech i pro chlapce větší naději na úspěšné
uzavření výhodného sňatku. Ač se při hledání vhodného partnera v urozených
rodinách sledovalo především to, zda byla vyhlédnutá osoba dítětem urozených
rodičů a stav majetku rodiny, také fyzická přitažlivost a odpovídající chování hrálo
při výběru partnera významnou roli.454 Podmínkou pro uzavření manželství nebyl ani
tak mimořádně sličný vzhled nevěsty jako uspokojivé zjištění, že slečna „není
škaredá“.455 Pokud se však dívka zdála „nerozšafná“ či „dětinská“, námluvy se
komplikovaly.456 Nedostatek přirozené krásy nebo viditelný fyzický handicap někdy
452

Marilyn Yalomová, Dějiny ňadra. Kulturní a sociální dějiny prsou od starověku až po současnost,
Praha 1999. – Morus (Richard Lewinsohn), Světové dějiny sexuality, Praha 1992. – Tématem ideálu
ženské krásy se na základě dobové krásné literatury zabýval S. K. Neumann, který rovněž shromáždil
popis pojmenování ňader v dobových českých a evropských literárních památkách. Stanislav Kostka
Neumann, Dějiny ženy. Populární kapitoly sociologické, etnologické a kulturně–historické, III. Žena
středověká a renesanční, Praha 1932, s. 85–106. – Srov. též Lomnický z Budče (pozn. 391), Pejcha
života: „Jako mnohá těchto časů /viděti jest při jich kvasu./ Nese tenký, roucho drahý /až viděti tělo
nahý. / Dráždí muže i mládence, /co nějaký dva blížence. /Když vysadí své kozičky, /až dosahují
bradičky…“.
453
K erotické symbolice vlasů Hollander (pozn. 444), s. 92–101. – Konkrétně Lomnický z Budče,
Pejcha života (pozn. 391) „ kteří mají vlasy černé, chtějí míti rusé. Kteří mají vlasy rovné, dělají sobě
kučeravé…“ Ženám údajně nevadilo, že falešné kštice do jejich účesu „se někdy umírajícím a mrtvým
lidem odstřihují, aneb i časem z kostnice brány a přinášeny bývají“. – Dále srov. například Amedeo
Molnár, Českobratrská výchova před Komenským, Praha 1956, s. 247–256. – Čeněk Zíbrt, Jak se kdy
v Čechách tancovalo, Praha 1895, s. 110–137.
454
Johanna Terezie z Harrachu nepovažovala svoji dceru Josefu, dvorní dámu španělské královny
Marie Anny, za příliš krásnou a snažila se její vizáž nejrůznějšími okrasnými prostředky vylepšit.
Srov. Pils, Schreiben über Stadt (pozn. 13), s. 148. – Dále též Menčík (pozn. 427), s. 150: „Též od
Pána Boha dost krásou obdařena byla, nevelké tváři, veselých očí a vzezření, rusých vlasů, vždycky
červená, dost bílá, pysky červené, ruce bílé, subtilná, na svou ženskou osobu dosti rozumná…“ –
Khevenhüller-Metsch ve svém deníku zdůraznil, že krásná dívka byla na sňatkovém trhu daleko více
žádána: „die Freile Braut – um welche wegen ihrer sehr schönen Gestalt sich würcklich schon andere
gutte Partien gemeldet hatten…“. Viz Khevenhüller-Metsch – Schlitter 1758–1759 (pozn. 401), s.
65. – Ženich se mohl dočkat kladného hodnocení ze strany rodičů své vyvolené například pro své
„bezúhonné a vybrané chování, spojené s vrozenou ostýchavostí.“ Citováno podle Rejchrtová (pozn.
178), s. 258–260.
455
Dvorský (ed.), Mateř a dcera (pozn. 422), s. 77: „… že z toho nemalou, ale velikou radost mám;
jednak proto, že je předce předních rodičů dítě, a druhé, tak jak ji dobře pamatuji, ošklivá není…“
456
Dvorský, Zuzana Černínová ( pozn. 176), s. 164. – Idem, Mateř a dcera (pozn. 422), s. 77–78,
164, dopis z roku 1648: „paní teta praví, že taky pro Tebe nic nebyla, že je tak nerozšafná a
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zapříčinily, že i bohatá dědička dlouho marně čekala na zájem odpovídajícího
urozeného ženicha.457 Přispíval k tomu i fakt, že manželky měly v kultivovaném
prostředí raně novověkých dvorů sehrát již nejen roli matek budoucího urozeného
pokolení, ale také reprezentovat svého muže v rámci dvorské společnosti. Krásná a
upravená žena po boku muže byla vizitkou jeho moci, luxusu a společenského
úspěchu.458
IV. 2. Zásnubní symboly a svatební šaty
Svatba byla v raném novověku jedním z nejdůležitějších životních okamžiků
dvou lidí, které ve světě urozených spíše než láska spojila společenská prestiž rodů,
majetkové poměry rodiny, politická situace či náboženské vyznání. 459 Textilie, šaty,
šperky a oděvní doplňky v průběhu přípravy a konání svatebního veselí od námluv,
zásnub, výprosu nevěsty po uzavření sňatku a přínosu nevěsty byly znakem i
prostředkem symbolické komunikace mezi snoubenci a mezi rodinami snoubenců.
V širším smyslu tvořily komunikační prvek i v rámci domácí a zahraniční
aristokratické společnosti, bedlivě sledovaný a komentovaný v ústních a písemných
sděleních.
Textilie, šperky a oděvní doplňky byly nahlíženy jako adekvátní dary
symbolické výměny mezi snoubenci dávno před uzavřením sňatku. Ještě před
dětinská…“. - K výběru nevěsty podle vzhledu a dobrých vlastností Čeněk Zíbrt, Panna, ženitba,
žena. Ve staročeské úpravě polských skladeb Reje z Naglovic a Bartoloměje Paprockého II, Praha
1941, s. 59–65.
457
Jindřich Francek, Eliška Kateřina Smiřická a příběh její lásky, Východočeský sborník historický 3,
1993, s. 237–297. – Také císař Leopold I. se zálibou komentoval podobu a vzhled žen, které si vybrali
za manželky jeho dvořané. Srov. Kalista (ed.), Korespondence císaře Leopolda I.(pozn. 349), s. 107:
„che sii brutta come il diavolo, negra come Mora…“
458
Ariès – Duby III (pozn. 419), s. 212– 235. – Dülmen, Fest der Liebe (pozn. 45), s. 67–106.
459
Ke šlechtickým svatbám Bastl, „Adeliger Lebenslauf“ (pozn. 49), s. 377–390. – Eadem, Was ich
nur bei dier sein mecht, würden mier alle beschwerden leichter. Zur Bedeutung von Ehe und Liebe
innerhalb des Österreichischen Adels in der Frühen Neuzeit. Unsere Heimat 66, 1995, s. 4–14. –
Eadem, Mezi mocí a bezmocí (Úvahy o každodenním životě šlechtičen v raném novověku), Dějiny a
současnost 16, 1994, s. 24–26. – Richard van Dülmen, Heirat und Eheleben in der Frühen Neuzeit.
Autobiographische Zeugnisse, Archiv für Kulturgeschichte 72, 1990, s. 153–171. – Evelin
Oberhammer (ed.), Der ganzen Welt ein Lob und Spiegel. Das Fürstenhaus Lichtenstein in der frühen
Neuzeit, München 1990, s. 189–201. – Bernward Deneke, Hochzeit, München 1971. – Karl Vocelka,
Habsburgische Hochzeiten 1550–1600. Kulturgeschichtliche Studien zum manieristische
Repräsentationsfest, Wien–Köln–Graz 1976. – Petr Vorel, Pernštejnská svatba v Prostějově roku
1550, Časopis Matice Moravské 114, 1995, s. 139–162. – Idem, Aristokratické svatby v Čechách a na
Moravě v 16. století jako prostředek společenské komunikace a stavovské diplomacie, in: Bůžek –
Král (edd.), Slavnosti a zábavy (pozn. 232), s. 191–206. – Václav Ledvinka, Šlechtická svatba v Praze
roku 1579 (K charakteru aristokratických slavností české renesance), Documenta Pragensia 12, 1995,
s. 105–113.
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zasnoubením, ale zejména po něm si při vzájemných setkáních nebo pomocí
prostředníků budoucí životní partneři vyměňovali předměty osobního charakteru,
především zásnubní prsteny, náramky, medailony s vyobrazením vyvoleného
partnera, čepce, pentle, rukavice, střevíčky i kompletní oděvy. Panny odesílaly svým
snoubencům vínky ze živých květin nebo ze vzácných kovů jako symbol své čistoty.
460

Ve většině případů šlo o věci, které měly přijít do fyzického kontaktu s tělem

obdarovaného, a tak uchovat stálou připomínku osobního závazku, který jej vázal
k budoucímu partnerovi. Vyměňování darů mělo v jistém smyslu přinucovací účinek,
neboť přijetí či vzájemná výměna daru znamenaly z právního hlediska osobní
závazek obou zúčastněných.461 Podle Simeona Valencia byly tajně posílané dopisy a
dary jednou z forem vedoucích k páchání hříchu, jejichž přijetí mohlo vést
k nechtěným osobním závazkům: „… Mnozí nemajíce volného přístupu, skrze psaní,
dary, jedny druhé svazují…“ [121]462 Při zrušení zásnub, provázeném rozčarováním
a zklamáním, si muž a žena darované zástavy lásky vraceli.463
Vznikaly i zásnubní portréty, kde snoubenci pózovali s darovanými
předměty.464 Jejich zasnoubení a vztah k budoucímu životnímu partnerovi zde velmi
460

Jako nejobvyklejší dary si snoubenci vyměňovali rukavice, prstýnky, zrcátka, šperkovnice,
věnečky, medailonky, květiny, vyšívané stuhy a šňůrky, symboly srdce a spojených rukou na
nejrůznějších předmětech. Deneke (pozn. 459), s. 61. – Margaret Lembergová, Hanavské zásnuby
Albrechta Jana Smiřického, Dějiny a současnost 16, 1994, s. 15–18. – Petr Maťa, Rituál zásnub
v deníku renesančního kavalíra, Dějiny a současnost 18, 1996, č. 6, s. 11–15. – Zander-Seidel (pozn.
36), s. 262–266. – Srov. též Březan, Životy I (pozn. 443), s. 184: „Po nemnohých dnech kněžna Sofia,
zasnoubená nevěsta, krásný a drahý věnec panu ženichovi odeslala…“. – Vilém z Rožmberka pro
změnu Žofii Braniborskou podaroval v roce 1561 zásnubním darem v podobě náhrdelníku ze čtyř
diamantových a čtyř rubínových rozet s 15 malými rubíny, 18 perlovými růžemi a 29 malými perlami
a s přivěšeným klenotem s diamantovou rozetou, velkým smaragdem, rubínem a třemi velkými
perlami. Srov. SOA Třeboň, CR – registratura, z Rožmberka, sign. 4, kart. 2.
461
Gennep (pozn. 104), s. 32–34. – Srov. soudní případy ohledně darování prstenu a jiných zástav
lásky za příslib manželství. Zdeňka Hledíková, Zápisy z manželských sporů – nepovšimnutý pramen
15. století, in: Zdeněk Beneš – Eduard Maur – Jaroslav Pánek (edd.), Pocta Josefu Petráňovi. Sborník
prací z českých dějin k 60. narozeninám prof. Dr. Josefa Petráně, Praha 1991, s. 79–93. Někdy chtěly
nabídnutím darů prospět zdárnému průběhu namlouvání i rodinní příslušníci, jako Zuzana Černínová z
Harasova, která obětavě přinášela první lásce svého syna Humprechta, Alžbětě Berkové z Dubé,
vzácné římské rukavičky novou manýrou dělaný, pentle a obrázky svatých. Když se vyhlédnutá
nevěsta rozhodla vdát za jiného, popíchla Zuzana syna v dopise do Itálie odkazem na držení smutku
pro ztracenou lásku: „…Nevím, dáš–li si černý šaty šíti.“ Citováno podle Dvorský (ed.), Zuzana
Černínová (pozn. 176), s. 148, dopis z roku 1647.
462
Valecius, Kázání krátká a prostá (pozn. 447).
463
Blíže neznámá panna Ludmila s hořkostí propustila milého z jeho závazků a žádala na něm, aby
„ten mizerný dárek můj mně zase navrácen byl při nejprvní poště“. Dvorský, Staré písemné památky
(pozn. 175), s. 216–217, dopis z roku 1618.
464
Srov. podobiznu Ferdinanda Arnošta hraběte z Valdštejna s malým medailonem s portrétem
vyvolené dívky v roce. Valdštejnská obrazárna v Chebském muzeu. Katalog stálé expozice, Cheb
1999, s. 58–59. – Lembergová (pozn. 460), s.15–18
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často symbolizoval karafiát, drobná květina, která patřila k nejoblíbenějším
symbolům lásky v době pozdního středověku i renesance a jejíž obliba přetrvala až
do doby baroka.465 Rostlině, známé tehdy v odborných kruzích pod jménem
dianthus, se přezdívalo též božská květina pro její příjemný vzhled, „velmi libou“
vůni a mnohé léčivé účinky. Podle dobových lékařských knih, včetně Herbáře Petra
Ondřeje Mattioliho, vydaného poprvé v Praze v roce 1562, sloužil odvar z karafiátu
jako lék proti závratím, padoucnici, křečím, mrtvici, třasavce, ospalosti a ztvrdnutí
údů. Potírání rukou a nohou karafiátovým octem mělo ochránit při morovém povětří.
Stejně účinné proti moru prý bylo i pití vína s karafiátovými květy. Neméně důležitý
byl ale příjemný a estetický vzhled této rostliny, jemná barevnost květů a jejich
trvanlivost, které ji předurčovaly k pěstování v zahradách i výzdobě interiérů.466
Karafiát se údajně rozšířil do Evropy ze Středomoří, kde jím byl okouzlen
francouzský král Ludvík IX. během obléhání Tunisu v roce 1270 a přivezl jej s sebou
do Francie. Květina ale byla dobře známá již před tímto datem v jihoevropských
přímořských oblastech, ve starověkém Řecku byla dokonce dávána do souvislosti
s nejvyšším bohem Diem. Ve středověku, po jejím rozšíření do zbytku Evropy, byly
karafiáty vnímány jako noblesní, vzácné rostliny, jejichž květy bylo možné uctít
Pannu Marii. Karafiát se tak často objevuje na obrazech Panny Marie s dítětem, kde
se jeho květ stává komunikačním prvkem mezi matkou a dítětem. Stačí zmínit
Leonardovu Madonu s karafiátem nebo Madonu s karafiáty od Raffaela Santi.
Karafiát jako symbol Boží lásky se nachází i na dalších mariánských obrazech a na
vyobrazeních samotného Krista, neboť podle jedné ze starokřesťanských legend
karafiát vyrostl ze slz Panny Marie, které prolévala pod Ježíšovým křížem.467
Lidé tehdy znali drobnější zahradní karafiáty barvy bílé, červené či růžové a
také tzv. bledé, jako krví kropenaté. Urozené dívky je trhaly a vily z nich věnce,
kterými zdobily své hlavy a paže nebo je darovaly svým blízkým. Oblibu této
činnosti naznačuje poznámka v kronice Václava Březana Životy posledních
Rožmberků: „I sice panna Eva, šlechtična nejmladší z Rožmberka, u svých psaních
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pana bratra navštěvujíc, začasné více něco směšného napsala než užitečného, druhdy
naříkavši, že musila v smutku s fachy choditi, a měvši karafiátů, že nesměla věnců
dělati a nositi…“468 Rostlé květiny byly vedle šperků krásným a elegantním
doplňkem oděvů, ať již v podobě věnců, kytiček, nebo jednotlivých květů.
Na dobových portrétech se objevují květy karafiátů poměrně často, neboť se
jako symbol mariánského kultu postupně v přeneseném smyslu staly symbolem
zasnoubení, lásky a manželství. To souviselo i s jejich obecnou symbolikou,
spojenou s příchodem jara, světla a s nadějí na vydání budoucího plodu. Upomínaly
také na věk mladosti lidstva v podobě prvotního nebeského ráje i na mládí každého
lidského jednotlivce. Jejich rudá barva odkazovala na jedné straně na vřelý cit a
lásku, v křesťanském významu však také byla připomínkou krve, lidského utrpení a
těžkého lidského údělu.
První portréty s karafiáty jako zásnubní květinou jsou doloženy pro
nizozemské a německé prostředí již v první polovině 15. století, odkud zvyk spojovat
karafiáty se zasnoubením zřejmě přejala ostatní Evropa [111]. Na přelomu 15. a 16.
století jde již počet portrétů ze šlechtického a měšťanského prostředí se symbolickou
květinou do desítek kusů. Pravidelně se na nich objevuje karafiát červené barvy,
symbolizující čistou horoucí lásku, někdy ve spojení s karafiátem růžové barvy, který
naznačuje příslib manželství. Karafiátový květ může být protknut ještě drobnou
snítkou rozmarýnu, který je chápán jako slib manželské věrnosti budoucímu
partnerovi.
Karafiát byl zřejmě mnohdy darován jako výraz emotivního vyjádření vřelého
citu k obdarovanému, ale svým symbolickým významem, příslibem manželství a
věrnosti naznačoval i cenné vnitřní lidské a morální hodnoty dárce. Na portrétech
obvykle vidíme jen jednoho ze snoubenců, ať již muže, nebo ženu. Proto je cenným
důkazem o tom, že darování drobné květiny stvrzovalo vzájemný křehký vztah mezi
snoubenci, námět talíře z italské majoliky asi z poloviny 16. století. Muž na něm
jemně objímá vyvolenou ženu a nabízí jí červený karafiát. I zde je květina symbolem
lásky a snad také naděje na budoucí plody, které vzejdou z tohoto manželství. Výjev
na nádobě je doplněn poetickou devízou: Dulce est amare [112].
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S karafiátem se nechávali portrétovat příslušníci obou pohlaví, muži i ženy
bez rozdílu. Krásnou ukázkou veřejně přiznané zamilovanosti je portrét neznámého
muže italské provenience, který jemně drží červený karafiát mezi palcem a
ukazováčkem pravé ruky na svém srdci, na místě, kde si uchovává vzpomínku na
svou milou [117].469 Zajímavý srovnávací materiál zde nabízí válečná zbroj, kterou
zhotovil v roce 1588 augsburský platnéř a zlatník Anton Peffenhauser pro saského
kurfiřta Kristiána I., na kterém je na místě srdce vypodobněna dívka s květinovým
věncem [118].470 Jiný způsob poukázání na lásku a zásnuby použil Hans Holbein ml.
na podobizně významného kupce Georga Gisze z roku 1532. Do průhledné vázy,
postavené velmi ostentativním způsobem na stole v centru obrazu, umístil červené a
bílé karafiáty s fialami a rozmarýnem. Především v prvních desetiletích 16. století
patřilo k prvkům dobové módy, že muži, podobně jako ženy, si hlavy zdobili věnci
z čerstvých květin, uvitými z bílých a červených karafiátů, popřípadě z růží, které si
milenci někdy vyměňovali jako znamení své náklonnosti [114a-b, 115, 116]. Během
16. století květinové věnce z hlav chlapců postupně mizí, zato v dívčí módě věneček
stále přetrvává jako důležitá součást jejich panenské výbavy a symbol dívčiny
počestnosti, ačkoliv živé květy postupně vytlačují drahocenné věnečky ze zlata
zdobené umělými kvítky z tkanin či kovu. Zvláště ozdobný věnec mívaly na
svatbách nevěstiny družičky (německy Kranzmödchen), jak můžeme vidět na
vyobrazení svatby Jana Jetřicha ze Žerotína s Barborou Trčkovou, rozenou
z Bibrštejna, ze sedmdesátých let 16. století [125].471
Ženy a dívky na dobových portrétech nejčastěji svírají květ karafiátu také
v pravé ruce, kterou natahují před sebe, aby mohly dát drahocenný květ své lásky
náležitě na odiv. Někdy jde o jediný červený nebo růžový karafiátový květ, mnohdy
jsou spojeny dvě i tři květiny se snítkou rozmarýnu. Nechybí ani případy, kdy si
ženy, podobně jako muži, přidržují květinu na místě svého srdce. Jednotvárné strnulé
pózy dam s karafiátem se na obrazech během 16. století uvolnily. Ženy se nyní
s květem v ruce ležérně opírají o stůl, jak to vidíme na portrétu skvostně oblečené a
šperky ověšené Anny Marie z Bádenu, jež se v roce 1578 stala třetí manželkou
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Viléma z Rožmberka [113a-b].472 Na jiných portrétech si ženy uvolňují ruce pro další
atributy urozenosti, facalit a rukavice, tím, že si rostlý květ vetknou do účesu nebo
elegantně zastrčí za ucho, jak to vidíme na portrétech Polyxeny z Pernštejna nebo
arcikněžny Anny Rakouské, budoucí manželky císaře Maxmiliána [119, 120].473
Objevují se i první neformální podobizny, kdy dívka s rozverností zasune květ
karafiátu do hlubokého výstřihu svých šatů, jako Christina, nevěsta malíře
Bartholomea Sprangera z pražské zlatnické rodiny Müllerů.474 Doba baroka oživila a
emotivně gradovala námět předání květiny, jak jej sledujeme v cituplném gestu
Rembrandtovy manželky Saskie na malířově obraze z roku 1641.
Svatební šaty nevěsty a ženicha i nevěstina svatební výbava, veřejně
vystavená během svatby před zraky hostů, měly demonstrovat bohatství, moc a
společenský význam rodin obou snoubenců. Tyto předměty byly podrobeny veřejné
společenské kontrole ze strany hostů slavnosti a měly důležitý vliv na udržení,
zvětšení nebo hrozící ztrátu společenské prestiže obou rodin. Informace o průběhu a
nákladnosti svatebního veselí se stávaly součástí šlechtické osobní korespondence,
ale i referencí panovníkovi a v případě zvláště významných svateb také námětem
dobových letáků a drobných tisků.
Důraz na kvalitní osobní výbavu byl zřetelný v četných zmínkách o nákupu
látek, doplňků či objednávkách krejčího v dobové šlechtické korespondenci i
účtech.475 Svatební šaty a výbava se začínaly šít optimálně již rok před chystanou
veselkou. Kratší doba pobízela ke spěchu, neboť existovalo reálné nebezpečí, že by
se zhotovení šatů a výbavy nemuselo stihnout včas. Sama nevěsta neměla zřejmě
příliš možností do příprav svatebních oděvů zasahovat.476 O pořízení látek na šaty,
výběr střihu a objednání krejčího se starali otec, matka či jiný z rodinných
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příslušníků, kteří využívali služeb vrchnostenských úředníků.477 Ve výběru střihu šatů
pro nevěstu a v dohledu na jejich šití měla volnou ruku některá dospělá členka
rodiny, která korigovala i jednání mladé nevěsty během svatebního obřadu.478
Rodina obvykle měla snahu zajistit dívce to nejlepší na šaty nejen
z příbuzenské náklonnosti, ale především z prestižních důvodů a strachu z pomluvy,
aby, slovy Jaroslava z Pernštejna, s „poctivostí naší a ne s posměchem bylo“.479
Pernštejn se obával, aby zanedbáním péče o sestřinu výbavu a její svatební šaty
rodina neohrozila své společenské postavení a svou sociální prestiž. Tu během
svatební slavnosti determinovalo nejen množství vydaných finančních prostředků,
ale i velikost symbolického kapitálu, jakým byl počet a urozenost shromážděných
„pánů a přátel“, počet dní slavnosti, luxus a velikost svatební výbavy či množství,
kvalita a exotičnost podávaných potravin. Šperky, oděvy a oděvní doplňky, ložní
prádlo, nádobí a další osobní výprava nevěsty, kterou dostala od rodičů, byla během
svatební slavnosti vystavena v pokojích, kde se konala svatební slavnost, urození
hosté tak měli příležitost ji osobně ohodnotit a ocenit.480
Svatební šaty byly nezbytným atributem slavnosti, symbolickým obřadním
rouchem, jehož význam vymezoval již biblický text. Podle evangelisty Matouše „kdo
chce vejít do nebes poskvrněn hříchy, je podoben tomu, kdo vstupuje do svatební
síně, aniž by se oblékl na svatbu“.481 Bez odpovídajících šatů de facto nebylo
přípustné svatební obřad uskutečnit.482 V ideálním případě se měli snoubenci každý
den slavnosti objevit na veřejnosti v novém oděvu, doplněném originální šperkovou
výbavou. Během osmidenního svatebního veselí Johanna Wilhelma z Jülich–Cleve s
markraběnkou Jacobou z Bádenu (1558–1598) v červnu 1585 hosté každé ráno
netrpělivě čekali, v jaké róbě vyjde novomanželský pár ze svých pokojů. Oděvy
477
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novomanželů byly vždy barevně i typologicky sladěny a tvořily tak opticky jednotný
a nerozdílný celek. Popis šatů Jacoby z Bádenu s chotěm zaznamenal ve své kronice
vychovatel mladého knížete a zemský písař Dietrich Graminär.483
Pokud snoubenci byli ze vzdálených regionů, kde panovaly odlišnosti
v charakteru oděvní módy, nebo se nacházeli na odlišném společenském stupni
v aristokratické hierarchii, docházelo někdy před svatbou k vzájemným dohodám o
barevném a střihovém sladění vzájemné slavnostní garderoby tak, aby neznalost
oděvních zvyklostí jiné oblasti a nevhodný způsob ošacení neohrozily společenský
status některé z rodin. Důraz na detail naznačil případ Alžběty Amálie Hanavské,
nevěsty Albrechta Jana Smiřického ze Smiřic, v roce 1618, kdy se její příbuzní
obávali, aby vážnost rodu neutrpěla tím, že sukně nevěstiných šatů nebude mít
vlečku.484 Vilém z Rožmberka v roce 1561 zase daroval svojí nevěstě Žofii
Braniborské čtyři české sukně, vlastně kompletní dámské oděvy, dva z černého atlasu
se zlatými ozdobami a uzavřené ke krku, další z černého atlasu lemovaný stříbrem a
poslední bílý se zlatem. Podle naznačené barevnosti a střihu oděvu přivezl Vilém
protestantské nevěstě šaty podle španělské oděvní módy, panující tehdy na
habsburském dvoře, a tak jí symbolicky naznačil, že se bude muset zvyklostem
nového domova v odívání přizpůsobit.485 Darovat jedny či vícery šaty nevěstě ke
svatbě ze strany ženicha platilo v raném novověku za obecný zvyk.
Představy o tom, jak by měla vypadat poctivá výprava nevěsty, se lišily podle
postavení rodiny v rámci společenského systému šlechtické skupiny a závisely i na
její finanční situaci. Nepřekvapí proto, že látky na svatební šaty, oděvní výbavu a
interiérové textilie ke svatbě synovce Jana Zrinského ze Serynu přišly jeho strýce,
prvního velmože Českého království Petra Voka v Rožmberka, v roce 1600 nejméně
na 10 000 kop gr. míš. Hodnota svatebních šatů a šperků, které nevěsta Marie
Magdaléna Novohradská z Kolovrat oblékla během svatebního obřadu, vyšly na
úctyhodných 900 kop gr. míš.486 Nevěsta tak měla na sobě oděv de facto v hodnotě
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jednoho městského domu. Hraběnka Sylvie Černínová považovala v roce 1635 sumu
8 000 fl. na kompletní přípravu svatby sestry Olympie vzhledem k postavení rodiny
za sumu naprosto nedostačující, „byť se pro veselí dosti sprostý strojilo“.487
Aby nedošlo ke zkrácení práva neprovdaných dcer na uspořádání
odpovídající svatební slavnosti, otcové na ně pamatovali ve svých kšaftech. Ladislav
ze Šternberka ve své poslední vůli z roku 1566 nařídil vypravit každé z dcer veselku
za 3 000 kop gr. míš., z kteréžto sumy bylo vyhrazeno 700 kop gr. míš. na svatební
šaty a oděvní výbavu.488 Václav Rozdražovský z Rozdražova nařídil v roce 1621
uspořádat dceři svatbu v hodnotě 3 000 kop gr. míš., do které byla zahrnuta i oděvní
výbava.489 Rytířské nevěsty musely vyjít se sumou podstatně nižší, většinou kolem
300 kop gr. míš.490 Rožmberkové přispívali příslušnicím rytířských rodů ve svých
službách na šaty, výbavu a výpravu ode dvora asi 250 kopami gr. míš. Nevěsty
prostého původu od nich na přelomu 16. a 17. století získaly příspěvek na šaty kolem
50 kop gr. míš, popřípadě jim byly šaty přímo ušity z látek v majetku pána.491
Zanedbání nákupu adekvátní oděvní výbavy, která byla veřejně vystavena,
mohlo vést k újmě na rodinné cti i ke stěží napravitelné katastrofě v podobě odvolání
sňatku. Polyxena Lobkovická z Pernštejna komentovala takovou situaci v dopise
z roku 1626 manželovi, kde se rozepsala ohledně výbavy neteře Giovanny Gonzaga
di Castiglione (1612–1688). Symbolický kapitál, který chtěla vytěžit z prestižního
sňatku s italskou markýzou rodina Jiřího Adama z Martinic (1602–1651), mohla
chatrná oděvní výbava nevěsty obrátit vniveč: „Tři dny po příjezdu měla čtrnácté
Další oděv ze zeleného hladkého zlatohlavu a další z černého hedvábného aksamitu s trojitým zlatým
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s podšívkou višňové barvy. Srov. SOA Třeboň, Velkostatek Třeboň, sign. IB 6I, fasc. I–II. – Ibidem,
CR – registratura, z Rožmberka, sign. 23a, fasc. V.
487
Srov. dopis Sylvie Černínové manželovi z 19. července 1635. František Tischer (ed.): Dopisy
Sylvie hraběnky Černínové, rozené Coloretto-Millesimovy, s chotěm jejím Heřmanem hrabětem
Černínem z Chudenic z let 1635–1651, Věstník Královské české společnosti nauk 1908, s. 1–108, s.
26.
488
Král, Mezi životem a smrtí (pozn. 9), s. 163.
489
Ibidem, s. 421.
490
Ibidem, s. 170, 270, 284.
491
Hajná, Rožmberský fraucimor (pozn. 78), s. 5–19. – Král, Mezi životem a smrtí (pozn. 9), s. 205.
Tam i poslední vůle rytíře Jana Boryně ze Lhoty (1575), ve které nařizuje vydat neprovdaným dcerám
věno v hodnotě 300 kop gr. míš. a svatební výpravu: „Dále pak k jejich svadebním svátkuom výprava
poctivá tak, jakož na ně náleží, aby jedna každá z nich předkem měla čtyry sukně hedvábný, totiž
jednu aksamitovou, druhou damaškovou a dvě tykytový, a to vše nový, kromě jiných sukní svátečních a
všedního dne chodících a k tomu kožich běliznový dlouhý nový tykytou podšitý. … A k tomu také tý
jedný každý dceři mý řetízek zlatý od šedesáti uherských zlatých…“
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narozeniny. Vypadá ale na osmnáct. Podobá se trochu matce, hlavně očima. Důležité
však je, že ji přivezli nahou a otrhanou. Nedali jí nic velkého ani malého. Přijela
v sukni, ušité po způsobu honáků krav, ze zeleného tamínu zdobeného zlatými a
stříbrnými šňůrami a prýmky. Měla na sobě také pláštík ze stejné látky, ušitý po
španělsku. Říkám pláštík, tedy třírohou věc, jež nemá okruží a je zdobená zeleným
tamínem se zlatem. Měla starý klobouk s dvanácti knoflíky, pěti perlami a několika
různobarevnými péry... Druhý den si oblékla sukni celou z modrého tamínu
s nějakými plavými a trochu žlutými květy. Byla zdobena zlatými a stříbrnými
prýmky. Opět po španělsku s puntíkovanými rukávy podšitými taftovými provázky. To
je potupa a hanba! Kromě toho má sukni z barevného damašku a oblek ze stejného
materiálu zdobený zlatými a stříbrnými prýmy. To je všechno, co má... jednoduchý
řetízek s několika perličkami, jenž nestojí ani tři měďáky. Sine luce, sine croce. Bez
nosítek, bez plátna, bez jediné stuhy. Je to potupa, hanba a vychytralost. Má jednu
sukni ze stříbrné látky se zlatými prýmky. Chtěla si ji vzít druhý den po svém
příjezdu. Byla jsem však proti, poněvadž by si ji měla schovat na svatbu... Auditor a
hrabě Zucconi se velice styděli. Prvně jmenovaný jí na druhý den chtěl přinést rudý
satén. Avšak za jeden loket tady žádají devět říšských tolarů, což je ukrutnost. Teď tu
pro ni nic nemají, protože každým dnem očekávají oblečení. Hrabě Zucconi proto
zítra nebo v pondělí odjede. Řekla jsem mu, aby to bez nějakého povyku oznámil
císařovně. Slíbil mi, že to tak udělá. Jelikož je ve Vídni všechno levnější, nakoupí to
tam... Řekla jsem mu, můj živote, aby s Vámi o tom promluvil. Sdělte mu, že je to
nejen velká sprostota, ale také obrovská hanba. Postrašte jej, že si Češi řeknou, že je
to nějaký levoboček, a budou chtít sňatek odvolat. Kdyby jí alespoň dali nějaké hadry
po matce, jež, jak víte, takhle nahá a otrhaná nechodila... Nemá vůbec nic. Řekněte
auditorovi, že se kvůli těm lidem ze srdce stydíte. Ale nerozčilujte se, můj králi.
Zasaďte se o to, aby tam auditor koupil nějaký hezký brokát, z něhož se nechá ušít
sukně, pár rukávů a kabátec. Také ať vyberou nějaké dobré zdobení, látku na
zhotovení nočního úboru, prýmky a šňůrky. Jestli toho tedy nechce vzít ještě více. Vše
ať zařídí bez povyku... ať tam koupí také nějaký prsten.“492
Výprava nevěsty v tomto případě nesplňovala ani jediné důležité kritérium:
dívka měla pouze staré a obnošené šaty, navíc nemoderního a zastaralého střihu.
492

Citováno podle Marek, Svědectví (pozn. 306), s. 500–505, dopis Polyxeny Lobkovické z Pernštejna
odesílaný z Prahy 29. 8. 1626.
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Tamín a damašek sice patřily ke kvalitním látkám, ale přesto ne mezi nejluxusnější.
Giovanně navíc chyběly oděvní doplňky, vyměnitelné rukávy, čepce, stuhy, prýmky
i šperky. Ba neměla ani součást výbavy pro svatební noc, tedy novou noční košili a
šlafpelc, ani povlečení a další vybavení na přípravu svatebního lože. Z Polyxenina
pohledu bylo tedy použití adjektiva nahá na místě, neboť toto slovo označovalo
v dobové terminologii i člověka oblečeného neadekvátně svému stavu nebo oděného
jen v košili. Polyxena Rožmberská z Pernštejna si představovala prestižní výbavu
nevěsty ve zcela odlišných dimenzích. Pro zvětšení prestiže rodu měla být nevěsta
tak bohatá, aby se svojí výbavou vyrovnala panovnickým kruhům. Spekulace o
potenciální nevěstě pro svého syna Polyxena komentovala slovy: „Vypravili by ji prý
tak, jak si asi nikdo neumí představit. Prý ještě lépe, než jak byla vypravena
císařovna.“493
S výbavou Giovanny di Castiglione ostře kontrastovala výbava druhé
manželky Viléma z Rožmberka, která se za něho provdala v roce 1561, Žofie
Braniborské. Sestávala z deseti nových kompletních oděvů ke svatbě z hedvábných
sametů, atlasů v pestrých barvách zlatožluté, červené, zelené, hnědé, šedé a černé,
zdobených perlami a drahými kameny i ručně vyšívanými vzory. Šlechtična měla
k dispozici dalších 21 šatů lemovaných zlatem a drahými kožešinami. Vlastnila troje
zimní šaty podšité pevnou látkou a kuními kožešinami. Měla k dispozici tři luxusní
kabáty podšité kožešinou a dalších pět svrchníků. Nechyběly ani specifické doplňky
podle poslední módy, 12 baretů zdobených perlami a zlatými růžemi, řetízky a
kameny. Jeden z nich měl na sobě vyšité monogramy W a S, tedy monogramy
snoubenců, spojené řetízkem. Žofie si přivážela do Čech také 28 čepců, jeden z nich
zdobený orientálními perlami, safíry a rubíny, a několik dalších, vyrobených ze
zlatohlavu. Nechyběly ani samostatné živůtky, odepínací rukávy, mnoho párů
ozdobných stuh na přivazování rukávů, zdobených zlatem a perlami. Její výbava
obsahovala i soubor spodních košil, které během tehdejší oděvní módy korunovaly
svojí jemností dojem z luxusního oděvu. Nevěsta měla na svou dobu obrovskou
značnou výbavu spodního prádla, 22 spodních košil a čtyři haleny s prýmky ve
stříbře a zlatě a dalších 42 bílých zřasených halen. Měla i 13 nočních košil se zlatými
493

Ibidem, s. 508–509. Šlo o spekulaci s vyhlídnutou nevěstou, dcerou hraběte Ferranta Gonzaga di
Guastalla, pro syna Václava Eusebia.
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a hedvábnými prýmky a čtyři noční čepce, 30 fěrtochů, 30 párů odepínacích rukávů a
výbavu do lázně.494
Jak již bylo řečeno, svatební šaty pro hlavní obřad měly být nové, ušité ze
zlatem nebo stříbrem krumplovaného hedvábí – zlatohlavu či stříbrohlavu. Ač se
během raného novověku bylo možné setkat s oděvy v nejrůznějších barvách, od
konce 16. století se stále častěji objevovaly šaty šité ve světlých, pastelových
barevných odstínech [122, 123, 126]. Další šaty, které se měly užít ke svatbě, mohly
být ušité z méně nákladných, ale přesto luxusních látek, z barevného sametu, atlasu,
brokátu, aksamitu, s ozdobami z prýmků a šňůr. Během následujících dní veselí se
mohly eventuálně použít i starší kusy z oděvní výbavy. V případě přípravy svatby
Marie Magdalény Novohradské z Kolovrat v roce 1600 nevěsta pobývala několik
měsíců před sňatkem ve fraucimoru manželky Petra Voka, Kateřiny Rožmberské
z Ludanic, a tam také absolvovala celý proces šití svatebních šatů. Úkolem zvolit
druh, kvalitu a barvu látek na svatební šaty nevěsty byla pověřena Anna Hradecká
z Lobkovic. Nechala nakoupit látky u pražského obchodníka Herkusele de Nova za 1
400 kop gr. míš. devět měsíců před chystaným sňatkem. Textilie vzápětí putovaly k
pražskému krejčímu Janovi Celtšnajderovi, který měl jistě lepší přehled o módních
trendech než regionální řemeslníci. Mezi krejčím a zadavatelem objednávky se
rozvinuly čilé písemné kontakty, týkající se dokupování hedvábných zlatohlavů,
zlatých pasomanů a stuh, neboť krejčí sám si drahé textilie netroufl pořídit. Z látek
zhotovil čtvery kompletní dámské šaty, krátké svrchníky a další součásti garderoby a
za svoji profesionální práci byl odměněn sumou 78 kop gr. míš.495
V roce 1550 se do komplikované situace s přípravou svatebních šatů pro
Kateřinu z Pernštejna, nevěstu Eka ze Salmu, dostali Jaroslav, Vratislav a Vojtěch
z Pernštejna. Chtěli své sestře dopřát ke svatbě „poctivé a nákladné šaty“, ale kvůli
složitým diplomatickým jednáním ohledně sňatku a hospodářským starostem se
začali přípravou sestřiny svatební výbavy zabývat až šest týdnů před datem sňatku.496
Tehdy požádali o pomoc provdanou sestru Kateřinu Švamberskou z Pernštejna, která
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SOA Třeboň, CR– registratura, z Rožmberka, sign. 4, kart. 11.
Pro nákup látek a šití šatů pro Marii Magdalénu Novohradskou z Kolovrat viz SOA Třeboň,
Velkostatek Třeboň, sign. IB 6I, fasc. I–II.
496
Postup při přípravě oděvů k této svatbě osvětlila vzájemná korespondence pernštejnských bratří.
Viz Vorel (ed.), Česká a moravská aristokracie (pozn. 357), s. 82–110. – Idem, Pernštejnská svatba
v Prostějově roku 1550 (pozn. 459), s. 139–162.
495
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doporučila udělat hlavní nákup látek a oděvních doplňků v Praze. Jaroslav
z Pernštejna s tím souhlasil.497 Pouhé tři týdny před svatbou se šaty pro nevěstu a její
dívčí doprovod začaly šít a svatební garderoba se dodělávala do poslední chvíle ještě
přímo v místě konání slavnosti na zámku v Prostějově.
Ač snoubenci během několikadenního svatebního veselí vystřídali větší počet
slavnostních kostýmů, punc svatebního roucha měl oděv, ve kterém nevěsta a ženich
předstupovali před kněze a skládali manželský slib.498 Při této příležitosti ženich již
tradičně předával nevěstě prsten, který – pokud se sňatek vydařil – se pro ženu stával
symbolem manželské lásky, úcty i pietních vzpomínek.499 Písemné prameny
potvrdily ikonografické doklady o tom, že škála barev dámských svatebních šatů
byla ještě v 16. století přístupná nejrůznějším kombinacím. Teprve od konce 16.
století se začaly častěji objevovat svatební šaty ve světlých odstínech. Marie
Magdaléna Novohradská z Kolovrat oblékla v roce 1600 u příležitosti uzavření
manželství šaty z těžkého světlého hedvábí, bohatě protkávané zlatými nitěmi a
zdobené zlatými růžičkami od pražského zlatníka Pavla Syratta v hodnotě nejméně
900 kop gr. míš.500 Ve světlém šatu s vlečkou španělského typu se vdávala kněžna
Lukrécie Těšínská v roce 1616.501 V polovině 17. století se světlé šaty ze stříbrného
či zlatého brokátu staly obvyklou módou na šlechtických svatbách. Šaty
497

Vorel (ed.), Česká a moravská aristokracie (pozn. 357), s. 102–103: „vidí se mi za slušné, abyste
birity též pěkné s štefty i čepce, jestli před rukama nejsou, v Praze spraviti a koupiti rozkázali, nebo
znáti můžete, jak by se jedno bez druhého rýmovalo.“
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Způsob provedení svatebního úkonu popisuje v prostředí protestantské šlechty Jan Jiří Harant
z Polžic a Bezdružic v případě sňatku dcery Alžběty Mariany v roce 1645: „Tu on potom sám do
lozumentu s pány přáteli, s paní mateří i s jinýma přišel, a opět za dodání žádal, a to vše připomínal a
na to ruku podával. Bylo mu k tomu povoleno, a panna nevěsta před správce církevního M. Šebestiána
Kocha od p. otce jejího a p. Jiřího Adama Ratiborského na síň vedena, kdež byla v dole na zemi větší
drobet truhlice postavena, na ni menší a to vazbovým ubrusem přikryto, na to zelený damašek zlatýma
pasomany přikryt byl. Tu když ruce sobě podali a klekli na tu spodní truhlici, byli od téhož kněze
stavem manželským svatým potvrzeni. Po tom potvrzení bylo po pořad všech štěstí vinšováno.“ Viz.
Menčík (pozn. 427), s. 182. – Srov. Král, Křtiny, svatby a pohřby (pozn. 398), s. 439–456.
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Alžběta Veitmilová ze Žerotína vzpomínala ve svém posledním pořízení z roku 1591 na dva
prsteny, „ten velikej diamantovej prsten, kterej j[es]t mi můj nejmilejší pán, dobrý paměti, z lásky
daroval, a potom ten druhej, kterej j[es]t mi na voddavcích dal…“. Srov. Král, Mezi životem a smrtí
(pozn. 9), s. 275–280. – Anna Juditha z Thürheimu odkázala dceři snubní prsten své matky podle
OÖLA Weinberg, 1106, pozůstalostní inventář věcí Anny Judithy z Thürheimu (1669). – K historii
svatebních prstenů podrobně Deneke, Hochzeit (pozn. 459), s. 71–79. Tamtéž popis symbolických
souvislostí mezi prstenem a texty evangelií sv. Marka a sv. Matouše. – Podle pozůstalostního
inventáře z roku 1597 si Jacoba z Bádenu uložila mezi své osobní předměty všechny dary, kterými
byla obrařena při svatbě v roce 1585. Viz Heinemeyer, Brautschatz– und Nachlassinventar (pozn.
37), s. 1–13. – Srov. též pozůstalost Alžběty z Puchheimu z roku 1617 s odkazy svatebních šperků
dětem. NÖLA Wien, HA Ottenstein, Kart. C–I–2, fasc. 1278.
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SOA Třeboň, Velkostatek Třeboň, sign. IB 6I, fasc. I–II.
501
Bastl, „Adeliger Lebenslauf“ (pozn. 49), s. 377–390.
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z hedvábného zlatohlavu zdobily i Annu Marii Bádenskou z Eggenbergu:
„Braudtkleidt von silber gepluembten Tobin ganz von silber stuck mit silberen
schniertn verschämeriert, dan darzue ein gleichmesiges Mandtlfüedter mit
Maggerfarben Plüschl des Cappäggen gefiedert mit Näggerfarben Adlas sambt den
silber geschickten Kniependten und Schuhrossen.“ 502 Marie Ernestina Eggenberská
ze Schwarzenbergu se vdávala v oděvu z těžkého hedvábí, vyšívaného stříbrným
dracounem. Ve stříbrném hedvábí se vdávala také Marie Barbora Harrachová ze
Šternberku.503
Žofie Braniborská, druhá manželka Viléma z Rožmberka, si den po
svatebním obřadu a rituálním sejmutí věnečku oblékla šaty, které v symbolické
rovině naznačily její sepětí s novou rodinou a jež vycházely z heraldických barev
rožmberského erbu. Nevěsta měla šaty ušité z červeného sametu zdobené diamanty,
pod kterými byla dobře viditelná spodní sukně z bílého hedvábí, posázená rubíny.504
Bylo nasnadě přirovnat mladou nevěstu v červeno–bílém úboru ke kvetoucí růži na
stříbrném poli, která zdobila rožmberský erb. V těchto šatech žena převzala od
manžela ranní dary a následně ji začali obdarovávat i přítomní hosté.505 V roce 1546
byla mladé člence pánů z Hradce dělána výbava pěti svatebních oděvů, z nichž první
šaty byly ušity z hedvábného stříbrohlavu, druhé z hladkého zlatohlavu, třetí
z brunátného karmazínu se zlatým a stříbrným krumplováním, čtvrté ze žlutého
atlasu a poslední z rudého atlasu.506
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SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, RA Eggenbergů, sign. III 3H 1u.
Ibidem, sign. III 3h 1t. – AVA Wien, Rodinný archiv Harrachů, K 51, pozůstalost Marie Barbory,
hraběnky ze Sternbengu, provdané z Harrachu, 1694. – Madeleine Ginsburg, Wedding dress 1740–
1970, London 1981. – O symbolice barev blíže Čeněk Zíbrt, Listy z českých dějin kulturních, Praha
1891, s. 49–64. – Sabine Prokop, Die Entwicklung der Modefarben, Wien 1981. – Drobnější zmínky
též Ludmila Kybalová, Květina a móda, Umění a řemesla 1976, s. 38–45. – Hajná, Rožmberský
fraucimor (pozn. 78), s. 5–29. – Srov. svatební podobizny Františky Barbory z Liechtenštejnu z roku
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1667.
http://ces.mkcr.cz/en/psb.php?idpsb=2654 (vyhledáno 27. 1. 2015) – V některých případech býval
součásti nevěstiných šatů i závoj. Hampel-Kallbrunner (pozn. 11), s. 65–66.
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Václav Bůžek – Josef Hrdlička a kol., Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny
posledních Rožmberků, Praha 1997, s. 80–97. – V roce 1681 obohatila Erdmunda Terezie
Dietrichštejnská z Liechtenštejna svoji garderobu souborem krajek od svého manžela v hodnotě 1000
zlatých. Srov. Oberhammer (pozn. 459), s. 198.
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SOA Třeboň, CR – registratura, z Rožmberka, sign. 21, fasc. III. – Blíže Pavlína Farková, Svatba
Viléma z Rožmberka s Žofií Braniborskou (příspěvek k rituálu renesančních festivit) (Diplomová
práce), PF JU, České Budějovice 1995, s. 34–35.
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Dvorký (ed.), Staré písemné památky (pozn. 175), s. 75–76. – Srov. podrobný popis svatební
výbavy Lukrécie, kněžny Těšínské v roce 1616 v hodnotě asi 6000 zlatých. Oberhammer (pozn. 459),
s. 200.
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Přestože se o pánských svatebních šatech podařilo doložit mnohem méně
informací než v případě těch dámských, byl zde patrný intenzivní zájem ženichů o
charakter slavnostního úboru. Šlechtici z českých zemí vyhledávali pro náročnou
přípravu svatebních šatů služby pražských a vídeňských krejčích, na jejichž hbité
prsty se spolehli i Karel starší ze Žerotína nebo jeho vnuk Karel Bruntálský z
Vrbna.507 Svatební oděv šlechticů se podstatně nelišil od jiných reprezentačních šatů
a měl zaujmout především kvalitou, původem a hodnotou materiálu i profesionálním
a uměleckým provedením. Ke slavnostnímu okamžiku uzavření manželství musel
muž přistoupit v „poctivém“ oděvu, tedy v kompletním úboru včetně svrchního
pláště, často rovněž se symbolickým svatebním věncem ve vlasech. Popis svatebních
šatů šlechtice, kterým byl pravděpodobně Maxmilián z Valdštejna, obsahoval
inventář Valdštejnského paláce v Praze z roku 1656: „Hochzeitkeid des Herrn
Graffen von dunkhelfarben Tuch als Wambes, Hosen und Capot mit grossen
goldenen Spitzen verbrämbt und mit Aurorafarben goldenen Tobin untergefüttert,
darzue auch dergleichenfarben Pahr Kniepender und Rossen.“ 508 Také Jan Zrinský
ze Serynu zvolil v roce 1600 pro své svatební šaty hedvábí a samet v tehdy módní
černé barvě.509
Ženy, které uzavíraly manželství jako vdovy, byly povinny obléknout ke
svatbě poctivé roucho, dokazující důstojnost jejich stavu i bohabojnost, rozvážnost a
ctnost. Oddavky většinou absolvovaly ve vdovských šatech, s hlavou zavinutou do
čepce či bílého vinutí s dlouhými fachy [124]. V lepším případě odložily vdovské
šaty těsně před svatbou. Břemeno vdovského údělu, symbolizované smutečním
oděvem, poněkud polevilo v 18. století, kdy se vdovy po uplynutí doby smutku
vracely k běžnému způsobu oblékání.510
507

Dvorský (ed.), Staré písemné památky (pozn. 175), s. 383–384. – Při přípravě svatby Humprechta
Jana Černína z Chudenic se šaty staly příčinou spěchu jeho švagra, podle dopisu Zuzany Černínové
z Chudenic z roku 1652 synovi: „… pan Kapoun s neděle vyjede než nevím kterej den, chce sobě ještě
šaty dáti šíti v Vídni.“ - Srov. též Haas (pozn. 357), s. 36.
508
Srov. Alena Nachtmannová, Oděv v každodenním životě české společnosti mezi renesancí a
barokem. Oděv, odívání a móda v písemných a obrazových pramenech první poloviny 17. století
(Disertační práce), FF UK, Praha 2005.
509
Vilém z Rožmberka si ke svatebním šatům vybíral i vůni parfému. Ke svatbě s Žofií Braniborskou
v Berlíně v roce 1561 si nechal v apatyce zakoupit tehdy pronikavou a eroticky působící vůni pižma.
Bůžek – Hrdlička a kol., Dvory velmožů (pozn. 504), s. 80–97.
510
Ikonografický doklad lze nalézt na epitafu syna Jana Jetřicha ze Žerotína, asi z roku 1575. Svatba
Jana Jetřicha ze Žerotína a vdovy Barbory Trčkové, rozené z Bibrštejna, probíhala podle luteránského
obřadu. Ženich a urození hosté jsou na vyobrazení oděni do luxusních oděvů módního střihu, pouze
nevěsta má na sobě černý vdovský šat, doplněný dlouhými bílými fachy a bílým okružím. Reprodukce
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K zajištění šťastného završení svatby i budoucího spokojeného soužití
novomanželského páru měly přispět některé jednoduché magické a symbolické
úkony, spojené s církevním obřadem i se společnou první nocí novomanželů.
Mnohdy se tyto zvyky vzdalovaly od představ křesťanské svátosti, ale v raně
novověké střední Evropě byly pravděpodobně všeobecně rozšířené. Marie Fuchsová
z Rabensteinu si například v roce 1645 přála, aby se svatba jejího syna uskutečnila,
když měsíc bude stoupat k úplňku, tedy když „měsíc nahoru jde, prve než by zouplna
šel“,511 neboť dorůstající měsíc symbolizoval rostoucí lásku, rodinu a bohatství.
Zuzana Černínová z Chudenic udělila v roce 1652 prostřednictvím dopisů synovi
Humprechtu Janu Černínovi z Chudenic řadu předsvatebních rad, v nichž podstatnou
roli hrálo prádlo milované osoby: „Mé přemilé dítě! Nezapomínejž na ten prsten,
v kterém nyní panna slečna stále chodí, aby bohdá skrze něj vodu pustil ten den, kdy
bude veselí, a kdyby panna slečna ti chtěla svého čechlíku, v kterém ten den před
veselím chodila, půjčiti, aby jej na sebe vzal ten den i druhý, kdy bude veselí a Ty mé
dítě, od své košile odtrhni obrubu dole, od té košile, v které choditi před tím dnem
budeš, aby se s ní panna nevěsta po těle opásala a vorlíčku sobě každý dejte do
punčošek a i za košili, též radívají dukát do punčochy pod pravou nohu, to je obyčej
skoro každého, kdo se žení neb vdává zde v Čechách.“512
V předvečer svatby či ráno před obřadem si vyšívané svatební košile
z jemného plátna či bavlny, zdobené zlatými krajkami a manžetami, symbolicky
posílali také bohatí norimberští či basilejští snoubenci, a to podle vžité představy, že
vyměněné košile dokážou nositeli zaručit šťastné a věrné manželství [128].513
Fetišistické chování tohoto typu mělo kořeny již v době archaických společností, kde
během přijímacích svatebních rituálů snoubenci vzájemně nosili na těle některé
oděvní součásti svých šatů nebo si zavazovali určité části těla oděvem partnera. 514
obrazu v Šroňková, Die Mode der Renaissance (pozn. 32), s.106–107. – Zikmund Winter uvádí
k roku 1570 případ vdovy Doroty, která se při druhém sňatku s Matyášem z Paumberka vdávala „v
kuním kožiše černým, damaškem podšitým, v páse stříbrném pozlaceném a byla připravena, jako na
vdovu náleží.“ Zikmund Winter, Šat smutku a smrti u starých Čechův, Český lid 3, 1894, s. 6–11. –
Hampel-Kallbrunner (pozn. 11), s. 65–66.
511
Menčík (pozn. 427), s. 181.
512
Dvorský, Zuzana Černínová z Harasova (pozn. 176), s. 286, dopis z roku 1652. – Symbolické
souvislosti mezi průběhem svatební slavnosti a výhledem na úspěch manželského soužití hledal i jinak
racionální vzdělanec Karel starší ze Žerotína. Rejchrtová (pozn. 178), s. 206.
513
Deneke, Hochzeit (pozn. 459), s. 70, 79.
514
Gennep (pozn. 104), s. 123–135. - Jean Delumeau, Strach na Západě v 14.–18. století I–II, Praha
1997–1999, s. 71–76.

132

Hodnota těchto předmětů ležela zcela v oblasti intimních vztahů mezi zasnoubeným
párem a stávala se zástupným symbolem vykoupení jejich budoucího osobního štěstí.
V představách lidí závoj, pramének vlasů, prsten či košile, kterou dříve dívka nosila
na holém těle, měly moc ochránit muže v jakémkoliv nebezpečí života.515 Prolévání
vody prstenem v den svatby mělo zase podpořit šťastné a plodné završení sňatku
pohlavním aktem [129].516 Mince zajišťovala mužovu potenci. S úzkostí se během
svatby střežila také mystická čistota všech věcí, které měly přijít do styku s tělem
panenské nevěsty. Byly to nejen nové svatební šaty, ale také novomanželská postel,
její výbava a nové ložní prádlo.517
Po skončení svatebního veselí novomanželé mohli svatební šaty použít dvěma
způsoby. Buď je uložili jako památku na slavnostní den do vlastní oblékárny, kde se
mnohdy nacházely ještě několik desetiletí, nebo se rozhodli věnovat je jako
symbolickou oběť za společný šťastný život do některého kostela či kláštera na
zhotovení ornátů a mešní výbavy. K rozhodnutí darovat svatební šaty církvi
docházelo někdy vzápětí po obřadu a slavnosti, jindy však až po několika letech
515

Gisela Clausen, Schenken und Unterstützen in Primärbeziehungen. Materialien zu einer Soziologie
des Schenkens, Frankfurt am Main 1991, s. 42–49. – Praxe přivolávat lásku a štěstí pomocí
fetišistických předmětů se udržela až do novověku. Například nevěsta císaře Leopolda I. infantka
Margarita Teresa Španělská poslala v roce 1663 skrze svého zpovědníka, pátera Neitharta,
nastávajícímu manželovi vrkoč vlasů. Císařovna matka jej nechala vsadit do náramku, jenž Leopold I.
stále nosil na ruce. Průběh události sdělil císař v osobním dopise Humprechtu Janovi Černínovi z
Chudenic. Blíže Kalista (ed.) Korespondence císaře Leopolda I. (pozn. 349), s. 166–168.
516
Zajímavou analogii k dodržování symbolických svatebních zvyků, o kterých píše synovi Zuzana
Černínová, může nabídnout obraz benátského malíře Lorenza Lotta Venuše a Kupido z první poloviny
16. století s bohatou svatební symbolikou. Na něm Venuše přejímá roli nevěsty. Kupido symbolicky
močí skrze myrtový věneček pro zajištění hojného potomstva. Venuše ve svatebním závoji s čenelkou
a perlovými náušnicemi má tělo opásané pruhem látky, který řipomíná lem snoubencovy košile, jak o
něm píše Zuzana Černínová. Na zápěstí má Venuše navlečený zauzlovaný náramek, v době renesance
považovaný za tradiční symbol lásky. Rudá drapérie v pozadí, rozsypané růžové lístky i mušle
poukazují na nadcházející milostný akt. Kadidlem, jehož vůně se šíří z ozdobné nádoby zavěšené na
myrtovém věnci, se obvykle rozvoněla svatební místnost novomanželů. Srov. Lorenzo Lotto, Venuše
a Kupido, 2. polovina 16. století, olej na plátně, 92,4 x 111,4 cm, Metropolitan Museum New York,
online
katalog
sbírek,
http://www.metmuseum.org/collection/the-collectiononline/search/436918?rpp=30&pg=1&ft=lotto&pos=2 (vyhledáno 30. 1. 2015).
517
Lydia Soukupová, Lůžko a postel (Pokus o sémioticko-funkční analýzu), in: Beneš – Maur – Pánek
(edd.), Pocta Josefu Petráňovi (pozn. 461), s. 113–133. – O přípravě nového svatebního lože Jana
Zrinského ze Serynu SOA Třeboň, CR – registratura, z Rožmberka, sign. 23a, fasc. V. - Nové lože
s damaškovým povlečením bylo zakoupeno pro sňatek Karla staršího ze Žerotína s Kateřinou
z Valdštejna. Srov. Tomáš Knoz, Rezidence a dvůr Karla staršího ze Žerotína, in: Václav Bůžek –
Pavel Král (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (Opera
historica 7), s. 409–439, s. 409–439. Karel starší ze Žerotína opatřil postel jako svatební dar také
svému vnukovi Karlu Bruntálskému z Vrbna. Dřevěnou kostru jeho svatebního lože zhotovili řezbáři
v Rosicích, látky a potahy dodali kupci z Itálie a z Vídně. Charakter látek určil sám Žerotín. Přál si,
aby přehoz byl z bílého damašku, závěsy a nebesa v duhových barvách se širokými stuhami z bílého a
fialového hedvábí. Haas (pozn. 357), s. 36.
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společného soužití manželů či až v další generaci.518 Roucho pro milostnou sošku
Panny Marie Kájovské do poutního kostela téhož jména nechala ze svých
zlatohlavových šatů ušít Marie Ernestina z Eggenbergu a později přidala ještě šaty
své tchyně Anny Marie Eggenberské z Bádenu, které byly po několik desetiletí
pietně uchovávány v prostorách garderoby českokrumlovského zámku.519 Její
manžel, kníže Jan Kristián z Eggenbergu, daroval šperky ze svého svatebního oděvu
na výzdobu monstrance v chrámu sv. Víta v Praze.520 Za oblíbené místo pro darování
svatebních šatů platila v 17. i 18. století také pražská Loreta, kde se dochoval soupis
darovaných textilií významných šlechtičen. Například Eva Ludmila hraběnka
Kolovratová, rozená Hýzrlová z Chodů, se nechala vymalovat ve svém svatebním
rouchu s 6 580 našitými pravými diamanty, z nichž dala později zhotovit překrásnou
monstranci pro Loretu u vídeňského klenotníka Matyáše Stögnera.521 Nevěsty
z rodiny Liechtenštejnů věnovávaly svatební šaty v 17. století kostelu ve Vranově.522
Darování svatebních šatů církvi ukončilo jednu životní etapu snoubenců a převádělo
je do další, kterou v jistém smyslu i posvěcovalo. Tu charakterizovaly již nové
oděvní symboly. Proměna zevnějšku byla jedním z průvodních znaků přechodových
rituálů.523
Ze společenského hlediska úspěšnost svatební slavnosti závisela na účasti co
největšího počtu vlivných osobností s livrejovaným doprovodem.524 V raném
novověku přežívala gotická tradice, podle které organizátor slavnosti určoval barvu a
střih šatu, ve kterém se měli pozvaní hosté ze strany nevěsty i ženicha na svatbu
518

Rebekka Habermas, Wunder, Wunderliches, Wunderbares. Zur Profanisierung eines
Deutungsmusters in der Frühen Neuzeit, in: Richard van Dülmen (ed.), Armut, Liebe, Ehre. Studien
zur historischen Kulturforschung, Frankfurt am Main 1998, s. 38 – 66. – Jan Royt, Obraz a kult
v Čechách 17. a 18. století, Praha 1999, s. 96. Jan Royt uvádí výčet darů k poutnímu místu na Svaté
Hoře u Příbrami.
519
SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenbergů, sign. III 3h 1t. – V pozůstalé
garderobě po Anně Juditě z Thürheimu se nacházely svatební šaty jejího otce (1669). OÖLA
Weinberg, 1106, inventář věcí Anny Judithy z Thürheimu. – V pozůstalosti Juliany Starhenberské
z Thürheimu byly i svatební šaty její matky, které dále odkazovala své dceři.
520
Milena Zeminová, Barokní textilie (pozn. 41), s. 5–14.
521
Bastl, „Adeliger Lebenslauf“ (pozn. 49), s. 377–389.
522
Oberhammer (pozn. 459), s. 198.
523
Gennep (pozn 104), s. 62–63. – Vocelka – Heller, Die Lebenswelt der Habsburger (pozn. 126), s.
280.
524
Bernwardtovi Deneke se podařilo zkonfrontovat ikonografický a písemný materiál týkající se
přínosu Barbory Sofie Braniborské do Stuttgartu manželovi Johannu Friedrichovi z Württenberku
v roce 1610. Během přínosu nevěsta seděla v kočáře taženém šestispřežím bílých koní, jenž byl
zdoben červeným sametem, zlatými a stříbrnými šňůrami a čtyřmi pozlacenými lvy s braniborskými
znaky, symbolizujícími slavný původ nevěsty. Z vnější strany byl kočár pozlacený. Srov. Deneke,
Hochzeit (pozn. 459), s. 55–58.
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dostavit. Pro snadnější orientaci posílali hostitelé spolu s pozváním nákres,
malovaného mužíčka či tatrmana nebo figurku oblečenou do prototypu
požadovaného kostýmu. Podle listu Jaroslava ze Smiřic z roku 1555 „jak jsem prvy
s tebú o tom oustně mluvil, ještě prosím, že na týž den ku poctivosti mé tam se mnú
pojedeš a barvu mi kvůli dáš; kdežť teď mužíčka malovaného posílám, jaká má
býti…“.525 Někdy putovaly mezi rezidencemi jako předlohy i hotové kusy oděvů:
„Tak jakž mi psáti ráčíte, že krejčí Vaší Milosti se tím tatrmanem malovanejm
spraviti nemohou strany barvy vyšívání, žádajíc, abych Vaší Milosti jednu sukni
hotovou odeslal, i tak bych učinil, ale ještě žádná hotova není, ani ji ještě nedělají.
Než to Vaší Milosti voznamuji, že ty prýmy aksamitový dvakrát štepovaný budú a
mezi tím štepováním zřezáno a ten šos se na levou ruku dávati bude…“526
Při přípravě stejnokrojů nešlo ani tak o šaty pro pozvané šlechtice, kteří si
volili reprezentační šatstvo podle svého vkusu, jako o jejich doprovod a sluhy,
kterým museli nechat přihotovit šaty podle požadovaného vzoru. Protože však
pořizování nových livrejí pro služebnictvo bylo poměrně nákladnou záležitostí, stal
se někdy nedostatek času k přípravě šatstva pro pozvané záminkou k neúčasti na
svatbě. Jindy chtěli pozvaní dostát své povinnosti a přijet, ale oděvy dát ušít nestihli,
nebo dokonce nesehnali krejčího, který by podobný šat zvládl udělat, proto oblékli
doprovod podle vlastních představ a nejlepšího svědomí. I v tomto případě se zdá, že
jednou z příčin nesplnění žádosti byly spíše finanční důvody než časová tíseň.527
Pokud však sjednocená livrej chyběla, mohlo to celý pečlivě připravený průběh
slavnosti degradovat a vést k odsouzení ze strany některých aristokratů, jejichž
525

Dvorský (ed.), Staré písemné památky (pozn. 175), s. 85–86, dopis z roku 1555. – Dále například
SOA Třeboň, CR – registratura, ze Švamberka, sign. 4/17, dopis Jaroslava ze Smiřic bratru
Vojtěchovi s pozváním na svatbu z roku 1554: „ jakou barvu od šatů k veselí dáti ráčíte, že až byste
ráčili, Vám kvuoli na počet osob dáti chci…“ – Vorel, Česká a moravská aristokracie (pozn. 357), s.
107–108, dopis Vratislava z Pernštejna Hendrychovi ze Švamberka v rámci příprav na svatbu sestry
v roce 1550: „a při tom Vám také na ceduli posílám, jaké by barvy, deky, šorce i také jiné věci k tomu
turnaji býti měly…I za to Vás žádám, že již také tak to podle toho psaní sobě dáte k tomu času
přistrojiti…“
526
SOA Třeboň, CR – registratura, ze Švamberka, sign. 9/7, Dopis Hendrychovi staršímu ze
Švamberka z roku 1557.
527
Vorel, Česká a moravská aristokracie (pozn. 357), s. 104–405, dopis Jaroslava z Pernštejna knížeti
Václavu Těšínskému z roku 1550. Důvod, proč nebyla dána společná barva oděvů ke svatbě Kateřiny
z Pernštejna, byla časová tíseň: „… ode mne a pánův bratří mých na pány a přátely naše, kteříž
k poctivosti z strany naší při tom veselí budou, aby nám jakou barvu v šatech dáti měli, žádost
vzložena není…“ – Srov. Archiv český 12, s. 56, dopis Jindřicha z Rožmberka Petrovi z Rožmberka
z roku 1522: „což se šatův dělání dotýče, abych k Vaší Milosti poslal, jestliže by mi se líbilo, abych týž
dal dělati…dal sem obtáhlé suknice dělati. Vaši Milost prosím, že mi v tom neráčíte za zlé míti…“
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prostřednictvím byli o nevhodném jednání informováni i další členové aristokratické
společnosti.528
Barevné sladění stejnokrojů bylo různé, avšak často v něm dominovaly
erbovní barvy organizátora svatby. Vzhledem k délce slavnosti měly osoby
z doprovodu svatebních hostů k dispozici ještě náhradní šaty či alespoň jednotlivé
oděvní součásti – košile, punčochy, rukavice, obuv, pokrývky hlavy.529 Podobné
stejnokroje se oblékaly také při panovnických korunovacích, svatbách a jiných
mimořádných státních slavnostech, kdy šlechtici a jejich družiny přijímaly často
oděvy v barvách svého vládce.530 Šlechtici přijížděli v nákladném šatu, většinou nově
zhotoveném přímo ke konkrétní příležitosti.531 Ovšem především v raném 16. století
nepovažovali za újmu na cti, když požádali své příbuzné o zapůjčení nějakého
mimořádného kusu oděvu, kožichu, módního baretu nebo vzácného šperku, který by
se jim hodil ke svatbě nebo jiné slavnostní události.532

528

Srov. dopis Polyxeny z Pernštejna, popisující svatbu Adama Erdmana Trčky z Lípy s Maxmiliánou
z Harrachu v roce 1627: „La librea no a sido, sino jubones de raso morado cortados con
pasamanillos de plata. Las calzas de pano colorado que disen ser plata, mas no lo es, los errerueros
atorados con terciopelo morado de un pelo guarnesido con un pasamano de plata, más los cavezones
todo con plata como agora se suele haser. No paresia ni linda ni buena. Porque dijieron que era de
oro, devia de ser. El viejo tiene y rotos le sirven algunos hijos de los que eran sus criados y vesinos.
Estos algunos an estado aqui a las bodas a los cuales an dado algunas barras para jubones. A cada
uno, mas no de tela, sino de un tobin con flores y no de una manera a quien más o menos...“ citováno
podle Marek (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa (pozn. 306), s. 551–552. – Srov. též popis
svatebního průvodu na svatbě Viléma z Rožmberka a Žofie Braniborské v Berlíně 14. 12. 1561:
v průvodu kráčeli bubeníci a pištci, pak hofmistr a tři kavalíři, tympanisté a trubači, 16 chlapců se
světly, 12 dveřníků, nevěsta Žofie Braniborská, tři čestní maršálkové, nemocnou matku nevěsty
Hedviku zastoupila manželka saského kurfiřta, ovdovělá sestra, fraucimor a průvod uzavíralo 18 párů
venkovských šlechtičen. Pážata předala rozsvícená světla urozeným dvořanům a ti se postavili z obou
stran před chórem. Po obřadu a požehnání se novomanželé odebrali do komnat matky. Blíže SOA
Třeboň, CR – registratura, z Rožmberka, sign. 4, fasc. 21. – Konání svatební slavnosti obvykle
doprovázelo množství zábav v podobě triumfálních vjezdů, turnajů, tance v maskách i bez nich.
Reprezentativním příkladem je svatba Jana Libštejského z Kolovrat v roce 1580, konaná v Innsbrucku
pod záštitou Ferdinanda Tyrolského, jejíž velkolepá organizace neměla daleko ke svatbám
panovnickým. Bůžek, Ferdinand Tyrolský (pozn. 388), s. 211–215.
529
Bůžek – Hrdlička a kol., Dvory velmožů (pozn. 504), s. 80–97.
530
Pánek, Výprava (pozn. 174). – Bouza Alvarez, Cortes festejantes, Fiesta y ocio en el “Cursus
Honorum” cortesano, Manuscrits 13, 1995, s. 185–203. s. 185–203. – Bartoloměj Paprocký z Hlohol
(ed. Josef Polišenský), Zrcadlo Čech a Moravy, Praha 1941, s. 142–144.
531
SOA Třeboň, CR – registratura, ze Švamberka, sign. 4/17, Dopis Adama ze Šterberka a na Zelené
Hoře Hendrychovi staršímu ze Švamberka z roku 1554: „Srozuměl jsem tomu, že Její Milost sobě
paní z Švamberka opět veliký nedvěd zabíti dala, prosím, račte mi od ní tu nedvědí kůži zjednati, ať
ale k veselí Vaší Milosti sobě si šat udělati dám, ráčíte-li co zjednati, račte mi brzo poslati…“
532
Ibidem, Historica Třeboň, č. 4488. – Ibidem, pobočka Český Krumlov, CR – registratura, ze
Švamberka, sign. 4/17.
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IV. 3. Oděvy pro zralý věk a stáří
Zralý věk v představách raně novověkého člověka odpovídal stáří kolem
třiceti až čtyřiceti let. Šlechtici v tomto období obvykle měli za sebou sňatek, muži se
nacházeli

na

vrcholu

tvůrčích

sil

a

ženy

uprostřed

plodného

života.

V ikonografických znázorněních životního cyklu býval jejich oděv charakterizován
největším luxusem, protože finanční zajištění, osobní nezávislost a předpokládané
vlivné společenské postavení umožnilo šlechticům při výběru garderoby předvést
vlastní bohatství a osobní vkus. Jejich oděvy se vyznačovaly nákladností a větší
seriózností, jíž bylo dosaženo u mužů prodloužením kabátce a pláště, u žen
utlumením barevných odstínů šatů a změnou úpravy účesu, symbolizující změnu
rodinného stavu [130, 131a-b].533
Šlechtici ve zralém věku byli zvyklí zacházet se svým tělem jako se
symbolem společenského postavení, zároveň se ale nemohli vyhnout prožitku všech
základních fyzických pocitů, obav a nejistot, spojených s křehkostí, zranitelností a
poškozením lidské tělesné schránky, způsobených neopatrností, stárnutím a
nemocemi.534 V případě urozených osob se dá sotva určit, zda pro ně byl podstatnější
strach o vlastní fyzické tělo a jeho bytí, nebo starost o společenské vzezření, jehož
zanedbání mohlo pro šlechtice znamenat společenskou smrt.535 Ta byla v představách
šlechty spojena se starým, nuzným a nevzhledným oděvem, který se jevil jako
znamení neúspěchu, zklamání či hrozící chudoby. Tyto dojmy se promítaly i do
dobové symboliky výkladu snů, kde žebrácké šaty značily nadcházející finanční
nepříjemnosti.536
533

K typologii šatstva vdaných žen a ženatých mužů Hampel-Kallbrubber (pozn. 11), celá publikace.
– Srov. informace cestovatele Fynese Morysona o způsobu šacení vdaných žen ve střední Evropě
v roce 1589: „Viděl jsem vdané paní, jež nepatřily k nejbohatším, a přece denně nosily sametové
klobouky, jiné plstěné klobouky a jiné čelenky ze sametu, další měly na stuhách klobouků nasázené
perle…vdané ženy mívají šaty upjaté přes prsa a kolem krku s docela malým okružím, vyztuženým
jehlicemi zvící rákosu a na hlavách nosí malé kloboučky…vdané paní vždy mají hlavu pokrytou,
v některých městech sametovým šátkem, v jiných malými čepečky z aksamitu, hedvábu či plsti, prostě
podle módy…vdané urozené paní (v Čechách) podobně jako v Němcích své šaty opatřují vlečkou nebo
je prodlužují dlouhými kruhovými sukněmi a přes ně nosí krátké kabátky…obecně je nevhodné, aby
vdané ženy chodily ven bez kabátců. Citováno podle Moryson – Taylor (pozn. 178), s. 74, 77–78.
534
Braunstein (pozn. 360), s. 497–587. – Auer (pozn. 360).
535
Zajímavý doklad o sváření pocitu fyzické bolesti a spolu se společenskou degradací přenáší Paměti
nejvyššího kancléře Království Českého Viléma hraběte Slavaty z Chlumu a Košumberka (pozn. 361),
s. 84–94.
536
Alžběta Myslíková z Chudenic v korespondenci popsala svůj strach z opakujícího se snu, ze
kterého vyvozovala nebezpečí hrozící bratrovi Humprechtu Janu Černínovi z Chudenic. Viděla jej prý
„v ňákej starej, červenej kamizole voblečeného.“ Citováno podle Dvorský, Mateř a dcera (pozn.
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Proměna tělesných proporcí se dála nenápadně a zdánlivě nepostřehnutelně.
Lidé si však jejích atributů na svém těle všímali a cítili potřebu o nich komunikovat.
Vlastní postřehy o fyzické proměně těla šlechtici oznamovali svým blízkým
v soukromé korespondenci či skrze zasílané portréty, které si vyměňovali především
během dlouhodobějšího pobytu mimo domov na důkaz vzpomínky.537 Humprecht
Jan Černín z Chudenic se v dopise matce Zuzaně zamýšlel nad svou postavou: „Taky
tlustej-li jsem, mohu Vaší Milosti oznámiti, že Pánu Bohu děkuji, že mi ta tlustost
v Benátkách spadla, neb nebyla k mýmu dobrýmu.“538 Alžběta Myslíková z Chudenic
poslala matce jako doklad proměny svého vzhledu během dvouletého odloučení svou
podobiznu s hodnotícím komentářem: „Vašnosti, sama na sebe žaluji, že tak tlusta
jsem, toť mohu říci, že se sobě juž dokonalej picek, jak panna teta říká, zdám býti, a
obzvláště ve tváři jsem tak hrubě ztlustla…“539 Další proměnu fyzických proporcí
sváděla na neprofesionalitu malíře.540 V mezinárodních souvislostech se probíralo
údajné ztloustnutí infantky Isabely Kláry Eugenie ve vyšším věku, o kterém
informovaly i dobové zpravodajské vyslanecké relace.541
Změna hmotnosti, kterou naznačila Alžběta Myslíková z Chudenic či Johanna
Terezie z Harrachu, vedla často ke ztrátě mladistvého půvabu. S přibývajícími
kilogramy se potýkaly především ženy, u kterých vedly ke zrychlení procesu stárnutí
časté porody.542 Na druhé straně nutno dodat, že dobu pozdní renesance, manýrismu i
baroka provázel kult vyvinuté tělesné krásy, která byla považována za viditelný
doklad schopnosti zplodit zdravé potomstvo a byla též symbolem adorace půvabu

422), s. 50. – K výkladu tohoto snu srov. Čeněk Zíbrt (ed.), Vavřince z Březové Snář velmi pěkný
podle úpravy Václava Hájka z Libočan, Praha 1908, s. 82–83: „Roucho neb oděv, zdá-li se někomu ve
snách, an má na sobě rudé barvy, takový má se obávati, aby nebyl od mocnějších vypovědín. Ztratí-li
kdo ve snách svůj oděv, v zármutek upadne. Roucho ztrhané, vetché, zmazané, shnojené hanbu a
chudobu znamenává.“
537
Serrera, Alonso Sánchez Coello (pozn. 3), s. 37–63. – Schmitt (pozn. 403), s. 174–180.
538
Kalista (ed.), Korespondence Zuzany Černínové (pozn. 176), s. 101.
539
O Johannině tloustnutí Pils, Schreiben über Stadt (pozn. 13), s. 141. – Dvorský, Mateř a dcera
(pozn. 422), s. 74–75.
540
V obličeji ji prý vypodobnil příliš brunátnou a ani oči se mu zachytit příliš dobře nepodařilo. Viz
Dvorský, Mateř a dcera (pozn. 422), s. 74–75.
541
Tudela (pozn. 63), s. 321–362.
542
Společensky často komentovaným příkladem byla Marie Terezie z Liechtenštejnu, kterou v mládí
považovali za nejkrásnější ženu u vídeňského dvora, ale po sňatku s Josefem Adamem ze
Schwarzenbergu kvůli častým porodům během jednoho desetiletí o svoji krásu přišla. Srov.
Schwarzenberg, Geschichte (pozn. 134), s. 165–178. – Francouzský král Filip I. údajně opustil svou
první manželku z toho důvodu, že se mu zdála příliš tlustá. Podle Georges Duby, Rytíř, žena a kněz.
Manželství ve Francii v době feudalismu, Praha 2003, s. 14.
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zralého ženského těla.543 Také střih dámských šatů zvýrazňoval široké ženské boky a
mohutné pozadí. Barokní móda dokonce díky zvýšenému pasu a početným spodním
sukním dodávala ženské postavě takové plnosti, že vytvářela dojem neustálé
gravidity. V dobovém vnímání ženské krásy tedy kánonu krásy nevadilo ani
těhotenství, neboť i v požehnaném stavu to ženě mohlo „slušet“.544
Vdané paní, nazývané také „poctivé matróny a pobožné ženy“, si nadále
užívaly krásu svého zevnějšku. Neváhaly se blízkým pochlubit pochvalou a
oceněním, kterého se jim dostalo od členů urozené společnosti i mezi prostým
obyvatelstvem.545 Se sebevědomím vyslovily pocity hrdosti a spokojenosti s vlastním
vzhledem a charakterizovaly sebe nebo své přítelkyně výrazy, že jim to „sluší“,
„čistě sluší“ či „hrubě sluší“.546 V písemných stycích s partnerem některé šlechtičny
zdůraznily, že se starají o svůj zevnějšek především ze společenských důvodů a
z lásky k manželovi. Tím muže pasovaly do role znalce jejich krásy a podtrhly
rozhodující roli manžela při hodnocení jejich osobního vkusu a při finančním
zajištění své garderoby.

547

Společenské a manželské důvody ženy braly jako

dostatečné pro niterné odůvodnění používání oděvního luxusu.
Na základě tradičně pojaté křesťanské kultury raně novověká společnost
stavěla vnější stylizaci těla muže a ženy do vzájemného kontrastu. Chápala ale, že se
ženský a mužský svět neodmyslitelně doplňují a navzájem k sobě patří. Také pánské
a dámské oděvy teprve společně tvořily harmonický a vyvážený celek. Byly
koncipovány tak, aby výrazně odlišovaly tvary mužského a ženského těla a
přizpůsobovaly se jejich fyziognomii a také tělesným a společenským funkcím. Střih,
barva, tvar i oděvní součásti v mužském a ženském šatníku měly být ctěny a
zachovávány na základě tradice, zvyků, morálky i církevního učení. Tabu spojené
543

Wunder ( pozn. 399), s. 156–172.
Například: „Evičku bych hrubě ráda viděla s jejím bříškem, čistě-li jí sluší…“ Citováno podle
Dvorský, Mateř a dcera (pozn. 422), s. 74–75.
545
Ibidem, s. 66–69, 1645: „ nad míru se jim zde (v Linci) dobře líbím…“ – Dále Pils, Schreiben über
Stadt (pozn. 13), s. 243.
546
Dvorský, Mateř a dcera (pozn. 422), s. 74, 1645: „Ten cípek na čele, račte věřiti, že mi hrubě
dobře sluší…“. - Ibidem, s. 78: „čistě-li jí sluší…“ – Dvorský, Zuzana Černínová z Harasova (pozn.
176), s. 131, 1647: „nevím, co jest na ní jaká krása…“ – Pils, Schreiben über Stadt (pozn. 13), s. 243.
547
Ibidem, s. 243. – Tischer (pozn. 487). – K tomu srov. Lomnický z Budče, Pejcha života (pozn.
391): „Žena a manželka poctivá, jsoucí v manželství postavená, může slušně a náležitě se ozdobiti a
všelijak k tomu příčinu dáti, aby se manželu svému líbila a příčinou toho svou nešvarností nebyla, aby
on na děvečku neb nějakou jinou ženu myslil a příčinou její cizoložstva se nedopustil.… jsou některé
ženy, které se chtějí tím vymluviti, když nádherné roucho nesou, že se proto ozdobují, aby se proto
svým manželům líbiti mohly, a svých mužů mysl od cizích žen odvrátily…“
544
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s oblékáním oděvních součástí druhého pohlaví se v raném novověku jevilo jako
neobyčejně pevné. Jeho porušení vyvolávalo ze stravy společnosti silné represe,
neboť porušovalo zároveň dlouhodobě uznávané základní společenské, rodinné
i právní rozdíly v postavení mužů a žen, ve kterých bylo ženě určeno podřízené
postavení.548 Jak lze vidět na řadě grafických listů ze 16.–18. století, staly se
symbolem střetu mezi pohlavími spodky – v češtině tzv. hace, které byly obecně
srozumitelným atributem potence, mužnosti a nadvlády v domácnosti. Znázornění
boje ženy a muže o tento typicky mužský oděvní prvek doložil zvýšenou emancipaci
ženského pohlaví v raně novověké společnosti.549
Posun života směrem ke stáří počínali šlechtici vnímat mezi padesátým a
šedesátým rokem života. Stáří měnilo viditelným způsobem jejich zevnějšek a tím
ovlivnilo i jejich vkus a sociální status. V ikonografii životního cyklu se postavy
muže a ženy ocitly za zenitem, fyzická opotřebovanost jejich těla byla naznačena
shrbeností, šedivějícími vlasy, u mužů i holou lebkou a výrazným plnovousem [130,
131a-d].550 Společnost očekávala, že lidé v tomto věku potvrdí svou důstojnost
přiměřeným chováním i oděním [133, 134]. Měli ve svém oděvu zachovávat
především „poctivost, mírnost, střídmost, slušnost a ctnost“.551 Na vyobrazeních
životního cyklu se jejich roucho počalo oprošťovat od ozdobných detailů a
zjednodušilo se. Starší šlechtici oblékali konzervativnější oděvy nejen z ohledu na
společenské mínění, ale často především z důvodu vlastní nechuti a neschopnosti
přizpůsobit se novým agresivním módním trendům. V barevnosti volili látky
převážně tmavých odstínů s decentními vzory, starším designem, s výraznější
délkou, menšími výstřihy a ženy s objemnějším zavinutím hlavy. Oblékali spíše šaty,
548

K právnímu postavení ženy ve společnosti a v rodině Malý (pozn. 370), s. 67–112. – Z vizuálních
oděvních symbolů podřízenosti vdaná žena měla „pentlík na hlavě nositi na znamení, že se před
mužem svým kořiti, štítiti a shejbati má…a podlé toho k obecným zjevným auřadům nemá připuštěna
býti.“ Citováno podle Johannes Mathesius, Oeconomia, Staré Město pražské 1574.
549
Stille (pozn. 398).
550
Peter Borscheid, Geschichte des Alters. Vom Spätmittelalter zum 18. Jahrhundert, München 1989,
s. 15–99.
551
Bartoloměj Paprocký ve svém spise „Venus“, vydaném v Praze 1598 kritizuje oděvní chování
starých žen: „Nečiň se, má jest radda, stará paní mladou, neb to bude, tomu věř, velikou tvou škodou.
Nastudíš sobě hlavu tím čepcem přikrytou, radče na ní čepici vlož ňákou podšitou. Každý se tvé
čerstvosti té neslušné směje, řkouc – zadek odmlazuješ, hlava šedivěje.“ Paprocký dále připomíná, že
způsob chování člověku nařizuje Bůh, a ten si přeje, „aby stará žena v oděvu takovém chodila, kterýž
by k náboženství, ne k freji příslušel. Toho babky neposlouchají, táhnou a roztahují zvraskalou kůži,
jenom aby se zdály býti mladé a aby se vdáti mohly.“ – Srov. Zíbrt, Panna (pozn. 456), s. 59, 64. –
Dále Paprocký, Zrcadlo (pozn. 530), s. 143. – Lomnický z Budče, Pejcha života (pozn. 391).
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které tvarově odpovídaly době, kdy prožívali své mládí a zralost a ulpívali na
dodržování norem a řádů s nimi spojených. Takové šaty byly v českých zemích
během nově nastupující módní vlny považovány za umírněné, slušné a počestné.
Nostalgickou vzpomínku na charakter šatů a módu své mladosti si neodpustil ani
Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic v dopise manželce Polyxeně v roce 1623: „ jak
jste vy, má královno, kdysi za času krále Matyáše chtěla, abych se oblékal. Já jsem se
tehdy bál, že se domů vrátím bez kabátce či punčoch.552 Postřehnutelná změna módy
tak byla jedním z mála faktorů, jejichž rychlá proměna symbolizovala pro šlechtice
viditelný znak plynoucího času i ubíhání jejich vlastního života.
Způsoby chování stárnoucích šlechticů se přesto mnohdy lišily od
společensky předpokládaných topoi.553 V reálném životě záleželo především na
životní energii, zdravotním stavu a na vnějších znacích ve fyziognomii, kdy lidé
počali vnímat člověka jako starce a začínali se k němu tak i chovat. Někteří šlechtici
i šlechtičny se chtěli zbavit pocitu stárnutí navzdory společenskému mínění sňatkem
s mladou nevěstou či ženichem. Mravokárci jim vyčítali, že vědomě nerespektují
společenské oděvní normy a „omlazují se“, aby snáze dosáhli nového sňatku.554
Hraběnka Sylvie Černínová z Chudenic se například ve svých 51 letech nechtěla ani
portrétovat a synovci Humprechtovi napsala: „Když bohdá budu mladší, a pěknější,
ráda se Vašnosti malovati dám; než takovej věchet nejlépe pod lavici!“ Vzápětí se
však tato urozená dáma provdala za mnohem mladšího Leopolda Viléma
z Bádenu.555 Jiné ženy řešily ztrátu mladosti dobrovolnou izolací v prostředí
vlastního sídla, nebo dokonce uvažovaly o odchodu do kláštera.556 Muži byli obvykle
natolik zaujati politickou kariérou a osobními hodnostmi, že neopouštěli společenský
svět téměř do posledních dnů svého života.557
552

Janáček, Rudolf II. (pozn. 320), s. 459–514. – Marek, Svědectví (pozn. 306), s. 157–160, dopis
1623. Citováno podle překladu Pavla Marka, v originále: „como Vos mi Reyna q(ue)riades que yo me
Vistiesse, a tiempo de Matias, y yo temia de boluer a Casa de Jubon o Calzas…“
553
Paprocký, Zrcadlo (pozn. 530), s. 143.
554
Wunder (pozn. 399), s. 33–56. Paprocký radí staré ženě, aby „v oděvu takovém chodila, kterýž by
k náboženství, ne k freji příslušel“. – Srov. Zíbrt, Panna (pozn. 456), s. 59–64.
555
V roce 1659 se provdala za o dvacet let mladšího markraběte Leopolda Viléma z Bádenu. Také její
podobizna nakonec vznikla a představila elegantní a bystrou zralou ženu s výrazným sebevědomím.
Josef Pekař, Kniha o Kosti. Kus české historie, Praha 1998, s. 100–101.
556
Dvorský, Zuzana Černínová z Harasova (pozn. 176), s. 91, 1646: „sem neníčky škaredá, zelená,
rači se dám do kláštera…“
557
Těžce nemocného Karla staršího ze Žerotína považovali příbuzní v jeho 57 letech za „stařečka“. I
jeho manželka Kateřina Žerotínská z Valdštejna v roce 1635 spojovala své zdravotní komplikace se
stářím: „… tak již nám starejm a sešlejm jináče nepřijde, než bídu za bídou snášeti, což vše musíme již
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V pocitové oblasti starší lidé kromě fyzické bolesti vnímali asi nejintenzivněji
vjemy spojené se zimou, která ohrožovala jejich zdraví a život.558 Všudypřítomný
chlad, který v zimním období nemohla ze zámeckých pokojů odstranit ani kachlová
kamna, nutil šlechtice pomýšlet na pořízení či revizi teplé oděvní výbavy již během
letního období. V nedostatku teplého oblečení spatřovali zárodky většiny chorob, od
obyčejného nachlazení po bolesti v kříži, dnu a ochrnutí.559
V osmdesáti letech života bývali lidé považováni již za kmety. Jejich
symbolem na dobových vyobrazeních životního cyklu byla shrbená postava, hůl,
kterou si v chůzi museli vypomáhat a malé děti jako symbol věčně se obrozujícího
koloběhu lidského život. Muži i ženy vyměnili v pokročilém stáří luxusní oděvy za
jednoduchou dlouhou suknici tmavé barvy, sahající často až k zemi [132, 133].
Chřadnutí tělesné schránky, ochabování životní energie a rezignaci na vnější svět
shrnoval Johann Joseph Khevenhüller–Mesch v zápisech svého deníku pod pojem
„Marasmo senili“. Charakterizoval tak i jednání 82 roků starého knížete Františka
z Lambergu v roce 1759: „Er ist ville Monath her ganz kindisch worden, nachdeme
er schon lang zuvor das Gesicht und Gehör mercklich verloren hatte.“ Pokud si
člověk i pokročilém věku zachoval zdravý úsudek, považoval to Khevenhüller za
velký dar Boží prozřetelnosti.

560

V oděvu se také výrazně projevoval střet generací,

podobně jako v názorech na způsob řešení životních rozhodnutí. Chuť a odvaha
reagovat rychle na nastupující změny oděvního stylu se staly charakteristickým

do vůle boží trpělivě nésti…“ Citováno podle František Dvorský (ed.), Listy paní Kateřiny z Žerotína,
rozené z Valdštejna I–II, Praha 1894–1895, zde II, s. 247. – Srov. též Khevenhüller-Metsch –
Schlitter (pozn. 401), s. 122.
558
Blíže Barbara Purrucker, Vom Körperschutz zum Kleiderschutz – Zur Geschichte des Schürze,
Waffen und Kostümkunde 37, 1995, s. 93–120. – Dülmen, Körper-Geschichte (pozn. 45), s. 71–98. –
Valentin Groebner, Die Kleider des Körpers des Kaufmanns. Zum „Trachtenbuch“ eines Augsburger
Bürgers im 16. Jahrhundert, Zeitschrift für historische Forschung 25, 1998, s. 55–70.
559
Rejna Černínová z Chudenic, za svého pobytu na Kosti žádala už uprostřed srpna 1646 svého
strýce o pořízení nového kožichu, neboť po ránu je již velké chladno a ona nemůže sedět ve světnici.
K tomu dodala: „Rašteli ze mě jakej užitek mít, rašte mně vodívat, abych se neskrčila.“ Kateřina ze
Žerotína potřebovala třicet liščích kůží nebo desítky kuních kožešin, „na vrchu na větru a v zimavejch
pokojích k zvláštní potřebě a pohodlí.“ Srov. Dvorský (ed.), Listy paní Kateřiny z Žerotína II (pozn.
557), s. 137–138, 197–198, 240, 285. – Pekař, Kniha o Kosti (pozn. 555), s. 69. – Pils, Schreiben
über Stadt (pozn. 13), s. 104. Johanna Terezie z Harrachu popisovala nesnesitelnou zimu v zámeckých
interiérech „dia alcova ist so calt, daz eins erfrieren mecht…“ – K zásilkám kožichů, rukavic a
rukávníků, zimních čepic a klobouků viz Zíbrt, Staročeská tělověda a zdravověda (pozn. 176), s. 154.
– Kybalová, Dějiny odívání. Barok (pozn. 34), s. 134–135.
560
Khevenhüller-Metsch – Schlitter (pozn. 401), s. 122.
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atributem dravého mládí.561 U starších lidí klesala tolerance k nastupujícím trendům
oděvního chování, které se jim jevily jako rušivé překračování ověřených závazných
společenských pravidel.562
IV. 4. Oděvy v odkazech a pozůstalostních inventářích
Kšafty a pozůstalostní inventáře vznikaly jako důležitá součást zaopatření
posledních věcí člověka. Závěti nebyly obvykle fixovány pouze nejistým ústním
odkazem, ale písemným pořízením – testamentem, zpracovaným podle základního
obecně daného schématu.563 Obsahovaly pořízení o posledních věcech člověka, jeho
vypořádání se životem, živými i mrtvými, jeho rozloučení i závěrečné účtování před
Bohem. Zahrnovaly rovněž podrobné instrukce ohledně posmrtného vybavení
nebožtíkova těla a rozdělení majetku.564 Nejdůležitější odkazy obsahovaly kromě
zásadního přesunu majetku a obligací i rozdělení drobnějších předmětů, které
zesnulý sám používal a jež chtěl rozdat jako upomínku či vyjádření díků a uznání
mezi rodinné příslušníky, přátele a služebníky.565 Některým osobám se zdálo
včleňování drobnějších odkazů do posledních vůlí příliš bezvýznamné pro důstojnost
okamžiku, proto nechaly ještě během života vypracovat inventář, který obsahoval
přesnější rozdělení drobnějšího dědictví, a ten byl přiložen ke kšaftu.566 Jindy
vznikaly podrobné pozůstalostní soupisy majetku až po smrti dotyčného v souvislosti
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Lomnický z Budče, Pejcha života (pozn. 391): „Ale ach běda těm, kteří takové potvorné kroje
vymýšlejí…potupy jest hoden ten, kdo nějakou novou marnost vymejšlí, aneb ještě jinou vynajíti a
vymysliti chce…“
562
Ibidem:„Roucho cizí sluje to, které jest v nově rozličně vymyšlené, kteréhož předkové od
starodávna neužívali. Tomu místo dáti mohou a jim se toho věřiti, kteří před třidcíti, čtyřicití neb
šedesáti lety živi byli, že jsou naši Čechové staří v takovém oděvu zřezaném, divně premovaném a
vycpávaném nechodili, ba ani ho nevídali, jako se nyní vidí.“
563
Souhrnně k tématu Philippe Ariès, Dějiny smrti I–II, Praha 2000. – Jean Delumeaux, Hřích a
strach. Pocit viny na evropském západě ve 13. – 18. století, Praha 1998. – Idem, Strach na Západě v
14. – 18. století I–II, Praha 1997–1999. – Bastl, Tugend, Liebe, Ehre (pozn. 49), s. 84–147. – Pro
prostředí českých zemí především Král (ed.), Mezi životem a smrtí (pozn. 9), s. 7–105. – O vnímání
smrti v prostředí raně novověké šlechty Milada Lejsková-Matyášová, Program štukové výzdoby tzv.
soudnice zámku v Bechyni, Umění 21, 1973, s. 1–17. – Marie Mžyková, Theatrum Mortis, Umění a
řemesla 1981, č. 4, s. 44–48.
564
Pro sledované období bylo použito celkem 60 šlechtických závětí. Viz seznam použitých
archivních pramenů.
565
Král, Mezi životem a smrtí (pozn. 9), s. 55–72.
566
Ibidem, s. 123–128, Mikuláš Hýzrle z Chodů si v roce 1553 pojišťoval takovou možnost „též také
chtěl-li bych co komu aneb kterým osobám mimo tento kšaft na svrchcích, glenotích, hotových
penězích, šatech chodících do jakej koli sumy anebo co toho a na čemkoli listem pod pečetí svou a
jiných na svědomí dáti a odkázati, to mohu dobře učiniti, tak jako bych to tí[m]to kšaftem zřídil a
učinil.“
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s předáním majetku dědicům.567 Pozůstalostní inventáře se sice lišily v detailech, ale
zachovávaly obvykle podobnou strukturu. Na prvním místě v nich byly zaznamenány
obchodní listy, obligace, dlužní úpisy, listiny a dopisy. Záznamy pokračovaly
soupisem movitých cenností, následovaly hotové peníze, klenoty a ozdoby, oděvy a
domácí textilie.
Z šatstva byl největší důraz kladen na soupis a charakteristiku kožichů,
kabátů a plášťů, následovaly kalhoty a kabátce a drobnější oděvní doplňky –
rukavice, klobouky a pokrývky hlavy, vínky, facality, zachovalá obuv, punčochy a
další. Po nich přišly na řadu osobní předměty – vojenské a lovecké zbraně, nádobí,
příbory a další artefakty, které tvořily soukromý hmotný majetek jedince,
charakterizující jeho osobní náturu, soukromé záliby i způsoby společenské
reprezentace.568
V odkazech textilií, oděvních doplňků a šperků byla patrná snaha předat
nejbližším něco „ze sebe“, co by jim zesnulého připomínalo a zajistilo mu v myslích
pozůstalých prodloužení vlastní symbolické existence.569 Šperky a šatstvo měly
v raném novověku značnou finanční hodnotu, zároveň však symbolicky stály mezi
mrtvým, jeho životem a světem jeho dědiců a následovníků.570 Z oděvních doplňků a
šperků se nezávisle na ceně jevily jako nejcennější ty předměty, které zemřelý nosil
či oblékal, měl k nim citový vztah a obdarovaný je osobně znal a uvědomoval si
spojitost s jejich předcházejícím majitelem.571 Některé zlaté řetězy, prsteny či koflíky
se jako výraz osobní či rodové paměti předávaly v urozených rodinách po řadu
generací.572 Alžběta Veitmilová ze Žerotína uvedla například jako hlavní důvod
odkazů bratrům Janu Jetřichovi mladšímu a Kašparovi Melicharovi ze Žerotína, „aby
na mně památku měl a na mně tak brzy zapomenouti nemohl“ a že „za žádnej dar
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Bastl, Tugend, Liebe, Ehre (pozn. 49), s. 84–147. – Král, Mezi životem a smrtí (pozn. 9). – Berger
(pozn. 37), s. 99–126. – Heinemeyer, Brautschatz– und Nachlassinventar (pozn. 37), s. 1–13. –
Stolleis, Die Kleidung (pozn. 37), s. 113–131. – Hajná, Pozůstalostní inventář, (pozn. 37), s. 155–184.
568
Viz seznam použiých archivích materiálů.
569
Clausen, Schenken (pozn. 515), s. 41–44.
570
Bastl, Tugend, Liebe, Ehre (pozn. 49), s. 84–147.
571
Na tento význam odkazů šatstva a šperků upozornila B. BASTL, Tugend, Liebe, Ehre (pozn. 49), s.
84–147.
572
Například Jan starší Popel z Lobkovic v roce 1570 odkázal všem neprovdaným dcerám zlatý řetěz
za sto uherských zlatých a většinu prstenů, ozdob, pásů a čepců z té části, kterou neodkázal svojí
manželce. Protože vyvdané dcery dostaly podobné dary již ke svému sňatku, neodkázal jim otec
z garderoby nic, připomenul se jim pouze odkazem stříbrných koflíků. Srov. Král, Mezi životem a
smrtí (pozn. 9), s. 180–187.
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Vám ho nedaruji, než z pravý a upřímný lásky, abyšte to znáti mohli a po mé smrti na
mne tak dlouho zapomenouti nemohli“.573(1586) Johanna Terezie z Harrachu
odkázala v roce 1716 kromě jiných darů své vnučce Filipíně památeční zlatý křížek
s diamanty, který nosila na krku a jenž sama dostala darem od knížete Karla
Lonquevalla Buquoye.574
Z osobních věcí byly nejčastěji odkazovány šaty, šperky, stříbrné nádobí,
příbory, ložní šatstvo, lovecké zbraně a další. Jejich darování bývalo uvozeno
formulacemi „z upřímné důvěrnosti odevzdávám, na památku a na dokázání
vděčnosti“, „z lásky“ či jako „daňk“. Muži z těchto artefaktů dávali přednost
odkazům hodnotných šperků, pamětních mincí a osobních vojenských nebo
loveckých zbraní. Přístup mužů k šatům v pozůstalostech vyjádřil lakonicky a zcela
pragmaticky Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic, když po výčtu zlatých a
diamantových šperků a stříbrného nádobí v pozůstalosti po bratru Ladislavovi
poznamenal: „A potom už jen pár hadrů.“575 Ženy naopak často odkazovaly kromě
šperků právě šatstvo jako to nejcennější z osobního movitého vlastnictví a uváděly
též jeho obšírný popis i jména osob, kterým byly jednotlivé kusy oděvů určeny. 576
Podle těchto odkazů je v některých případech možné rekonstruovat společenské a
osobní kontakty jednotlivých osob mužského i ženského pohlaví. Například kněžna
Marie Terezie Judita Hrzánová z Puchheimu (1694) směřovala své odkazy kromě
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Ibidem, 34–255, 275–280, 475–479. Např. Smil nejstarší Běšín z Běšin si přál (1632): „aby Janovi
Smilovi, synu svému a vnuku mému (Kateřina Benedová z Běšin), když by mu pán Bůh k letům přijíti
dal, zlatý řetěz koupiti (dala) tak, aby po mně, dědu svém, mohl míti památku.“ - V posloupnosti
ženského rodu Lobkoviců měla zůstat zápona, kterou dostala od otce Alena Valdštejnská z Lobkovic,
která když neměla dcery, odkázala ji spolu se zlatým řetězem, stříbrným pásem, perlovým čepcem a
povlaky své sestře Johance z Lobkovic. – Alžběta Veitmilová ze Žerotína ve svém posledním pořízení
z roku 1591 zdůraznila, že odkázala své nejmilejší šperky, které měly pro ni mimořádnou
vzpomínkovou a osobní hodnotu, své dceři Veronice. Šlo o dva prsteny, „ten velikej diamantovej
prsten, kterej j[es]t mi můj nejmilejší pán, dobrý paměti, z lásky daroval, a potom ten druhej, kterej
j[es]t mi na voddavcích dal…“
574
AVA Wien, Rodinný archiv Harrachů, K 205, Testament Johanny Terezie z Harrachu, rozené
z Lambergu.
575
Marek, Svědectví (pozn. 306), s. 152–155 cituje „Después algunos andrajos.“
576
Například Anna Marie Šliková ze Švamberka odkázala v roce 1615, nemaje vlastních dětí,
synovcům Janu Fridrichovi a Janu Sebastiánovi ze Švamberka každému jeden zlatý řetěz a stříbrné
nádobí. Své další šperky, řetězy, náramky a náhrdelníky a všechny šaty odkázala čtyřem dcerám svojí
sestry, rovným dílem provdané Sabině Cedvikové z Wirsperku a svobodným dívkám Kunigundě
Brigitě, Anně Marii, Anně Kateřině z Wirsperku. Srov. Král (ed.), Mezi životem a smrtí (pozn. 9), s.
396–397. – Bastl, Tugend, Liebe, Ehre (pozn. 49), s. 84–147.
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rodinných příslušníků Hrzánů z Harasova a Puchheimů i ke členkám rodu Harrachů,
Khienburgů, Lambergů, Järgerů, Rothalů a de Potria.577
Během 16.–18. století bylo možné na základě kšaftů sledovat proměnu vztahu
k obnošenému šatstvu a pokles jeho hodnoty. Na počátku sledovaného období
šlechtici odkazovali největší díl oděvů nejbližším rodinným příslušníkům, obyčejné
kusy dvořanům a fraucimoru. Pouze horší, staré, roztrhané, rozstříhané či jinak
znehodnocené oděvy se nacházely mezi odkazy pro služebnictvo. Ve druhé polovině
17. století a v 18. století směřovala již většina odkazů kromě nejluxusnějších
dvorských rób a souborů krajek k zámeckým zaměstnancům. Šlechtici v písemné
závěti uvedli často i důvody, proč svým služebníkům předmět odkázali. Slova
testamentu například informovala, že se dvořan, úředník či služebník k pánovi choval
„jistě, dobře, věrně, ctně, a šlechetně“. Starší a nemocní lidé dokázali ocenit i pomoc
v tíživé životní situaci a cítili potřebu se v testamentu revanšovat. Jan Litvín z Říčan
například nařídil v roce 1637 obdarovat vlastními damaškovými šaty a aksamitovým
pláštěm za výjimečné služby lékaře Tobiáše Šovittla, „kterýž mně upřímně
posluhoval a v nemoci mé opatroval“.578 Také Marjánce z fraucimoru Johanny
Terezie z Harrachu byl podle testamentu z roku 1716 poskytnut oděvní odkaz,
protože „bei mir in meiner Todtktankheit wartet“.579
Řada odkazů textilií směřovala k církevním institucím. Z korespondence
Petra Holického ze Šternberka z roku 1509 vyplynulo, že jeho manželka všechny své
nákladné „šaty na vornáty rozdělala“. Fridrich z Valdštejna ve svém testamentu
z roku 1569 nařídil, aby „z tý aksamitový sukně červený… i s těmi perlovými prýmy,
který na ní jsou, vornát poctivej udělán byl do toho kostela lomnickýho“.580
S nástupem barokní zbožnosti se šlechtické kšafty začaly plnit desítkami podobných
odkazů, které měly nebožtíkovi zajistit klidné spočinutí duše a blažený posmrtný
spánek. Motivem podobných darů církvi bylo nejen náboženské přesvědčení, ale i
577

AVA Wien, RA Harrachů, K 812, Testament Marie Magdalény Judity z Puchheimu, rozené
Hrzánové z Harasova, 1694.
578
Král (ed.), Mezi životem a smrtí (pozn. 9), s. 493–497.
579
AVA Wien, FA Harrachů, K 205, Testament Johanny Terezie z Harrachu, rozené z Lambergu. –
Dále například Alena Valdštejnská z Lobkovic zaopatřila v poslední vůli svojí dívku z fraucimoru
Barboru Kaldnhofovou kromě 200 kop gr. č. ještě třemi hedvábnými sukněmi, „které se po mně
nejlepší najdou,“ dvěma zlatými čepci a několikerými povlaky. Alžběta Veitmilová ze Žerotína
obdařila v roce 1591 svůj fraucimor „z lásky a pro památku“ nejen finančním odkazem, ale také svým
šatstvem. Srov. Král (ed.), Mezi životem a smrtí (pozn. 9), s. 243–255, 275–280.
580
Ibidem, s. 178–180.
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snaha splnit předpokládanou povinnou hmotnou oběť Bohu, s účelovým záměrem
zajistit si tak vlastní užitek.581 Johanna Terezie z Harrachu v kšaftu z roku 1716
zaopatřila textiliemi na ornáty a penězi 17 kostelů a klášterů rozličných kongregací,
z nichž se většina nacházela ve Vídni, jeden dar putoval do vzdáleného Španělska.
Že obdarování nebylo zcela nezištné, dokládá fakt, že si šlechtična přála, aby byl na
ornátech vyšit její manželský alianční znak.582 Také Marie Maxmiliána Judita
z Puchheimu, rozená Hrzánová z Harasova, obětovala většinu svých svršků i šperků
na výrobu kněžských rouch, monstrancí a obleků svatých sošek Panny Marie.583
Přes symbolický rozměr mnohých darovaných předmětů dědictví znamenalo
především finanční zisk.584 Při vypořádání dědických záležitostí převážila někdy
touha po ekonomické hodnotě odkazu nad osobními či příbuzenskými kontakty
pozůstalých a vedla k vleklým soudním přím.585 Před zemské soudce se navzájem
poháněli pokrevní i vzdálenější příbuzní zesnulého o nejrůznější kusy šatstva, šperků
a domácího vybavení. Nejen příslušníci chudších rytířských rodů, ale i aristokraté
byli ochotni veřejně prezentovat své rodinné neshody. Edičně zpřístupněné soudní
půhony z let 1519–1529 zmínily podobné spory o šatstvo ve 40 případech.586
Majetkové pře vznikaly nejčastěji v důsledku nesplnění odkazů v závěti zesnulého či
nepředání předmětů, které měl nebožtík uložené mimo vlastní sídlo. Takový spor
řešil soud mezi Jindřichem z Rožmberka a neprovdanou šlechtičnou Lidmilou ze
Šternberka na Zelené Hoře v roce 1524. Ve sporu šlo o šatstvo a osobní věci zesnulé
Magdaleny Rožmberské ze Šternberka, Jindřichovy manželky a Lidmiliny sestry,
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Clausen, Schenken (pozn. 515), s. 8–9.
AVA Wien, FA Harrachů, K 205, Testament Johanny Terezie z Harrachu, rozené z Lambergu.
583
Ibidem, K 205, K 812, Testament Marie Magdalény Judity z Puchheimu, rozené Hrzánové
z Harasova, 1694. – Srov. též Jan Royt, Obraz a kult v Čechách (pozn. 518).
584
K významu odkazů v dobové symbolice Zíbrt (ed.), Vavřince z Březové Snář (pozn. 536), s. 60:
„Mrtvý přistoupil-li by ke komu a dal mu dar, a on jej od něho vděčně přijal, ten, kdož jest darován,
zisk míti bude, aneb dary od někoho znamenitého přijme, tak vedle velikosti toho, což přijal od
mrtvého.“
585
Sepsání závěti a rozdělení majetku mělo zabránit rodinným rozporům, se slovy Ladislava ze
Šternberka (1566): „Nechtíce tomu rád, aby po mé smrti jaké různice a svárové o statek můj mezi
přáteli mejmi býti jměly…“ Citováno podle Král (ed.), Mezi životem a smrtí (pozn. 9), s. 160–166.
586
Archiv český 19, Praha 1901, s. 9, 176, 203–204, 464. – Archiv český 32, Praha 1915, s. 36–37,
60, 65, 102, 122, 128–130, 216, 325, 446–447, 468, 474, 489, 547–548, 557–558, 619, 633–634, 636,
637–638, 652. – Archiv český 33, Praha 1918, s. 122–123, 154, 158, 169, 186, 187, 189, 197–198,
298, 331–332, 354, 357–358, 371–372, 376, 478. – Tyto materiály použil pro charakterizování
oděvním způsobů šlechty pozdního středověku Macek, Jegellonský věk v českých zemích II (pozn. 10),
s. 157–169.
582
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které dívka chtěla připojit ke své svatební výbavě.587 Podobný spor spolu vedli
v letech 1523–1525 Albrecht z Valdštejna a rytíř Jindřich z Fictumu a na Egerberce o
zlaté šperky a šaty zesnulé Anny Valdštejnské z Fictumu v celkové hodnotě 400 kop
gr. č.588 Největší sumu peněz, 5 000 kop gr. č., chtěli v roce 1522 vysoudit Jan a
Albrecht ze Šternberka na vdově po svém sourozenci Ladislavovi, Anně Hradecké ze
Šternberka, kterou obvinili, že si přivlastnila kromě jiných cenností také manželovy
kuní kožichy se zeleným damaškem a hřebíčkovým plátnem a především tyrkysový a
safírový prsten, které nebožtík nosil stále na ruce. Anna Hradecká odpověděla
razantně během několika dní protižalobou a obvinila zmíněné pány ze zadržování
šatstva a svršků zesnulého manžela.589 Zmiňované příklady naznačily, že šaty,
klenoty a další ozdoby byly považovány především za zdroj a uložení majetku.
Urozené osoby vedly k podobným přím zejména zištné, nikoliv symbolické či
památeční důvody. Muži a ženy panského stavu se zajímali zejména o větší
pohledávky za tisíce kop gr. č. Jednalo se především o mimořádné šperky
s drahokamy a perlami, o kožichy z běžně nedostupných zahraničních kožešin a o
kompletní šaty z různých druhů hedvábí.
IV. 5. Smuteční šaty a pohřební roucho
Křesťanský svět raného novověku sice věřil ve vzkříšení, zmrtvýchvstání a
věčný život na nebesích, přesto lidé prožívali okamžik úmrtí a pohřbu člověka jako
dobu smutku, oplakávání a truchlení. V případě urozených rodin taková chvíle
znamenala nejen ztrátu blízkého člověka, ale také úkol s náležitou pompou navenek
prezentovat zármutek nad jeho odchodem. Od návštěv nemocného na lůžku a v době
smrti přes viditelné vyjádření smutku rodiny a členů dvora, následné veřejné
vystavení mrtvého těla až po jeho pohřeb se okolo nebožtíka střídaly rodina, přátelé,
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Archiv český 32 (pozn. 586), s. 652. – Archiv český 33 (pozn. 586), s. 154. Spor nebyl
malicherností, neboť hodnota oděvů byla vyčíslena na 2000 kop gr. č. Na prvním místě jako
nejcennější byl uveden kožich z hranostajových kožešin a zlatohlavu, dále sedmery šaty rozličných
barev ze zlatohlavu, stříbrohlavu, aksamitu, atlasu a damašku, zlaté řetězy ze sta uherských zlatých,
zápony a pět zlatých prstenů s drahokamy.
588
Archiv český 32 (pozn. 586), s. 489. – Archiv český 33 (pozn. 586), s. 331–332.
589
Archiv český 32 (pozn. 586), s. 129–130, 216. Podle záznamů se další ostrý spor rozhořel v roce
1524 mezi šesti sourozenci z Říčan, kteří se nemohli dohodnout o rozdělení šatů a klenotů po matce
Magdaléně z Gutštejna. Jednalo se o 80 prstenů, perlové pásy a další klenoty v hodnotě asi 2000 kop
gr. míš.
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služebnictvo i zástupy bezejmenných zvědavců.590 Smrt byla vnímána jako mystický
okamžik, kdy bylo smrtelné tělo odsouzeno k fyzické zkáze a nesmrtelná duše měla
stoupat do Boží náruče. Před svým definitivním zánikem si však tělo nebožtíka
mohlo ještě za pomoci pozůstalých zajistit dlouhodobou společnou vzpomínku, která
měla dodat větší lesk nastupující generaci rodiny i rodu a symbolicky spojit pro
šlechtu nepostradatelný svět předků a budoucích pokolení.591 To byl hlavní důvod
pro uspořádání okázalých smutečních slavností, jejichž symbolem se stala černá
barva.592
Když šlechtic zemřel, rozeběhly se ve šlechtické rezidenci přípravy na
důstojný průběh smuteční slavnosti.593 Pozůstalí nejprve nechali na znamení smutku
pobít stěny palácové kaple i zámeckých pokojů černým suknem. Černým suknem
byly potaženy stěny místností a kaple, černou látkou se pokryly židle, stoly a někdy i
lože pozůstalých osob. Kronikář Marek Bydžovský z Florentina kladl zvyklost
potahovat smuteční pokoje urozených osob v českých zemích černým suknem k roku
1547, kdy zemřela královna Anna, manželka Ferdinanda I. Jak píše, „Černým
suknem všudy v kostele i v pokojích královských obestříno bylo. A od toho času chtějí
tomu a pamatují staří, že Čechové začali po svých milých a přátelích smutek, tj.
černý a dlouhý oděv nésti.“ Podle Mikuláše Dačického se zvyk ujal po smrti císaře
Karla V. v roce 1558, když se do černého smutečního šatu oblékli dvořané jeho syna
Filipa II. [135] i jeho bratra Ferdinanda I.594
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Pavel Král, Pohřební slavnosti jako prostředek a místo komunikace raně novověké společnosti, in:
Bůžek – Král (edd.), Slavnosti a zábavy (pozn. 232), s. 315–332.
591
Ariès, Dějiny smrti I (pozn. 563), s. 27–207. – Gennep (pozn. 104), s. 136–152. – Ke vzniku a
charakteru malovaných epitafů srov. Ondřej Jakubec a kol., Ku věčné památce. Malované renesanční
epitafy v českých zemích, Olomouc 2007.
592
K symbolice černé barvy ve smutečním oblečení Jan Baleka, Modř barva mezi barvami, Praha
1999, s. 15–18. – Zdena Hochová-Brožíková, Bílá barva – symbolem smutku?, Český lid 30, 1930, s.
343–347.
593
Detailní popis ženského šlechtického pohřbu lze nalézt v pamětech Jana Jiřího Haranta z Polžic a
Bezdružic. Zdeněk Kalista (ed.), České baroko, Praha 1941, s. 182.
594
Na tento zvyk v pozdně středověké společnosti Západu upozornil Johann Huizinga, Podzim
středověku, Jinočany 1999. – Viz též Bydžovský z Florentina, Svět (pozn. 342) s. 65–67. – Blíže
Winter, Šat smutku (pozn. 510), s. 6–11. – Například úprava pokojů po smrti Petra Voka z Rožmberka
v listopadu roku 1611proběhla následujícím způsobem: „… sukna englického černého na šaty vydáno
6 1/4 lokte, více sukna černého chrudimského na stoly 24 loket, sukna černého vydáno na stoly do
pokoje Její Milosti paní, do pokoje 3 lokte, více vydáno sukna englického na stoleček do pokoje pana
hraběte 2 3/4 lokte“ a další. Detailně SOA Třeboň, Velkostatek Třeboň, sign. IB 6I, fasc. I –II.
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Služebnictvo začalo připravovat tělo zemřelého na slavnostní smuteční akt.
Bylo třeba vykonat jeho symbolickou očistu omytím,595 provést pitvu a balzamování
a obléci je do pohřebního šatu. Obvykle byli balzamováni pouze zesnulí urození
muži, neboť obřady spojené s veřejným vystavením jejich těla na katafalku trvaly
mnohdy i několik měsíců. Ženská těla se obvykle nebalzamovala a bývala pohřbena
krátce po skonu zesnulé.596
Symbolický středověký zvyk uložit tělo nebožtíka na katafalk v obřadní
poloze s tváří obrácenou k nebesům a se sepjatýma rukama na hrudi sice přetrval až
do novověku, ale způsob odění mrtvého se vyvíjel. Jestliže ve středověku se obvykle
tělo nebožtíka zahalilo do kusu přepychové tkaniny – do rubáše,597 v 16. století se již
urození mrtví oblékali do šatů připomínajících střihem i provedením běžný oděv.
Šlechtici byli pohřbíváni v kompletním oděvu, sestávajícím z plátěného rubáše
(košile k smrti, Todtenhemd), kabátce, kalhot, punčoch, bot, rukavic, svrchního pláště
a pokrývky hlavy, u žen z rubáše, šatů, svrchního pláště, punčoch, bot a pokrývky
hlavy.598 Někdy byly smuteční šaty přizpůsobeny svému účelu rozstřižením na
zádech.599

V některých

případech

pozůstalí

595

nechávali

zemřelé

pohřbít

Po omytí nebožtíka často docházelo k pověrečnému obřadu vylévání veškeré vody z domu. Srov.
Ariès, Dějiny smrti I (pozn. 563), s. 204.
596
Magdalena Hawlik-van der Water, Das Einbalsamieren und die Herzbestatung, in: Triumph des
Todes?, Eisenstadt 1992, s. 133–139. – Vocelka – Heller, Die Lebenswelt der Habsburger (pozn.
126), s. 290–297. – Ke konkrétním případům z prostředí české šlechty Matthias Pangerl, Das
Begräblis des letzten Herrn von Rosenberg, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in
Böhmen 13, 1875, s. 87–97. – Drahomír Polách, Osudy losinských paní v 16. a 17. století, Cour
d´honneur 1, 1998, s. 35–40. – SOA Třeboň, CR – registratura, ze Serynu, nesign. – Kritika dobových
mravokárců se snesla i na přílišný luxus spojený s výbavou mrtvého těla: „… proč se pak tak příliš
s mrtvým tělem vynášeti máme, jako někteří ve Vlaších, kteříž své mrtvé, zvláště manželky, děvečky
aneb dcery své tak ozdobují a červenou barvou líčí a šperkují, že mnohokráte mrtvé jsouc, pěknější
bývají, nežli když jsou živy byly.“ Citováno podle Líčidlo krásné (pozn. 443). – Dále též Bydžovský
z Florentina (pozn. 342), s. 28. – Kalista, České baroko (pozn. 593), s. 180–183.
597
Srov. ikonografický rozbor Schmitt (pozn. 403), s. 157–167. – Podle Josef Jungmann (ed. Jan
Petr), Slovník česko-německý III, Praha 1990–1991, s. 947 se slovem rubáš označovala košile na
zemřelého člověka (Todtenhemd, Todtenkleid, Todtenrock), ale také obyčejná spodní košile či spodní
díl košile.
598
Milena Bravermanová – Michael Lutovský, Hroby, hrobky a pohřebiště českých knížat a králů,
Praha 2001. – Milena Bravermanová – Jana Kobrlová – Alena Samohýlová, Textilie z hrobu Anny
Jagellonské z Collinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, AH 19, 1994, s. 437–461. –
Milena Bravermanová, Pohřební výbava Habsburků (pozn. 19), s. 33–36. – Ritgen (pozn. 19), s. 61–
79. – Annemarie Bönsch, Leichenkleidung – Trauerkleidung, in: Triumph des Todes?, Eisenstadt
1992, s. 83–105. – Winter, Šat smutku (pozn. 510), s. 6–11. – Phillis Cunnington – Catherine Lucas,
Costume for Births, Marriages and Deaths, London 1972.
599
Elfriede Heinemeyer, Die Gewänder des Grafen Anton Günther von Oldenburg, Waffen und
Kostümkunde 26, 1967, s. 91–104. – Ritgen, (pozn. 19), s. 61–79. – Bravermanová – Lutovský, Hroby
(pozn. 598), s. 243.
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v nejluxusnějším šatu, jejž obsahovala jejich garderoba,600 který nemusel být nutně
vyveden v temných barvách.601 V 17. století se ve střední Evropě ujal také zvyk
ukládat nebožtíky do rakve v oděvu, který se obvykle oblékal ke spánku a v tomto
případě symbolizoval snění věčnosti. Takové pohřební soubory sestávaly z domácího
pláště šlafpelce, z luxusního nočního čepce a pantoflí.602 Šaty byly doplněny pouze
nějakou symbolickou drobností, pravděpodobně s magickou silou náboženského
symbolu a ochrany, snad i talismanu. V případě katolických zesnulých mohlo jít o
škapulíř nebo kříž umístěný v sepjatých rukou nebožtíka či o řetízek na hrdle se
zavěšenou svátostí, ale také o květiny či „pomeranč s rozmarínou“.603 Protestantští
věřící dávali do rukou zemřelého nejčastěji modlitební knížku. Někdy byl nebožtík
pohřben podle starobylého obyčeje ve zbroji, s přílbicí, mečem a štítem, jak tomu
nasvědčovala výbava Jana Jiřího ze Švamberka v roce 1617.604
Ve většině případů měl šlechtic do truhly oblečen buď svůj nejlepší, nebo
nový, dosud nepoužitý oděv.605 Někteří lidé si ještě za svého života přesně
naplánovali pohřební šat a představu o pohřebním šatu včlenili do své závěti. Jiné
urozené osoby si nechaly šaty do rakve samy předem zhotovit a informovaly dědice,
kde je lze nalézt.606 Někteří na smuteční oděvní výbavu svého těla mysleli i
600

V roce 1631 byla pohřbena Judita Sabina ze Starhenbergu ve svém domácím oděvu. „Item ein
leyfarb damaskkene nachtpälz mit schwarc und goldt schlingen ist die Frau mit ins grab gegeben.“
OÖLA Linz, Starhenberg, Bestand Riedegg, Sachtel 96.
601
Maria Magdalena von Königsegg byla v roce 1597 pohřbena v bílých atlasových šatech. Blíže
Bastl, „Adeliger Lebenslauf“ (pozn. 49), s. 387. – Bravermanová – Lutovský, Hroby (pozn. 598), s.
239.
602
Blíže Eva Nienholdt, Der Schlafrock, Waffen und Kostümkunde 26, 1967, s. 105–116.
603
Březan, Životy II. (pozn. 443), s. 633. – Menčík (pozn. 427), s. 148.
604
Pavel Král, Ronšperská setkání. Švamberský pohřeb jako místo politické komunikace
předbělohorské šlechtické společnosti, Jihočeský sborník hitorický 68, 1999, s. 291–307. Petr Vok
z Rožmberka byl do truhly uložen s mečem. Pangerl (pozn. 596), s. 87–97.
605
SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, RA Eggenbergů, sign. III 3h 1u, Inventář garderoby zámku
Český Krumlov 1719. O šití nového oděvu do hrobu též dopis hraběnky Doroty Františky Ryvalové
z roku 1664: „ona (Lidmila Jankovská) od psotníku a padoucí nemoci tak trápena byla, že žádný, aby
měla živa býti, více nepřemýšlel, než také k smrti šaty a rubáš zhotoviti dali…“ – Dvorský (ed.), Staré
písemné památky (pozn. 175), s. 392–394.
606
Jako odpovídající přípravný rituál na dobrou smrt doporučovali autoři knih „Ars moriendi“ pořídit
si předem oděv do rakve či celou pohřební výbavu, umístit ji na viditelném místě ve svém pokoji a
každý den se na ni podívat. Srov. Pavel Král, Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku, České
Budějovice 2004 (Monographia historica 4), s. 72–73. Král cituje například Mikuláše Krupěhorského
„Knížku o smrti“ z roku 1594: „Znám já ty lidi, že čechlík svůj i jiný oděv pohřebný mají zavázaný a
zavěšený u lůžka...“ Připravené pohřební šaty měla například Johanna Terezie z Harrachu a Marie
Ernestina Schwarzenberská z Eggenbergu. SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, sign. III 3h 1u,
inventář garderoby zámku Český Krumlov 1719. Hotové pohřební šaty měl nachystané také Heřman
Černín z Chudenic v roce 1650: „Oděv, do kterého bych já po smrti oblečen býti měl, na hotově se
vynajde.“ Citováno podle Král (ed.), Mezi životem a smrtí (pozn. 9), s. 543.
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v momentě smrti.607 Pozůstalí často řešili nepříjemné dilema, zda nechat šít pohřební
roucho již v okamžiku, kdy se stav nemocného zhoršil. Ke kladnému rozhodnutí je
nutila obava z nedostatku času a okamžité potřeby oděvu v případě úmrtí příbuzného,
proti stály vnitřní obavy a pověrčivé představy o přivolávání neštěstí a božím
hněvu.608 Jan Jiří Harant z Polžic a Bezdružic v roce 1641 při uzdravení manželky
nově ušitý a připravený rubáš „pěkně jej zaobalíc do papíru, sobě jsem k smrti do
truhly schoval“.609 Z magicko-posvátného hlediska bylo nemyslitelné a život
ohrožující obléci nebožtíkovi do rakve oděv některého z pozůstalých.610
Součástí smutečních slavností často bývalo vytvoření malovaných pohřebních
portrétů jako poslední vzpomínky na zesnulého.611 Tyto portréty měly jednak
rodinný účel, neboť uchovávaly posmrtný výraz zemřelého pro další generace rodiny
v době, kdy neexistovaly jiné vizuální prostředky než malířský štětec. Měly též účel
dynasticko-politický, neboť především v královských rodinách byly zasílány spolu se
zprávou o úmrtí člena rodiny na spřízněné panovnické nebo aristokratické dvory.
Tam bývaly obrazy vystaveny na místech, kde zaujímaly jistou pozici v rámci
dynastického programu jako součást generační kontinuity rodiny. Posmrtné portréty
v některých případech také měly funkci „zastupitele“ těla zemřelého jako součást
castra doloris v případě, že jeho stav nedovoloval, aby tělo bylo veřejně vystaveno
na katafalku.612 V případě dětských posmrtných portrétů to navíc mnohdy byla jediná
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Anna Alžběta Kocínová z Dobrše se těsně před smrtí rozžehnala s bratry a přáteli a sdělila jim, „co
na ni do hrobu dáti mají.“ (1631). Citováno podle Menčík (pozn. 427), s. 58.
608
Markéta Holubová, Zázračná uzdravení ve světle svatohorských knih zázraků, Český lid 89, 2002,
s. 217–238.
609
Kalista (ed.), České baroko (pozn. 593), s. 180–183.
610
Podle textu Snáře Vavřince z Březové: „Mrtvému jestliže by někdo plášť dal svůj neb škorně, ten
ztratí služebníka věrného...pakli někdo mrtvému dá sukni, ten ztratí manželku svou, aneb nejmilejšího
čeledína. Pakli by kdo mrtvému dal košili, umře dcera jeho. Dal-li by kdo mrtvému klobouk neb
čepici, ten jistě brzo umře. Zdálo-li by se komu ve snách, an dal mrtvému nohavice, aneb modrou
košili, zemrou jeho synové.“ Zíbrt (ed.), Vavřince z Březové Snář (pozn. 536), s. 61.
611
Malované pohřební portréty jsou známy již z 15. století a objem jejich produkce stoupal až do
první poloviny 18. století. V českých sbírkách patří nejstarší známý dochovaný posmrtný portrét
českému králi a římskému císaři Ferdinandovi I., je z roku 1566, dnes deponovaný na Státním zámku
v Telči, sign. 5561. - Srov. Lenka Vaňková, Malované posmrtné portréty, in: Jakubec a kol. (pozn.
591), s. 47–50. – Andor Pigler, Portraig the Death. Painting – Graphic Art. Acta Historiae Artium
IV, 1957, s. 1–75.
612
Ariès, Dějiny smrti I (pozn. 563), s. 213, 298–302. Philippe Ariès upozorňuje na to, že pokud bylo
tělo nebožtíka v rakvi skryto, bylo okamžitě nahrazeno voskovou nebo dřevěnou figurínou v životní
velikosti, která se pokládala vždy nahoru na rakev. Obdobně potom zemřelí byli znázorňováni na
kamenných sarkofázích, kde jsou zpodobněni vleže nad sarkofágem. Figuríny někdy zůstávaly na
tumbě v kostele umístěny i po skončení smuteční slavnosti až do doby, než byly nahrazeny definitivní
kamennou sochou.
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příležitost k zachování podoby dítěte, protože vzhledem k nízkému věku dosud
žádný jiný jeho portrét ještě nevznikl. Posmrtné portréty také mohou být vnímány
jako vyjádření zbožnosti a úcty s votivním charakterem.613
Díky těmto obrazům a dochovaným písemným zprávám můžeme
rekonstruovat, jak byla těla připravena k funerální slavnosti. Těla zesnulých na
obrazech jsou znázorněna vystavená na katafalku v horizontální podobě nebo
položená ve vypolstrované rakvi s podhlavníkem, naplněným vonným kořením a
bylinami.614 Křesťané věřili, že vodorovná poloha těla vleže na zádech má ochrannou
moc. Ruce měly být spojeny podobně jako při modlitbě nebo při sňatku, v opačném
případě bylo ochranné gesto porušeno a pozice ztrácela smysl. 615 Pro přehlušení
nepříjemného zápachu rozkládajícího se těla i pro dosažení pěkného vizuálního
efektu bývala truhla „všudy kvítím, rozmarýnou, karafiáty, marjánkou, růží a jiným
vonným kořením pondána“. Na posmrtném portrétu pětiletého Václava Felixe ze
Žerotína (+ 1661) je tělo na pohřebním katafalku obestřeno rozmarýnovými věnečky,
růžemi a sasankami [148].616 Odporný zápach rozkládajícího se těla, naturalisticky
popisovaný barokními kazateli a mravokárci, se stal symbolem pomíjivosti lidské
existence i předmětem obav pořadatelů funerální slavnosti.617 Byl také důvodem
žádosti některých šlechticů na své potomky o rychlé pohřbení tělesných ostatků.
Naopak libou vůni, linoucí se z otevřené rakve, lidé považovali za symbol božské
přízně, vyvolenosti a svatosti.618
Kajícné myšlenky pravověrných katolíků vedly v 16. a 17. století ke stále
častějším žádostem v testamentech směrem k dědicům o uspořádání jednoduchého
pohřebního ceremoniálu a především k prosbám o oblečení těla do mnišské kutny
oblíbeného

církevního

řádu

či

společenství.

613

Z testamentu

Jana

Seyfrieda

Zvyk malovat posmrtné portréty se již v 16. století rozšířil i mezi pražské měšťany. Srov. Zikmund
Winter, Jak drahá byla smrt?, Lumír 1886.
614
„Objetí truhly“ Petra Voka z Rožmberka v roce 1611 bylo provedeno z černé tupltykyty v délce 4
1/2 lokte, SOA Třeboň, Velkostatek Třeboň, sign. IB 6I, fasc. I–II.
615
Ariès, Dějiny smrti I (pozn. 563), s. 301.
616
Srov. Fifková (pozn. 467), s. 17.
617
Kalista (ed.), České baroko (pozn. 593), s. 70. Hnilobný zápach se štiplavou nahořklou vůní tak
silnou, že se z ní zvedal žaludek, mohl lidi během obřadu i „vyhnat z kostela“. Z kancionálu „Český
dekachord“, 1642: „Tělo bude zapáchati, / zažene jiné smradem. / Svůj nos budou zacpávati, / vypoví
je z domu ven. / Jen ven s tělem v času rychlém / neb ho neradi vidí; / je přikryjí, ať v pokoji / spí, aniž
ho víc vzbudí.“ - K pachovým vjemům blíže Alain Corbin, Narcis a miazma. Pach a společenské
představy 18. a 19. století, Praha 2004, s. 24–25.
618
Z rakve světice se linula vůně připomínající fialky. Srov. Zdeněk Kalista, Ctihodná Marie Elekta
Ježíšova. Po stopách španělské mystiky v českém baroku, Kostelní Vydří 1992, s. 167.
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z Eggenbergu z roku 1712 vyplynulo, že chtěl být oblečen do hábitu minoritů, stejně
jako Lev Burian Berka z Dubé v roce 1625 či Heřman Černín z Chudenic, který chtěl
být v roce 1650 pohřben do oděvu z „prostného šedivého sukna na způsob poutníka
františkána“.619 Jiní šlechtici dávali přednost laické kutně příslušníků jezuitského
řádu, rouchu reformovaných augustiniánů nebo kapucínů.620 Podobná přání bylo
možné ve stejné době zaznamenat i u ženské šlechtické populace. Marie Maxmiliána
Judita z Puchheimu, rozená Hrzánová z Harasova, v roce 1694 žádala, aby její tělo
bylo zahaleno do hábitu bílé a modré barvy, který „die closter frauen zu münchen
tragen“.621 Johanna Terezie z Harrachu, rozená z Lambergu, vyjádřila podobné přání
v testamentu z roku 1716 vzletnými slovy „… wan aber mein sterblicher Leib die
Schuld der Natur zahlt, so soll selbiger mit dem Habit von der Heyligen
Dreyfaltigkeit bekleidet werden, der schon bereit ist“.622 Chtěla také, aby její tělo
bylo uloženo bez veškeré nádhery a pompy, důstojně a v tichosti do rodinné
harrachovské hrobky v klášteře augustiniánů ve Vídni. Alžběta Juliána Žerotínská
z Oppersdorfu si přála být oděna do košile a punčoch z hrubého plátna a do hábitu
jeptišek svatého Dominika, s krucifixem a páteříkem v rukou. Manžel jejímu přání
doslova vyhověl, jak doložil její funerální portrét, zhotovený v roce 1669 [136].623
V dalších případech vepsali šlechtici do svých posledních vůlí alespoň žádost, aby
jejich těla byla zahalena do obyčejného roucha bez hedvábných látek a bez ozdob,
jako by se na poslední chvíli odvraceli od nádhery pomíjivého životního luxusu.624
Lidé v raném novověku volili tento způsob zaopatření těla z hluboké osobní
zbožnosti a zároveň doufali, že lépe získají Boží odpuštění. Vyjadřovali tak své
odříkání, podřízenost Bohu, víru a skromnost. Upřednostňovali hábity žebravých
řádů (minorité, dominikáni, karmelitáni, augustiniáni), jejichž mniši byli tehdy
vnímáni jako „odborníci na smrt“, neboť se bez jejich účasti neobešla žádná pohřební

619

Král (ed.), Mezi životem a smrtí (pozn. 9), s. 541–559. – SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov,
Rodinný archiv Eggenbergů, sign. III 1d, No. 10, Testament Jana Seyfrieda z Eggenbergu, 1712.
620
Pavel Král datuje pozvolný přechod od okázalé vnější reprezentace šlechtických pohřbů k prostým
pohřebním rituálům od druhého desetiletí 17. století. Z té doby pocházejí také častější testamentové
zápisy s přáními pohřbít zemřelé tělo v mnišské kutně. P. KRÁL, Smrt a pohřby (pozn. 606), s. 192. –
Idem, Mezi životem a smrtí (pozn. 9), s. 95–100.
621
AVA Wien, Rodinný archiv Harrachů, K 812, Testament Marie Magdalény Judity z Puchheimu,
rozené Hrzánové z Harasova, 1694.
622
Ibidem, K 205.
623
Polách (pozn. 596), s. 35–40.
624
Král, Mezi životem a smrtí (pozn. 9), s. 95.
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slavnost. Bděli u mrtvého, účastnili se pohřbu, modlili se za duše zemřelých.625 Tyto
řády umožňovaly věřícím, aby se oblékli v okamžiku smrti do řeholního šatu i přesto,
že jako laici do kláštera nikdy nevstoupili [136, 146].626 Zvyk oblékat zemřelého do
roucha mnichů a jeptišek je doložený v první polovině 16. století na dvoře
španělských Habsburků a odtud se zřejmě přenesl i na vídeňský panovnický dvůr.
Například Isabela z Valois (+ 1568), manželka španělského krále Filipa II., si přála
být pohřbena ve františkánském hábitu, „abych získala odpuštění a také pro
oddanost, jakou k němu cítím“.627 Dokladem pohřbu v řádovém hábitu karmelitánky
by mohl být údajný portrét svobodné Mandelíny z Hradce, známé pro svoji zbožnost,
která je na obraze znázorněna v celé postavě v dlouhém hnědém rouchu se světlým
pláštěm a hlavou zavinutou do bílé roušky s černým vinutím.628
Ve výběru šatů do truhly se odrazily i rozdíly v úmrtním věku a rodinném
stavu šlechticů. Nejmarkantnější odlišnosti se projevovaly ve volbě pohřebního
roucha pro zemřelé svobodné panny a mládence či naopak pro věkovité starce. 629 Pro
prostředí českých zemí posloužily jako příklady rozdílného přístupu k šacení
nebožtíků dva pohřby významných českých aristokratů ve druhém desetiletí 17.
století. Šlo o pohřební úbor čtyřiadvacetiletého Albrechta Jana Smiřického ze Smiřic,
který zemřel v době pohnutých událostí roku 1618, a o pohřební šaty nestora českého
panstva, Petra Voka z Rožmberka, zesnulého ve věku 72 let v roce 1611. Oba patřili
mezi protestantské předáky Českého království, přesto jejich pohřební šat odpovídal
více společenskému postavení a věku než náboženskému vyznání. 630 Albrechta Jana
Smiřického zastihla smrt v rozpuku mladosti v době jeho chystaného sňatku [141].
625

Ariès, Dějiny smrti I (pozn. 563), s. 108.
Srov. Cordula van Wyhe, Desarollo y sentido del hábito monástico en las cortes de los Austria
españoles, in: Colomer – Descalzo, Vestir a la española I (pozn. 57), s. 251–289.
627
Ibidem, s. 267–282.
628
Posmrtný portrét Mandelíny z Hradce, kopie staršího obrazu z 19. století, olej na plátně, 118 x 195
cm, inv. č. JH 00587. NPÚ, SZH Jindřichův Hradec.
629
Z německého prostředí je možné uvést případ dvou zesnulých šlechtičen, dvaadvacetileté Doroty
Sabiny z Pfalz Zweibrückenu (1576–1598) a její příbuzné Doroty Marie (1559–1639). Zatímco mladá
dívka byla v roce 1598 uložena do rakve v šatech módního střihu již s francouzskými vlivy, její téměř
osmdesátiletá příbuzná byla v roce 1639, tedy o 40 let déle, pochována v šatech, které se provedením
a střihem od těch předcházejících příliš nelišily. Z pohřebního oděvu bylo patrné, že stará žena již
nebyla ve svém šatu ochotná akceptovat téměř žádnou formu módního vývoje. Srov. Karen Stolleis,
Die Gewänder aus der Lauinger Fürstengruft. Mit einem Beitrag über die Schmuckstücke von
Irmtraud Himmelheber, München 1977. Pro královské prostředí Bravermanová – Lutovský, Hroby
(pozn. 598). – Bažantová, Pohřební roucha (pozn. 75).
630
K pohřbu Petra Voka z Rožmberka viz Pangerl (pozn. 596), s. 187–197. – Březan, Životy II (pozn.
443), s. 630–641. – Srov. též SOA Třeboň, CR – registratura, z Rožmberka, sign. 27, fasc. I–III,
rožmberské kšafty.
626
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Bylo tudíž nanejvýš symbolické, že mladíka uložili na smuteční katafalk ve
svatebních šatech světlé barvy módního francouzského střihu, s kalhotami ke
kolenům a kabátcem protaženým do husího břichu a zdobeným výrazným krajkovým
límcem. Světlé zkadeřené vlasy ještě stupňovaly mladistvou krásu jeho obličeje. Na
hlavě měl rozmarýnový věneček protkávaný bílými perlami, který mu poslala jeho
nevěsta jako symbol lásky. Další symbolický předmět, medailonek s obrazem
nevěsty, ležel mládenci na prsou a v sevřených rukou držel modlitební knížku.
Mládí, skvostná pohřební výprava i sličnost tváře zesnulého gradovaly pohnutí,
smutek a lítost pozůstalých z jeho smrti.631 Podobně jako Albrecht Jan Smiřický byli
i jiní za svobodna zesnulí mládenci a panny oblékáni do rakve v mládeneckém či
panenském úboru. Funerální slavnost v tomto případě prokazatelně obsahovala
některé prvky spojené obvykle se svatebním obřadem.632
V případě Petra Voka z Rožmberka nechali jeho hlavní dědicové,
Švamberkové, zhotovit pro velmože pohřební šat v majestátní černi, odpovídající
vladařovu postavení, věku i vážnosti chvíle. Šaty se začaly šít v týž den, kdy muž
zemřel. Petr Vok byl do pohřebního roucha oblečen po omytí těla, provedení pitvy a
po nabalzamování tělesných ostatků. Jeho pohřební oděv sestával z dlouhé suknice z
12 loktů černého aksamitu, zdobené tkanicemi a třepením, na hlavu náležela černá
čapka a na nohy černé aksamitové punčochy a střevíce. Hrdlo nebožtíka zdobily
široké černé tkanice, na prstě měl navlečený zlatý prsten a do rakve vedle něho byl
položen meč. V tomto případě měla při vystavení mrtvého těla na pozorovatele
zapůsobit monumentální černá barva šatů zesnulého starce, která se hodila k jeho
věku a dodávala závažnému okamžiku velkoleposti a vážnosti.633

631

Lembergová, Hanavské zásnuby Albrechta Jana Smiřického, Dějiny a současnost 16, 1994, č. 6, s.
15–18. – Otakar Odložilík, Poslední Smiřičtí, in: Od pravěku k dnešku II., Sborník prací z dějin
československých k šedesátým narozeninám Josefa Pekaře, Praha 1930, s. 70–87.
632
Stolleis, Die Gewänder (pozn. 629). – Ritgen (pozn. 19), s. 61–79. – Jednotlivé příklady uvádí
Winter, Šat smutku (pozn. 510), s. 6–7. – Například Eleonora Habsburská, sestra Rudolfa II., byla do
hrobu uložena v bílých šatech a na hrudi měla věneček z rozmarýnu a pomerančových květů.
Bravermanová – Lutovský, Hroby (pozn. 598), s. 223–244.
633
K přípravě pohřbu SOA Třeboň, CR – registratura, z Rožmberka, sign. 11, fasc. I. – Ibidem,
Velkostatek Třeboň, sign. IB 6I, fasc. I–II, Registra 1611: „V neděli den svatýho Linharta vydáno
aksamitu černého na sukni Jeho Milosti páně ku pohřbu 12 loket / hedvábí černého 2 1/2 lokte, šaty
nový 1 loket, čepečku na hlavu 1, střevíce aksamitový 1 pár, tupltykyty černý na moderecí do truhly 2
1/4 lokte, tkanic černých na tu sukni 43 loket, kanavazu černého na třepení 1/2 lokte, tkanic černých
širokých na hrdlo 2 1/2 lokte., tkanic černých malých na pentlici 8 loket/ barchánu černého na
moderací do truhly 5 1/2 lokte.“ – Pohřební výbavu posledního Rožmberka komentuje též Březan,
Životy II (pozn. 443), s. 634–640. – Srov. též Pangerl (pozn. 596), s. 87–97.
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Výjimečný ikonografický doklad o pohřební výbavě aristokrata vyššího věku
zhruba ze stejné doby nabízí funerální podobizna Vokova bratra Viléma
z Rožmberka, který zesnul ve svém domě na Hradčanech na konci srpna 1592.
Obraz, který je dnes součástí Lobkowiczkých sbírek, tam zřejmě přešel jako součást
majetku Vilémovy manželky Polyxeny Rožmberské z Pernštejna, podruhé provdané
Lobkovicové [139a-b]. Obraz má úctyhodné rozměry 229 × 98 cm a představuje
šlechtice v celé postavě, ležícího na černě potaženém katafalku s černou poduškou
pod hlavou. Barva katafalku téměř splývá s barvou aristokratova oděvu. Je oblečený
úměrně svému věku do dlouhé černé suknice z luxusní aksamitové tkaniny
s drobným florálním vzorem. Vpředu po celé délce je Vilémův oděv sepnutý
knoflíky a také na rukávech se nalézá znatelné zapínání tkanicemi na „maďarský
způsob“. Oděv doplňuje bílý spodní rubáš, z něhož vidíme jednoduchý otevřený
límec a manžety. V sepjatých rukou šlechtic drží páteřík se zavěšeným křížkem,
kolem krku mu visí úzký zlatý řetěz se zavěšeným medailonem. Na hlavě má černý
čepec tvaru, jaký se v té době obvykle používal ke spánku. Skládá se ze dvou částí.
Výrazná bílá krajka spodního bílého plátěného čepce je přehrnutá přes okraje svrchní
černé pokrývky hlavy [140]. Pohřební oděv Viléma z Rožmberka sice působí stroze
kontrastem černé a bílé barvy, ale vykazuje prvky nenápadného luxusu a odpovídá
věku a vysokému postavení nositele.634
Z dalších dochovaných mužských aristokratických podobizen můžeme zmínit
také pohřební portrét nejvyššího kancléře Království českého, tajného rady císaře
Maxmiliána II. a držitele Řádu zlatého rouna Jáchyma z Hradce [138]. Jeho portrét je
mnohem menších rozměrů než ten Viléma z Rožmberka a působí proti prvnímu
poněkud civilnějším dojmem. Zachycuje poprsí zesnulého aristokrata jakoby ve
spánku. Jáchymovo tělo, ležící na černé podušce, je oblečeno do černého oděvu bez
ozdob s viditelným bílým zřaseným okružím spodní košile, jehož tkanice jsou vpředu
rozvázané. Na prsou Jáchymovi leží Řád zlatého rouna, zavěšený na masívním
zlatém řetězu.635 Obdobný charakter má i údajný úmrtní portrét Jana z Boskovic,
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Srov. Rožmberkové (pozn. 105), s. 493.
Neznámý mistr, Úmrtní portrét Jáchyma z Hradce, 17. století, olej na plátně, 69,5 x 89 cm, NPÚ,
SHZ Jindřichův Hradec, inv. č. JH 00588.
635
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který měl vzniknout v roce 1589, ale kvůli velkému poškození a přemalbám nelze
jeho autenticitu zcela potvrdit.636
Jako příklad ženských funerálních portrétů můžeme uvést obraz Agnes Marie
hraběnky Wallis. Žena ve středních letech má oblečený černý vdovský oděv s bílými
doplňky, který je uprostřed po celé délce svázaný bohatými světlými stuhami.
V rukou svírá hnědý páteřík s křížkem, z rukávů svrchního šatu vykukuje bohatě
nařasená spodní košile, stažená u zápěstí. Na hlavě má nasazený bílý plátěný čepec s
nařaseným kanýrem, uvázaný pomocí černé tkanice pod bradou. Čepec přidržuje
široká černá stuha, uvázaná přes čelo.637 Zhruba ze stejné doby jako tento portrét
pochází podrobný popis strojení Sabiny Harantové z Waldenfelsu do pohřebních
šatů, které detailně zaznamenal ve svých pamětech její manžel Jan Jiří Harant
z Polžic a Bezdružic k roku 1641. „Po jejím tom jistě spasitedlném skončení byla od
dvou děveček pěknejma plenama teplou vodou obestřína a do toho rubáše ihned
oblečena. Na nohy dány bílý plátěný punčochy, bílé nové střevíce s černejma
hedvábnýma širokýma pantly, též ihned oblečena do sukně s krapátkem dobrého
květovaného ferštatu s pametlýma premovanou, takový fěrtuch; potom dán jí bílý
poučník (hedvábný závoj), na to výkladek malýma kraječky, okolo krku hedvábné
černé špicle, na hrdlo šmelcový řetízek, takovou vorsteckrosen (náhrdelník s růží).
Též na ruce takový orumpantičky (náramky), na rukávích připěté tacle (manžety ve
formě okruží), na hlavu dán jí čepec černý a bílý hedvábný, který jenom před smrtí
svou tři sobě navázala, a to nejpěknější; na čelo pak, kde se vlasy začínají, dány jí
velký vysoký krajky, jak obyčej mívala nositi, když tak kde pozvána byla, jak obyčej
též ze stavu rytířského osobám nositi jest. Pod hlavu dána jí do rakve velká
ferštatová hladká poduška, chmelem a kořením naplněná, rakev s panty (a řetízkem
při ní) okovaná, posmolená a všecka černým cejkem vnitř obitá; do pravé ruky dány
jí černé a zlaté černýma širokýma pantly knížky modlitby, do levé pomerancí
s rozmarýnou, a všudy kvítím, rozmarýnou, karafiáty, marjánkou, růží a jiným
vonným kořením pondána.“638
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Srov. Jakubec a kol. (pozn. 591), s. 116–117. Lenka Vaňková upozornila též na obraz Hanse
Fridricha von Reinegg z roku 1638. Srov. Vaňková, Malované posmrtné portréty (pozn. 611), s. 48.
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Neznámý mistr, Úmrtní portrét Agnes Marie hraběnky Wallis, 18. století?, olej na plátně, 85 x 105
cm, NPÚ, SZ Jaroměřice nad Rokytnou, původ Moravské Budějovice, inv. č. JR 00438a.
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Kalista (ed.), České baroko (pozn. 593), s. 182.
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Výjimečné doklady o pohřební výbavě v raném novověku přinášejí
archeologické nálezy oděvů získaných při průzkumu kosterních pozůstatků
v královských a šlechtických hrobkách. Mohli bychom zde porovnat pohřební oděvní
výbavu falcké šlechtičny Dorothey Sabiny z Pfalz Zweibrückenu (1576–1598), která
zemřela v roce 1598 ve svých 22 letech [153, 155],639 a moravské Markéty Františky
z Dietrichštejnu, která zemřela asi dvacetiletá v roce 1617 [154, 156]. Mladá
falckraběnka byla oblečena do šatů podle poslední módy. V siluetě oděvu i v jeho
provedení byly viditelné předlohy španělského dvorského kostýmu. Měla na sobě
svrchní šat z olivově zeleného sametu s horizontálně našitými stříbrnými dracouny.
Sukně byla vzadu nařasená a protažená do objemné vlečky. Pod svrchním šatem
vykukovala spodní lesklá taftová suknice. Živůtek byl protažený do husího břichu a
opatřený krátkými šůsky. Svrchní pláštík a rukávy byly osazeny zlatou krajkou. Zlatý
atlas, kterým byly podšity rukávy, byl geometricky prostříhávaný. Látky a krajky
pocházely ze severní Itálie.640
Markéta Františka Lobkovicová z Dietrichštejna (1597–1617) byla před
sňatkem dvorní dámou císařovny Anny, manželky císaře Matyáše, a také střih
luxusních šatů španělského typu, ve kterých byla pochována, by odpovídal oděvům
oblékaným během oficiálního ceremoniálu u vídeňského panovnického dvora.
V roce 1616 se provdala za Václava Viléma z Lobkovic a v následujícím roce
zemřela při porodu svého prvního syna. Byla pohřbena v kryptě kostela sv. Václava
v Mikulově v obvyklé poloze vleže, v rukou držela růženec. Podle pozůstatku tkanin
lze soudit, že pod šaty měla na těle navlečenou košili a punčochy přichycené na
stehnech podvazky s bordurou a střapci. Na nohou měla nazuté boty. Její oděvní
výbavu tvořil živůtek s úzkými rukávy a drobnými šůsky a rozměrná sukně s mnoha
sklady. Přes šaty měla přehozený svrchní plášť z hedvábného sametu s jemnými
florálními motivy, který byl doplněn vlečkou tmavé barvy a balonovými
rozepínacími rukávy španělského typu, tzv. ropa. Obě oděvní součásti byly doplněné
vysokým vpředu otevřeným stojatým límcem s hedvábnou paličkovanou krajkou a
manžetami stejného charakteru. Z toho lze usuzovat, že původně tyto dvě oděvní
součásti k sobě nepatřily. Na prstech Markéta měla navlečené dva drobné prstýnky,
jeden z nich s vyobrazením lebky. Hlavu jí zdobil bohatý účes, světle hnědé vlasy
639
640

Stolleis, Die Gewänder (pozn. 629).
Artefakty se nacházejí v Bayerisches Nationalmuseum, inv. č., T 4382 – T 4403.
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byly spletené do copu, omotané stužkou a stočené do koruny na temeni hlavy. Na
nich byl nasazený vyšívaný čepec lemovaný krajkou. V rakvi se našlo množství
větviček myrty (či rozmarýnu).641
S podobným šatem a slavnostní výbavou jako dospělí byla do hrobu ukládána
tělíčka předčasně zemřelých dětí. Doklady o nich podávají především ikonografické
prameny, funerální portréty, které podobně jako v případě dospělých vznikaly jako
památka na zesnulá pacholata [142].642 Zemřelé děti byly portrétovány v tradiční
poloze vleže obličejem vzhůru, s líbeznými tvářemi, zavřenýma očima a sepjatýma
rukama jako ve spánku. Měly na sobě slavnostní oděv, který tvaroslovím odpovídal
šatu dospělých, avšak malí chlapci byli podle zvyku oblečení do dívčích šatů. Jejich
výbavu často doplňoval symbolický věneček jako znak nevinnosti, další ozdoby
z kvítí a stužek i rozžaté svíce kolem katafalku. Takto byla oděna nemluvňata na
souboru pěti funerálních podobizen dětí z rodu Žerotínů. Portrét Karla Zdeňka ze
Žerotína představuje syna Jana Jetřicha ze Žerotína a Kateřiny Žampachovské
z Potštejna, který zemřel v roce 1621 asi v roce a půl věku [145]. Rodiče na černý
katafalk položili dítě oblečené do luxusních šatů dívčího střihu z bílé látky s širokými
rukávy podle španělské módy. Z rozepnutých rukávů vykukují ruce v plátěné košilce
zdobené krajkou, která je stažená do úzkých manžet. U krku má dítě bohatě nabírané
krajkové okruží. Šaty jsou bohatě sešněrovány bílými mašlemi, v dolní části se oděv
otevírá a nechává vidět černé boty s výraznými červenými mašlemi. Na obou rukou
má bohaté náramky z bílých a černých perel a kuliček červeného korálu, které mohly
mít ochrannou funkci. V rukou drží tři živé červené karafiáty a na hlavě má věneček
z červených a bílých karafiátů, charakteristickou ozdobu dětí již od poč. 16. stol.643
Další obrazy ze souboru žerotínských posmrtných portrétů představují děti
Přemysla III. ze Žerotína a jeho ženy Alžběty Juliány z Oppersdorfu [144, 146, 147,
148]. Na pomezí roku 1661–1662 zemřely jejich čtyři děti. Jedno z nich je zobrazeno
jako miminko v košilce a čepečku v dobře utaženém povijanu, mezi jehož
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Pietsch (pozn. 76), s. 105–113.
Ke vnímání dětské smrti Beatrix Bastl, Der Herr gibt, der Herr nimt. Bemerkungen zur Geschichte
von Kindheit und Tod im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, in: Triumph des Todes?, Eisenstadt
1992, s. 64–82, 256–269. – Posílání portrétů zesnulých dětí jako způsob rituální společenské
komunikace mezi evropskými panovnickými dvory mapuje Serrera, Alonso Sánchez Coello (pozn. 3),
s. 37–63.
643
Srov. Jakubec a kol. (pozn. 591), s. 148–149.
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jednotlivými sklady jsou zasunuté snítky vonného rozmarýnu [144].644 Obdobným
způsobem jsou zavinuta zesnulá dvojčata na epitafu ze sbírek zámku v Jindřichově
Hradci [143]. Za utažený povijan mají zastrčené tulipány a další květiny. V případě
holčičky povijan zdobí růžová stuha, v případě chlapce modrá. Podobným způsobem
jako u žerotínských chlapců nechala rodina v roce 1641 vypravit na poslední cestu
tělíčko asi tříleté Anny Alžběty, vnučky Jana Jiřího z Polžic a Bezdružic. Dívenka
byla na katafalk „položena v černém vyšívaném rubášku, v červené ferštatové sukni,
fěrtuchu ze zeleného tlačeného cejku. Též poduška z toho cejku pod hlavou, kvítím a
chmelem naplněna, bílé punčošky a červené nové pruské střevíčky, pěkný vejkladek a
tacle a knížky maličké, zlatem a stříbrem s pentli červenými v rukou a 7 pěknýma
věnci; rakvička vnitř červeným suknem obita“.645
Okázalý veřejný smutek, který doprovázel pohřební obřady spojené s úmrtím
a uložením těla zesnulého do hrobky, byl navenek prezentován oblečením
smutečních oděvů. V nich dominovala v 16. století již plně vznešená, důstojná,
výrazná a kontrastní černá barva. Papež Inocenc III. kodifikoval už v roce 1200 ve
spisu De sacro altaris mysterio kánon liturgických barev římskokatolické církve, ve
kterém stanovil černou barvu jako znamení smutku, smrti a truchlení.646 Opat Baudry
z bourgueilského kláštera ve Francii zaznamenal ve 12. století jako zvláštnost, že
Španělé se po smrti svých blízkých oblékají do černého. 647 Sugestivní použití černé
barvy, do které se při úmrtí šlechtice oblékali jeho nejbližší, dvořané, služebnictvo a
určitý počet chudých lidí, sloužilo nejen jako symbol prožívaného smutku a bolesti,
ale především jako forma vnějšího veřejného vyjádření smutku. Tento šat ztvářňoval
bolest a zbavoval pozůstalé dramatických projevů smutku, obvyklých pro starší
období. Pro pozůstalé se tak obléknutí smutku stalo charakteristickým prvkem
odlučovacích rituálů, souvisejících s uvolněním přirozeného pouta se zemřelým.648
Doba smutku, symbolizovaná oblékáním smutečního roucha, závisela u
jednotlivých truchlících na osobním vztahu k zemřelé osobě, na společenském
postavení zesnulého a v jistém smyslu také na dobových zvyklostech a veřejném
644

Kolekci dětských podobizen funerálního typu namaloval Mistr Žerotínů kolem roku 1620. Srov.
Petráň a kol., Dějiny hmotné kultury II/1 (pozn. 175), s. 212. – E. Bukolská, Renesanční portrét II, s.
80. – Serrera, Alonso Sánchez Coello (pozn. 3), s. 52 – 53.
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Menčík (pozn. 427), s. 138. – Srov. též Král, Smrt a pohřby (pozn. 606), s. 226–228.
646
Suntrup (pozn. 411), s. 45–467.
647
Ariès, Dějiny smrti I (pozn. 563), s. 206.
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Gennep, Přechodové rituály (pozn. 104), s. 136.
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mínění. Dlouhodobá tradice určovala nejbližším příbuzným držet smutek za
zemřelého asi půl roku.649 Přesně upravit dobu držení smutku i druhy, materiály a
formy smutečních oděvů se ve středoevropském prostředí pokusila až Marie Terezie,
která v roce 1747 vydala samostatný oděvní smuteční řád.650 V něm byl způsob
vnějších projevů smutku v oblékání odstupňován podle příbuzenství se zemřelou
osobou.651 Při pobytu u panovnického dvora museli dvořané respektovat oficiálně
vyhlášenou dobu smutku, související s událostmi v rodině vládce či spřízněných
panovnických dynastií.652
Smuteční šaty ke dvoru tvarově vycházely ze společenského gala. V době
nejhlubšího smutku se nosily šaty ze sukna nebo z vlněných látek černé barvy bez
lesklých ozdob, s krajkami, portami, s kaleným kordem a přezkami. Ve druhé fázi
veřejného truchlení si šlechtici směli obléci smuteční šaty ze sametu nebo hedvábí.
Ženám všech stavů bylo zakázáno vlastnit více než dvoje kompletní smuteční šaty ke
dvoru, což příslušnice šlechtických rodin podle dokladů pozůstalostních inventářů
v žádném případě nedodržovaly. Rosina Barbora z Trauttsmandorfu měla v
pozůstalostní garderobě v roce 1679 čtvery kompletní smuteční šaty, Dorothea Josefa
z Dietrichštejna v roce 1742 již dvanáctery.653 Jan hrabě Buquoy vlastnil
v sedmdesátých letech 18. století sedmery dvorské smuteční šaty včetně doplňků.654
Chudší šlechtičny údajně u dvora někdy předstíraly úmrtí v rodině, aby mohly
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V 16. století nebyla doba držení smutku ještě ustálena. Někdo držel smutek sedm dní, někdo devět,
někdo sto a další celý rok. Winter, Šat smutku (pozn. 510), s. 6–7. Z kancionálu Český dekachord,
1642: „Tvé přátelství na krátký čas po tobě smutek nese: po půl létě odloží zas, na tě zapomene se.“
Citováno podle Kalista, České baroko (pozn. 593), s. 70.
650
Zdá se, že Marie Terezie pouze kodifikovala a částečně upravila pravidla, která platila jako jistý
druh nepsaného zákona již dříve. Hampel-Kallbrunner ( pozn. 11), s. 65–66.
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Ibidem, s. 65–66. Manželé, rodiče, prarodiče a univerzální dědicové měli držet smutek po dobu
šesti měsíců, děti a synovci tři měsíce a ostatní příbuzní jen něco přes jeden měsíc.
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V roce 1758 držel dvůr Marie Terezie smutek v sametu osm dní za princeznu Karolínu Anglickou,
14 dní smutek v černém suknu za infanta Antonia Portugalského, sedm týdnů smutku za španělskou
královnu – čtyři týdny v soukenném oděvu s černými přezkami a černě potaženými kordy, další tři
týdny v hedvábí. V roce 1759 to byl osmidenní smutek v sametu za „správkyni“ Holandska,
čtrnáctidenní smutek za kněžnu z Orleansu (polovina v hlubokém smutku, polovina v sametu), šest
týdnů smutku za španělského krále (polovina v hlubokém smutku a polovina v hedvábí). Podle
deníkových záznamů drželi u císařského dvora smutek v roce 1758 nejméně 57 dní, následujícího
roku asi 64 dní. Khevenhüller-Metsch – Schlitter (edd.), Aus der Zeit Maria Theresias 1758–1759
(pozn. 401), s. 10, 23, 67, 69, 74, 87, 94, 126.
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HHStA Wien, Horn, FA Hoyos, 416. – AVA Wien, FA Harrach, K 49.
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Monika Roušalová, Oděvní a textilní kultura Buquoyů a jejich sídel ve druhé polovině 18. století
(Diplomová práce), HÚ JU, České Budějovice 1997, s. 47.
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nedostatek financí na nové módní kreace skrýt za smuteční roucho.655 Během oslav
narozenin členů vládnoucí dynastie a během některých významných slavností a plesů
směli šlechtici na základě rozhodnutí panovníka smutek odložit.
Vzdát hold památce zemřelého držením smutku platilo za způsob
charakteristického vizuálního vyjádření pocitů truchlící rodiny i za formu naplnění
předpokládaného společenského topoi. Existovaly případy, kdy příbuzní zesnulého
necítili osobní potřebu smutek držet, ale činili tak pouze s ohledem na společenské
zvyklosti.656 Smutek v duši naopak ještě nemusel být důvodem k odění smutečního
šatu, pokud byl člověk prostorově vzdálen místu smuteční události a pohřbu, jako
mladý Humprecht Jan Černín z Chudenic v Itálii.657 Silnější než snaha dodržet dobu
truchlení za zemřelou osobu mohla být touha po dědictví šlechtického majetku, kdy
se s vyjednáváním nového sňatku začínalo již několik měsíců po pohřbu.658 Jindy
zase především ženy odmítly sejmout smuteční roucho i po uplynutí oficiální doby
smutku a mnohé černý smuteční šat s bílými doplňky oblékaly po zbytek života.
Často se v něm nechaly i portrétovat.659 Jako příklad lze uvést hraběnku Františku
Slavatovou z Meggau, jejíž podobizna ve vdovském oděvu byla publikovaná v roce
1694 v knize jejích textů a korespondence, nazvané Witwenspiegel. Úvodní grafické
vyobrazení aristokratky v knize určené širšímu čtenářskému publiku nepostrádalo
individuální rysy ani širší symbolický rozměr. Představilo hraběnku jako příklad
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Susanne Claudine Pils, Hof-Tratsch, Alltag bei Hof im ausgehenden 17. Jahrhundert, Wiener
Geschichtsblätter 53, 1998, s. 77–99. – Kybalová, Dějiny odívání. Barok (pozn. 34) s. 121–122.
656
Ibidem, s. 65–66. – Gretel Wagner, Beiträge zur Entwicklung der Trauertracht in Deutschland vom
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bohabojné křesťanské vdovy, v reprezentačním černém smutečním rouchu s černým
závojem. Vdovské šaty oživoval pouze bílý límec, vpředu sepnutý jediným šperkem,
korálový páteřík u pasu a bílé manžety. Světské atributy – zrcadlo, perly, šperky a
zdobné oděvní součásti shrnuté na zem v pozadí obrazu – symbolizují ženino
odloučení od předchozího způsobu života.660 Ve vdovském oděvu měla podle
dobových představ přistupovat k oltáři i žena, která se rozhodla znovu provdat
[124].661 Do smutečních šatů bývaly během pohřebních slavností oblékány i malé
děti [35].662
Vlastnictví určitého počtu smutečních oděvů a jejich doplňků bylo možné
doložit ve většině pozůstalostních inventářů a v dalších soupisech šlechtické
garderoby od druhé poloviny 16. století. Tehdy se jako materiál na šaty truchlící
šlechty nejčastěji používaly jednoduché luxusní látky bez ozdob, především anglické
či nizozemské sukno, plátno a černý páj, v 18. století i samet a „extra jemné“
hedvábí.663 Základem oděvu byl dlouhý smuteční plášť. K němu náležela smuteční
kukla s dlouhým cípem, která měla již v 16. století archaické rysy. Její používání
přetrvávalo ve střední Evropě ještě ve druhé polovině století, ale postupně ji
vystřídaly smuteční klobouky s černou rouškou (flórem), kterou bylo možno
v případě hlubokého smutku zakrýt tvář.664 Šlechtici mívali smutečních klobouků ve
svém šatníku i dvě desítky. Pro nejvýznamnější účastníky pohřbu někdy připravil
660

Kniha obsahuje písemnosti a korespondenci Františky Slavatové z Meggau, manželky Jáchyma
Slavaty a nejvyšší hofmistryně císařovny Claudie Felicitas. Texty do knihy vybral a na způsob
biografie upravil jezuita Batrholomeus Christelius za účelem poučení křesťanských vdov o správném
a bohabojném chování při vdovském údělu. Elisabeth Vavra, Adelige Lustbarkeiten, in: Adel im
Wandel (pozn. 3), s. 429–460, zejména s. 454.
661
Ikonografický doklad lze nalézt na epitafu syna Jana Jetřicha ze Žerotína, asi z roku 1575.
Znázorněný svatební obřad Jana Jetřicha ze Žerotína a vdovy Barbory Trčkové, rozené z Bibrštejna,
probíhal podle luteránských zvyků. Ženich a urození hosté jsou na vyobrazení oděni do luxusních
oděvů módního střihu, nevěsta má na sobě černý vdovský šat, doplněný dlouhými bílými fachy a
bílým okružím. Srov. Šroňková, Die Mode der Renaissance (pozn. 32), s.106–107. - Jakubec a kol.
(pozn. 591), s. 11–24. – Zikmund Winter uvádí k roku 1570 případ vdovy Doroty, která se při druhém
sňatku s Matyášem z Paumberka vdávala „v kuním kožiše černým, damaškem podšitým, v páse
stříbrném pozlaceném a byla připravena, jako na vdovu náleží“. Srov. Winter, Šat smutku (pozn.
510), s. 6–7.
662
Kalista (ed.), České baroko (pozn. 593), s. 180–183. – Černé smuteční šaty byly pravidelně dělány
malým Schwarzenbergům v 18. století. Také mladí eggenberští princové měli v roce 1650 smuteční
šaty. - Srov. SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenbergů, sign. III 3H 1u,
garderoba 1650. – Ibidem, Rodinný archiv Schwarzenbergů, F.P.h/5., kart. 28. – K účasti dětí ve
smutečním průvodu Menčík (pozn. 427), s. 138.
663
SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, Rodinný archiv Schwarzenbergů, F.P.h/5, kart. 28.
664
Konkrétní příklad uvádí Březan, Životy II (pozn. 443), s. 637, k roku 1611. Popisuje, že Jan Jiří ze
Švamberka se synem šli hned za márami s mrtvým tělem Petra Voka z Rožmberka „v smutku,
zahtaženi v tváři“.
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smuteční roušku přes obličej organizátor pohřbu.665 Také smuteční šat pod kabátem,
kabátec a kalhoty, měly tmavou barvu, většinou černých či v pozdější době
tmavomodrých odstínů.666 V 18. století přibyla ke smutečnímu oděvu ještě smuteční
páska, která se uvazovala na rukáv, černá stuha se nosila také na krempě klobouku.
Šlechtici doplňovali smuteční garderobu o specifické krajky ke smutku, smuteční
rukavice a smuteční přezky na boty v modré nebo černé barvě.667
Dámské smuteční i vdovské šaty byly založeny na kontrastu černé a bílé
barvy [149, 150, 151, 152]. V církevní symbolice se tyto barvy doplňovaly, černá
jako barva smutku, bílá jako symbol čistoty, zmrtvýchvstání a věčného života.668
Formou a strukturou se ženské smuteční šaty podobaly oděvu jeptišek. 669 Tvarově,
formálně i množstvím bílých oděvních součástí se lišily podle regionů. 670 Přes temný
šat ženy oblékaly černý plášť, sahající až k zemi. Na hlavu nasazovaly bílý šlojíř,
černý klobouk nebo čepec s bílými fachy, jejichž konce mohly spadat až hluboko
k zemi.671 V černých smutečních šatech s bílými fachy se měla zjevovat i postava
bílé paní, zvěstující smrt příslušníkům šlechtického rodu Pernštejnů. 672 V 17. století
ženy používaly k černému šatu kontrastní bílý límec a manžety, pokrývka hlavy a
závoj mohly mít černou barvu.
Účinnost celé slavnosti gradovala spolu s počtem angažovaných osob při
smutečním obřadu, který většinou odpovídal společenskému a majetkovému

665

Na takový případ při pohřbu Polyxeny Lobkovické z Pernštejna v roce 1642 upozornil Král, Smrt a
pohřby (pozn. 606), s. 222–223.
666
Jáchym Oldřich z Hradce měl v roce 1596 smuteční černý plášť doplněný černým kabátcem
s rukávy ze zeleného plátna, černými punčochami a kloboukem. Viz Král, Smrt a pohřby (pozn. 606),
s. 215. – Jan hrabě Buquoy vlastnil v sedmdesátých letech 18. století jako doplňky smutečního oděvu
modré hedvábné punčochy a modrý smuteční kord. Viz Roušalová (pozn. 654), s. 50.
667
V roce 1759 se členové císařského dvora a dvorští úředníci během hlubokého smutku museli
objevovat u dvora i při bohoslužbách v černých šatech a také s flórem na rukávu. KhevenhüllerMetsch – Schlitter (pozn. 401), 1758–1759, s. 126. – Wagner, Beiträge (pozn. 656), s. 89–105. –
Roušalová (pozn. 654), s. 50.
668
Suntrup (pozn. 411), s. 445–467.
669
Bastl, „Adeliger Lebenslauf“ (pozn. 49), s. 388.
670
Vdovský šat ctihodných Pražanek popsal k roku 1558 Bartoloměj Paprocký: „Na Malé straně
nedaleko mostu stály vdovy staré i mladé v poctivém obleku, fáchy přes oděv spustily, a z nich jedna
vítala císaře.“ Citováno podle Paprocký z Hlohol, Zrcadlo Čech a Moravy (pozn. 530), s. 143. –
Zvyku německých protestantů nosit k pohřbu bílé zavití si povšiml i Jan Jiří Harant z Polžic a
Bezdružic v roce 1640. Viz Menčík (pozn. 427), s. 129. – Oděvní typologii smutečních šatů v různých
německých oblastech popsala Wagner, Beiträge (pozn. 656), s. 89–105.
671
Březan, Životy I (pozn. 443), s. 184.
672
Maťa, Svět české aristokracie (pozn. 134), s. 100–102.
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postavení zesnulého a jeho rodiny.673 Tak k pohřbu Petra Voka z Rožmberka v roce
1612 bylo jeho nástupci Švamberky poskytnuto ošacení typu kutna s kapucí celkem
271 osobám z okruhu užšího a širšího dvora posledního rožmberského vladaře a
dvaceti chudým lidem.674 Polyxena Lobkovická z Pernštejna k pohřbu svého manžela
Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic v roce 1628 vybavila smutečním oděvem 179
příslušníků dvora a na dvě stě chudých osob oblékla do jednoduché smuteční kápě
z černého sukna.675
Charakter smutečního oblečení truchlících určili někteří šlechtici již během
života ve svých testamentech. Smuteční šaty se rozhodli členům dvora a nemajetným
účastníkům slavnosti darovat, čímž mysleli nejen na vlastní reprezentaci, ale
vyjadřovali touto cestou i lásku k Bohu a počítali také s vděkem obdarovaných.676
Poskytnutí takového daru bylo promyšleným kalkulem, neboť mělo umocnit lesk
připravované smuteční slavnosti, připomenout velkorysost a štědrost zemřelého i
jeho rodiny a bylo nezbytné pro důstojné rozžehnání se osobou, která zemřela. Pokud
pozůstalí chtěli snížit finanční náklady na pohřební slavnost, mohli si černé pláště
nebo jiné oděvní součásti vypůjčit.677

673

Textilie měly nezastupitelný význam ještě během samotné smuteční slavnosti. Drahým povlakem
se zlacením, krumplováním, francly a jinou výzdobou byly potaženy máry, na které se umístila rakev.
Ta se svrchu přikryla látkou s výšivkami či malbami, nejčastěji se symbolem kříže a rodových erbů
zesnulého. Nebylo výjimkou, že nad rakví byl nesen baldachýn.
674
SOA Třeboň, Velkostatek Třeboň, sign. IB 6I, fasc. I–II, „Popsání a poznamenání jakým
způsobem po smrti slavné paměti Jeho Milosti pána pana Petra Voka z Rožmberka etc. Jeho Milosti
pozůstalí páni dvořani a služebníci i jiná dčeládka tolikéž Jich Milostí starého a mladého pana
z Švamberka k smutku šaceni bejti mají.“
675
Správa Lobkowiczkých sbírek, Lobkowiczký archiv, LRRA, A 128, fol. 14, 15. Další příklady
uvádí z testamentární praxe Král (ed.), Mezi životem a smrtí (pozn. 9), s. 97–98. K poskytování
smutečního oděvu chudým jako symbolického milosrdenství Ariès, Dějiny smrti (pozn. 563), s. 208–
210.
676
K odkazům smutečních šatů čeledi a členům dvorů Král (ed.), Mezi životem a smrtí (pozn. 9), s.
97–98, 553. - SOA Třeboň, CR – registratura, z Rožmberka, sign. 27, fasc. I–III, rožmberské
testamenty. Odkazy týkající se pořízení smutečních šatů na náklady zemřelého byly v podstatě jeho
posledním darem a pojítkem se světem živých. – Clausen, Schenken (pozn. 515), s. 79–81. – Král,
Mezi životem a smrtí (pozn. 9), s. 90–100. – Idem, Pohřby posledních pánů z Hradce, in: Bůžek (ed.),
Poslední páni z Hradce (pozn. 356), s. 401–438. – Idem, Pohřební slavnosti (pozn. 590), s. 315–332.
– Popis pohřbu Petra Voka z Rožmberka uvádí Březan, Životy II (pozn. 443), s. 634 – 641. – Popis
vybavení rožmberských a švamberských členů dvora oděvem k pohřbu uložen v SOA Třeboň, sign.
IB 6I, fasc. I–II, „Popsáni a poznamenání jakým způsobem po smrti slavné paměti Jeho Milosti pána
pana Petra Voka z Rožmberka etc. Jeho Milosti pozůstalí páni dvořani a služebníci i jiná dčeládka
tolikéž Jich Milostí starého a mladého pana z Švamberka k smutku šaceni bejti mají.“ – Pro dvůr
Polyxeny z Pernštejna Správa Lobkowiczkých sbírkek, Lobkowiczký archiv, LRRA, A 128, fol.14,
15.
677
Petráň a kol., Dějiny hmotné kultury II/1 (pozn. 175), s. 214–215. – Král, Smrt a pohřby (pozn.
606), s. 224.
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Podoba smutečního oděvu panských dvořanů, úředníků i čeledi se lišila podle
jejich rodu, postavení a činnosti částečně střihem, především však kvalitou materiálu.
I smuteční šaty tedy měly sociálně rozlišovací funkci.678 Na smuteční oděvy dvořanů
a vyšších dvorských úředníků bylo používáno černé domácí, slezské či anglické
plátno, temná tykyta, barchán, šamlat, páj a další textilie. Nechyběly ani
exkluzivnější detaily, jako například „mantuanské“ či „tuplované“ punčochy a
hedvábné doplňky. Nižší úředníci se spokojili s černým oděvem, sestávajícím z týchž
oděvních součástí, ale z podřadnějších materiálů, jakými byly šiptuch, grovgrin a
plátno, soukenná podšívka a několik tuctů knoflíků na zdobení. Pro služebníky musel
stačit oděv z barchánu, „štibřijdu“, plátna, sukna a harasu s prostými nezdobenými
klobouky. Tyto osoby byly povinny odlišit svůj oděv od urozenějších jedinců kratší
délkou svrchních plášťů.679
Také ženy ve fraucimoru zachovávaly ve smutečním ošacení viditelné znaky
svého postavení. Šaty šlechtičen a urozeného fraucimoru se materiálem od
dvořanského nelišily. Oblékaly se do šatu z páje a jemného sukna zahraniční
provenience. Služebné a děvečky mívaly oděvy z prostého sukna, plátna, „muchejru“
a „štibřijdu“. Na tmavých dámských šatech se ve větší míře vyskytovaly doplňky z
kontrastní bílé barvy – na zavinutí hlavy nebo na smutečním závoji.680

IV. 6. Šaty a šperky jako dar v urozené společnosti
Obdarování patřilo mezi dávné společenské rituály, kterými lidé mezi sebou
navozovali nejrůznější druhy vzájemných kontaktů. Podléhalo obecným pravidlům,
poskytovalo však také jednotlivým osobám či uskupením široké pole uplatnění pro
manévrování, obratnost, vynalézavost a fantazii.681 Každý z darů měl význam
678

Během celého období raného novověku měly smuteční šaty obdobnou podobu. Významné osoby
navlékly přes oděv mohutné těžké pláště, které jim spadaly z ramen a dotýkaly se země. Pod nimi
měly černé kabátce s černými hedvábnými knoflíky, kalhoty, střižené podle dobové módy, a černé
punčochy. Ve středoevropských souvislostech Wagner, Beiträge (pozn. 656), s. 89–105.
679
SOA Třeboň, sign. IB 6I, fasc. I–II, „Popsáni a poznamenání jakým způsobem po smrti slavné
paměti Jeho Milosti pána pana Petra Voka z Rožmberka etc. Jeho Milosti pozůstalí páni dvořani a
služebníci i jiná dčeládka tolikéž Jich Milostí starého a mladého pana z Švamberka k smutku šaceni
bejti mají“. – Pro dvůr Polyxeny z Pernštejna Správa Lobkowiczských sbírkek, Lobkowiczký archiv,
LRRA, A 128, fol. 14, 15.
680
Hajná, Rožmberský fraucimor (pozn. 78), s. 5–29.
681
Jacob Grimm se jako jeden z prvních zabýval otázkou významu darování ve společnosti a
etymologickým původem slova darovat – schenken. Odvodil jeho původní význam od výrazu
einschenken, což chápal nejen jako označení společného přípitku, ale především jako výraz uctění a

167

sémiotického znaku v hodnotovém, symbolickém i komunikačním smyslu, takže
obdarovaný mohl podle výběru, druhu, ceny a okamžiku předání daru usuzovat, zda
mu chtěl dárce vyjádřit přátelství, úctu, respekt, lásku, milostný zájem a náklonnost
či zda si přál do budoucna získat jeho rodinnou, politickou nebo veřejnou podporu.682
Umění vybrat dar k určité příležitosti a správně jej předat patřilo k důležitým
schopnostem předvídavosti a osobní diplomacie šlechtice. V některých případech šlo
o jednostranný akt, častěji se jednalo o jednorázovou či mnohonásobně opakovanou
vzájemnou výměnu.
Šatstvo, oděvní doplňky a šperky tvořily podstatnou část darů vyměňovaných mezi
raně novověkou šlechtou.683 Výměna částí oděvů a šperků bývala vnímána jako
symbol rituálního přenosu duchovní síly osobnosti dárce na příjemce a vytvářela
kontinuitu společenských svazků mezi jedinci, kde hrála důležitou roli nejen cena,
ale i vnitřní kvalita daru.684 Jak lze vysledovat z emocionálně zabarvených textů
soukromé korespondence, šlechtici dar oděvu či šperku vnímali v symbolické rovině
jako dlouhodobé osobní pouto s dárcem.685 Některé z oděvních darů měly hlubší
citový význam pro konkrétní osobu, jiné se mohly během doby proměnit v tezaurus
v přeneseném smyslu i obdarování hosta. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm,
Leipzig 1878. – Jacob Grimm, Über Schenken und Geben, in: Kleine Schriften 2, Berlin 1879, s. 173–
210. – Vzhledem k tomu, že výměna darů má zároveň ekonomické, morální, náboženské, právní a
další významy, nazýval ji Marcel Mauss totálním sociálním fenoménem. Marcel Mauss, Die Gabe.
Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften, b. m. 1975. – Novější literaturu
k tématu shrnuje Clausen, Schenken (pozn. 515).
682
O sociologické funkci daru Johann Huizinga, Homo ludens, Praha 1971. – Helmuth Berkung,
Schenken. Zur Antropologie des Gebens. Frankfurt am Main 1996. – Vývoj a formu darování oděvů a
textilií a způsob jejich výměny ve formě darů sledují König, Kleider und Leute (pozn. 397), s. 60–67.
– Jaques le Goff, Středověká imaginace, Praha 1998, s. 161–178. – Richard van Dülmen, Kultura a
každodenní život život v raném novověku (16.–18. století) I, Praha 1999, s. 151. – Oberhammer (pozn.
459), s. 189–201. – Na souvislosti mezi kategoriemi daru a úplatku poukazuje Winkelbauer (pozn.
217) s. 277–281.
683
Šlechtici volili dary mezi oděvy a oděvními doplňky, šperky, zbraněmi, koňskou výstrojí, zlatým a
stříbrným nádobím, pochutinami a živými zvířaty, například koni a psy. Významu daru jako
důležitého prvku sociální komunikace si v českém prostředí povšiml jako první Čeněk Zíbrt,
Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní. Pokud o nich vypravují
písemné památky až po náš věk, Praha 1889, s. 8–9, 256–257. – Srov. též Hajná, Pozůstalostní
inventář (pozn. 37), s. 168–171. – Frekvenci, účel a adresáty přijímaných a vydávaných darů mapují
deníkové záznamy Koldinská – Maťa, Deník rudolfínského dvořana (pozn. 13), s. 50–51, 66, 71, 100,
136–138, 140, 142, 145–149, 158, 168, 197, 203, 245, 250, 262, 271, 273, 309, 314, 337. –
Khvenhüller-Metsch – Schlitter (pozn. 401), s. 54, 56.
684
Gennep, Přechodové rituály (pozn. 104), s. 35–37. – le Goff, Středověká imaginace (pozn. 682), s.
161–178.
685
Bůžek – Hrdlička (edd.), Rodinný život (pozn. 357), s. 202–203, 205–207, 237–238. – Dvorský,
Mateř a dcera (pozn. 422), s. 41–43, 48, 70–72. – Idem, Staré písemné památky (pozn. 175), s. 140,
164, 165, 204–205. – Idem, Zuzana Černínová z Harasova (pozn. 176), s. 286. – Kalista (ed.),
Korespondence Zuzany Černínové (pozn. 176), s. 212. – Idem, České baroko (pozn. 593), s. 205–207.
– Marek, Svědectví (pozn. 306), s. 184–186, 271 a další.
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rodové paměti, a to bez ohledu na skutečnou cenu.686 V reálu však není možné
symbolickou a finanční hodnotu oděvních darů od sebe oddělovat, neboť textilní
výrobky i šperky patřily ve sledované době díky jedinečnosti ztvárnění k uměleckým
dílům značné ceny.687
Dary oděvů a oděvních doplňků obdarovatelé směřovali k životním
partnerům, dětem, sourozencům i lidem z osobního a politického okruhu. Ani
darování po vzestupné ose společenské hierarchie až po samotného panovníka
nebylo výjimkou. Oděvní dary využívali v sociální komunikaci jak urození muži, tak
i ženy, ale s určitými specifiky. Dárky mužů ženám měly obvykle vyšší finanční
hodnotu než ty, které jim dávaly ženské protějšky, což by odpovídalo dobové
ekonomické situaci a postavení příslušníků obou pohlaví ve společnosti. Muži také
tradičně zdůrazňovali finanční hodnotu daru nad obsahem, zatímco v ženském
vnímání se projevily opačné tendence. Ženy měly větší snahu vybrat konkrétní dar a
často se i samy podílely na jeho úpravě.688
Významné místo mezi oděvními dary měly látky, vyšívané košile, krajkou
zdobené facality, denní, koupací a noční čepce, parfémované rukavičky, hedvábné
vyšívané punčochy, pantoflíčky, rukávníky, odepínací rukávy, závoje, stuhy, okruží,
krajky.689 Ač na první pohled šlo o základní textilie, řadu z nich bylo možné počítat

686

Dary od významných lidí měly pro některé šlechtice takový význam, že si zaznamenali jména
dárců i charakteristiku darovaných předmětů do svého deníku, do soupisu osobního majetku i do
testamentů. Srov. Hajná, Pozůstalostní inventář (pozn. 37), s. 168–171. – Pils, Schreiben über Stadt
(pozn. 13), s. 107. – Khevenhüller-Metsch – Schlitter (pozn. 401), s. 54, 56. – Kodinská – Maťa,
Deník rudolfínského dvořana (pozn. 13), s. 50–51, 66, 71, 100, 136–138, 140, 142, 145–149, 203,
245, 250, 262, 271, 273, 309, 314, 337. – Král, Mezi životem a smrtí (pozn. 9), s. 391, 545. – Maťa,
Svět české aristokracie (pozn. 134), s. 205–206. – Srov. též AVA Wien, Rodinný archiv Harrachů,
K 205. – OÖLA Weinberg, 1106, pozůstalostní inventář věcí Anny Judity z Thürheimu (1669).
687
Clausen, Schenken (pozn. 515), s. 8–9. – Srov. soupis čepců, šperků a dalších darů kněžny Anny
Marie Rožmberské z Bádenu od Viléma z Rožmberka. SOA Třeboň, CR – registratura, z Rožmberka,
sign. 12.
688
Viz níže.
689
Dvorský (ed.), Staré písemné památky (pozn. 175), s. 204–205, dopis bratru Šťastnému Václavovi
Pětipeskému z roku 1613: „Tu vám dvanácte facalítův posílám, pán Bůh rač dáti, abyste je v dobrém
zdraví spotřebovali; chtěla jsem je vám dáti po všech čtyrech stranách šíti, ale bojím se, že by jich ani
do roka neušili a také nyníčky všecko tak facalíty nesou, prosím, že na ten čas za vděk příjmete; až
sobě koupíte nizozemského plátna, dám je vám pěkněji ušíti…“; s. 140, dopis Polyxeně z Pernštejna
z roku 1586: „Tu ten špatný klobouček, když račte někdy do lázně jíti, vašnosti posílám; prosím, že
račte za vděk přijíti jakožto od chudé služebnice.“, dále s. 164–165, 205. – Idem, (ed.), Zuzana
Černínová (pozn. 176), s. 148. – Idem (ed.), Listy paní Kateřiny z Žerotína I (pozn. 557), s. 48. –
Bůžek – Hrdlička, Rodinný život (pozn. 357), s. 202–203, 244–245. – Pils, Schreiben über Stadt
(pozn. 13), s. 104. – Sedláček, Hrady VII (pozn. 30), s. 9. – SOA Třeboň, CR – registratura,
z Rožmberka, sign. 12, soupis předmětů darovaných Vilémem z Rožmberka Anně Marii Rožmberské
z Bádenu (1580). – OÖLA Weinberg, 1106, pozůstalostní inventář věcí Anny Judity z Thürheimu
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mezi mimořádné kusy díky provenienci, kvalitě materiálu i zdobení. Jejich hodnotu
mohly ženy ještě zvýšit přímým fyzickým kontaktem s věcí, když ji osobně vyrobily,
vyšily nebo alespoň vybraly, prohlédly a nechaly odeslat.690 Předměty se tak staly
neopakovatelným a nezaměnitelným artefaktem a dárkyně získaly jistotu, že když
oděvní součást obdarovaný oblékne, bude mít před sebou hmatatelnou a příjemnou
připomínku její osoby. V případě darování spodního textilu lze usuzovat, že
v souladu s příslovím o košili bližší před kabátem vstupovaly v představách lidí ty
součásti garderoby, které člověk oblékal nejčastěji a přímo na tělo, do určitého
magického spojení s nositelem.691 Ostatně spodní košile bývala v raném novověku
součástí nejrůznějších rituálů, které měly člověku přinést štěstí, zdraví a úspěšný
život.692 Jistý význam při výběru oděvního daru měla také velikost a skladnost
předmětu vzhledem k možnostem a podmínkám jeho přepravy.693
Muži v některých případech předmět také vybírali sami, ale látku či šperk, jež
odeslali za obdarovaným, častěji osobně neviděli – pouze si objednali druh zboží a
zakázku za ně vyřídil důvěryhodný úředník spolu s obchodníkem. Takové dary
působily odosobněným dojmem, přesto se zdá, že nevyjadřovaly ani nechuť
urozených mužů k módě, ani menší úctu k příjemci daru.694 Někdy šlo o dar z jejich
vlastní vůle, ale ne vždy bylo obdarování spontánní: šlechtičny žádaly své urozené
příbuzné o opatření specifických oděvních artiklů, které byly k dispozici pouze
v obchodních a společenských centrech země, kde se muži pohybovali během

(1669) se soupisem oděvních a šperkových darů šlechtičně a jmény obdarovatelů. – Srov. charakter
popisovaných darů Pietro Aretino (ed. Zdeněk Frýbort), Rozpravy o mravech hříšných kurtizán, Praha
1992, s. 236. – Hrubý, Lev Vilém z Kounic (pozn. 181), s. 76, 100–101, 151, 183.
690
Dvorský (ed.), Staré písemné památky (pozn. 175), s. 164–165, 205. – Idem (ed.), Listy paní
Kateřiny z Žerotína II (pozn. 557), s. 52, 66. – Bůžek – Hrdlička, Rodinný život (pozn. 357), s. 202,
244–245 atd. – Další příklady uvádí Beatrix Bastl, Gabentausch. Wiener Adelshochzeiten und ihre
Bedeutung für die interkulturelle Kommuninikation, in: Wiener Geschichtsblätter 54, 1999, s. 257–
271. – Zander-Seidel, Textiler Hausrat (pozn. 36), s. 262–266.
691
Clausen, Schenken, s. 8–9 (pozn. 515). – Berkung (pozn. 682), s. 69.
692
Clausen, Schenken (pozn. 515), s. 48–49. – Zíbrt (ed.), Vavřince z Březové Snář (pozn. 536), s. 61,
82, 145. – Dvorský, Zuzana Černínová (pozn. 176), s. 286.
693
SOA Třeboň, Historica Třeboň, sign. 4385.
694
Berkung (pozn. 682), s. 31. - Srov. Bůžek – Hrdlička, Rodinný život (pozn. 357), s. 205–207, 237–
238. – Dvorský (ed.), Staré písemné památky (pozn. 175), s. 192–193. – Marek, Svědectví (pozn. 306),
s. 184–186, 271, například dopis Polyxeně Lobkovické z Pernštejna od manžela z roku 1624: „Si los
damascos os auran agradado tendre gusto: yo no los he visto.“ (Jestliže se Vám budou ty damašky
líbit, budu potěšen. Já jsem je neviděl.)
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politických a diplomatických jednání.695 Pánové při vzájemné výměně darů mezi
sebou upřednostňovali kromě šperků také klobouky a rukavice, jež měly v dvorských
rituálech hlubší symbolický význam.696
Pomineme-li specifické dary šatstva, které se stávaly součástí rituálního
průběhu křtin, zásnub, svateb a pohřebních slavností,697 docházelo k darování oděvů,
módních doplňků i klenotů bez vymezení specifických příčin. V případě darování
oděvních součástí blízkým osobám obvykle osobní náklonnost a vzpomínka
převládaly nad zištnými důvody. Bylo možné setkat se s textiliemi určenými jako
dárek například ke Štědrému dni, který se postupně stával univerzálním okamžikem
pro periodicky se opakující obdarovávání.698 V 18. století si šlechtici předávali dary
k narozeninám a jmeninám.699 Přátelství, láska, starost o nepřítomného, jeho zdraví a
štěstí i snaha jej ochránit před nebezpečím se často ozývaly z doušek připojených
695

Khevenhüller-Metsch – Schlitter (pozn. 401), s. 56. – Pils, Schreiben über Stadt (pozn. 13), s. 104.
– Dvorský (ed.), Staré písemné památky (pozn. 175), s. 92–93, 99. – Bůžek – Hrdlička, Rodinný život
(pozn. 357), s. 171–172, 205–206, 237–238. – Hrubý, Lev Vilém z Kounic (pozn. 181).
696
O klobouku jako součásti dvorského ceremoniálu Werner Paravicini, Zeremoniell und Raum, in:
Idem (ed.), Zeremoniell und Raum, Sigmaringen 1997 (Residenzenforschung 6), s. 11–37, zde s. 19. –
Penelope J. Corfield, Ehrerbietung und Dissens in der Kleidung. Zum Wandel der Bedeutung des
Hutes und des Hutziehens (in Grossbritannien), in: Zum Wandel von Zeremoniell 1992, s. 5–19. –
Další příklady darů uvádí Koldinská – Maťa, Deník rudolfínského dvořana (pozn. 13), s. 48, 81, 91. –
Sedláček, Hrady VII (pozn. 30), s. 9. - Hajná, Pozůstalostní inventář (pozn. 37), s. 168–184. – Marek
(ed.), Svědectví (pozn. 306), s. 211, 290.
697
Odkazy na tyto specifické dary lze nalézt v příslušných kapitolách. Souhrnně Bastl, Gabentausch
(pozn. 690), s. 257–271.
698
Dvorský (ed.), Staré písemné památky (pozn. 175), s. 164–165. Podle dopisu Mandelíny
Velmyšské z Chyš z roku 1596 bratrovi: „Při tom, aby tě vždy ten obojek štědrého večera neminul,
teď ti na něj kmentu posílám, prosím, že ode mě za vděk příjmeš.“ – Věnovat dárky ke Štědrému
večeru se považovalo za správný okamžik i příležitost k vyjádření poddanské poslušnosti. Tak tento
den vnímali i měšťané Soběslavi při zaslání daru Petru Vokovi z Rožmberka (1589): „… poněvadž
ještě až posavád ta památka u mnohých vedlé starobylého křesťanskýho spůsoba zůstává, tak že na
tento den památný štědrý jedni druhým na znamení lásky štědrýho večera ten obyčej odsílati mají,
abychom i my proti Vaší Milosti v tom se pronésti neměli… štědrýho večera po vosobách vyslaných
našich Vaší Milosti odsíláme, nemajíce se tohoto roku s čím vejšeji Vaší milosti ukázati. Vaší Milosti
jakožto svého milostivého pána s ponížením prosíme, že jakž týž chaterný a malý dar štědrýho večera
za vděčný, tak mnohem vejšeji naši všelijakou poddanou poslušnosť a hotovou mysl k sobě milostivě
přijíti ráčíte.“ – Sedláček, Hrady VII (pozn. 30), s. 15. – Podle „Pojednání o štědrém večeru“ Jana
z Hodějova (sepsané asi 1397–1405) bylo „posílání štědrého večera“ mezi lidem již tehdy starobylým
zvykem, který měl nejen obšťastnit darem blízké lidi, ale také zajistit dárci úspěšný a bohatý nový
rok. Posílaly se knihy, drobné textilie, psi či jednoduše blíže nespecifikovaná „koleda“. Jeden
z prvních konkrétních darů, který se podařilo doložit na českém území, byla modlitební kniha, kterou
„zhotovit nechala a na Štědrý večer darovala Jeho Milosti (manželovi Jiřímu z Poděbrad), prosíc za
to ne stříbro ani zlato, ale aby ji ráčil v své paměti míti…“ královna Johana z Rožmitálu. Blíže Václav
Frolec a kol., Vánoce v české kultuře, Praha 1989, s. 48–52, 233–235. – Zíbrt, Staročeské výroční
obyčeje (pozn. 683), s. 8–9. – Clausen (pozn. 515), s. 13–15. – K vánočním svátkům byli novými
oděvy podarováni i někteří služebníci pánů z Hradce například v roce 1570. Marková (pozn. 356), s.
339.
699
Khevenhüller-Metsch – Schlitter (pozn. 401), s. 47, 56.
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v písemné podobě k jednotlivým darům. Některými dary dárce reagoval na stesky o
nedostatkovém textilním zboží na trhu a rozhodl se z vlastní vůle šatník
obdarovaného obohatit. Především ženy si všímaly, co z textilií by obdarovaný
potřeboval nebo čeho se mu nedostává.700
Jako dobové klišé působily pravidelné věty ve šlechtické korespondenci o
jednoduchém, špatném, chatrném či bídném daru. Tímto uvozením a ustavičným
strachem o nedokonalosti daru nechtěl dárce snížit hodnotu zaslaného předmětu,
snažil se jen vyjádřit obdarovanému úctu a domáhal se laskavé a pochvalné
odpovědi. Takto formulované písemné obdarování vybízelo příjemce podle
společenských

pravidel

k zaslání

hmotné

odplaty

či

alespoň

k rychlému

písemnému poděkování s pochvalou obdržené věci.701
Hodnotu daru mělo ještě zvýšit vylíčení obtíží, se kterými se dotyčný setkal
při získávání předmětu, a jeho jedinečnosti, pokud šlo o „nedostatkové“ zboží
zahraniční provenience. Především barokní šlechtici kladli důraz na skutečnost, že
artefakt pocházel z nějaké klášterní či církví spravované dílny a prošel řadou
církevních svěcení a žehnání. Posvátnými úkony pro ně nabyl předmět magické a
kouzelné síly a transformoval se v poklad.702 V takových darovaných předmětech,
podobně jako v používání amuletů, se snoubila víra v sílu křesťanského požehnání
s vírou v nadpřirozené schopnosti některých nerostů, rostlin a zvířat,703 které měly
mít moc člověka ochránit před nemocemi a neúspěchem a působily na lidskou vnitřní
psychiku. Petr Vok z Rožmberka rozdával přátelům „prsténky pro padoucí nemoc a

700

K fenoménu vnímané a pozorované „potřeby“ ve společnosti Clausen, Schenken (pozn. 515), s. 64.
– Srov. Bůžek – Hrdlička, Rodinný život (pozn. 357), s. 244–245.
701
Sedláček, Hrady VII (pozn. 30), s. 9. – Kalista (ed.), Korespondence Zuzany Černínové (pozn.
176), s. 212, dopis kde Zuzana Černínová děkovala synovi: „Taky jsem dostala teprva od pana
Rašína Tvý psaníčko s prstenem z kteréhož prstenu, mý nejmilejší dítě, velice vděčně přijímajíc,
nastokráte děkuji…“ – Dvorský, Mateř a dcera (pozn. 422), s. 41–43, 48, 70–72, např. dopis z roku
1642 Elišky Myslíkové z Chudenic matce: „Teď Vašnosti jakejs košíček posílám, mně se tak líbil,
nevím, jestli bude se Vaší Milosti líbiti… Vašnosti poníženě prosím, račte mi odpustit, že smím se o to
pokusit a jej poslat… než bojím se, že se Vašnosti nebude líbit…“
702
Ibidem, pozn. 422, s. 53. – Binková – Polišenský (edd.) Česká touha cestovatelská (pozn. 96), s.
76.
703
Kalista (ed.), Korespondence Zuzany Černínové (pozn. 176), s. 206–209, 215–217, například dopis
z roku 1647: „Pan syn, pan Kapoun, taky převelice se jich (neštovic) přece bojí, neměl jich jak živ; že
jest, praví, dobře kus bílýho korálu na hrdle nositi pro ně. Posílám Ti ho odtud kousek, mý dítě, nos
ho předce na hrdle, přivážíc ho na ňákou šňůrku! Bože, chraniž Tě před všelijakými nemocemi a vším
zlým!“ – O symbolice a významu jednotlivých drahokamů, nerostů a zvířat blíže Jan Royt – Hana
Šedivá, Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Praha 1998, s. 24–108.
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božec“.704 Alžběta Myslíková z Chudenic poslala své matce prstýnek „Marie Hilf“,
který „je proto vzácnej, že je těch nejpřednějších svátostí, který sou, dotejkal, totiž
trnu z pána Krista koruny a na tom trnu krev hrubě znáti je, a mnoho ještě jiných
předních svátostí. Málo zde paních je, aby takové měly a která jej má, jenž sobě jej
váží jako nejvzácnější klínot“.705 Symbolickou formu amuletu, naznačující starost o
duchovní život obdarovaného, měly například darované prsteny ve tvaru lebky.706
Také hodnota lásky, náklonnosti a přítomnosti milovaného člověka byla symbolicky
poměřována s hodnotou darovaných předmětů. Podle Sylvie Černínové z Chudenic
manželovi: „Račte mi psáti: že na perly neračte zapomenúti, račte jen sám přijeti,
račte mi bejti nade všechny perly a klínoty…“.707
Šlechtici na cestách se nechali strhnout zájmem o módní garderobu a často
nakupovali pro sebe i své blízké na trzích ve významných obchodních centrech ve
velkém šaty a oděvní součásti, kterých byl doma nedostatek nebo byly finančně
nedostupné. Některé zamýšlené dary měly faktickou finanční hodnotu, jiné pouze
symbolický význam. Kromě drobných dárků v podobě rukavic, punčoch, růženců,
vějířů, třeba i papírových květin, perel, korálů či slaměných řetízků a náušnic,
flakonků s vůněmi pro nejbližší příbuzné prováděli i rozsáhlé nákupy šatů a
interiérového vybavení.708 Při výběru darů z cest převládala touha získat pro
obdarované cosi neobvyklého, výjimečného, ba exotického, čím by mohl dotyčný po
návratu domů vzbudit pozornost a zájem svých společníků. Dárek z ciziny zvyšoval
704

Březan, Životy II (pozn. 443), s. 447.
Dvorský, Mateř a dcera (pozn. 422), s. 70–72.
706
Březan, Životy II (poun. 443), s. 340: „I to sluší věděti, že pán ten proto, aby moudře, opatrně a
křesťansky živ byl a na smrt ustavičně pamatoval, hlavu umrlčí vždy na prkýnku obzvláštním
vyvýšeným nad svým stolečkem v pokoji jmíval a tovaryšství s hlavičkou umrlčí zlatou z osmi dukátů
nařídil, kteréž na hrdle svém nosil s nápisem na jedné straně: Memento mori a na druhé Cogita
aeternitatem! A to rozdával dobrým svým pánům přátelům, paním a pannám, dav na to zvláštní
registřík k zapisování týchž osob udělati…“ – Móda ochranných amuletů v podobě umrlčí hlavy byla
mezi šlechtou obecně rozšířena. Jeden takový nosil na svém límci také Lev Vilém z Kounic během
své kavalírské cesty v Itálii. Srov. Hrubý, Lev Vilém z Kounic (pozn. 181), s. 124. – Také Anna Judita
z Thürheimu vlastnila zlatý prsten s lebkou (1669). OÖLA Weinberg, 1106, inventář věcí Anny Judity
z Thürheimu.
707
Dvorský (ed.), Staré písemné památky (pozn. 175), s. 296–297, dopis z roku 1644.
708
SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, Rodinný archiv Schwarzenbergů, ÚP, kart. 27. – Lev
Vilém z Kounic odesílal domů truhlice, v nichž se nacházely skleněné výrobky, rukavice, ambrové,
cibetkové a pižmové voňavky, oleje a žaludeční likéry, ostatky svatých, umělé květiny z hedvábí na
klobouky, knihy, drahé kameny, indické peří, malby, jemné látky, krajky. Srov. Hrubý, Lev Vilém
z Kounic (pozn. 181), s. 76, 100–101, 151, 183. – Bedřich z Donína nakoupil v Římě 60 párů
pižmových rukavic, ale také v Loretu množství páteříků, stříbrných křížků a medailí. Srov. Binková –
Polišenský (edd.) Česká touha cestovatelská (pozn. 96), s. 76. – Dále srov. Zíbrt, Co kupoval (pozn.
102), s. 435–438. – Štěpánek, Výdaje Heřmana Černína (pozn. 390), s. 47–81.
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svoji hodnotu také vzdáleností a věhlasem místa původu.709 Některé dary byly
v zahraničí nakupovány po dohodě s rodinou.710
Společensky ustálená forma darování se měnila při mimořádných či
tragických situacích, válkách a drancování, konfiskacích majetku a vyhnanství,
epidemiích, kdy některé šlechtické rodiny, které přišly o většinu majetku, postrádaly
jako podstatnou součást přežití kvalitní textilní výbavu, jež by jim mohla zajistit jak
holou existenci, tak reprezentativnější přechod do nového životního prostředí.711
V takových okamžicích, například v době třicetileté války, byli někteří šlechtici
plundrujícím vojskem doslova „svlečeni až do košile“712 a žádali šťastnější urozence
o poskytnutí textilních darů či finančního příspěvku na textilie s odkazem na
žalostnou životní situaci.713 Lidé se snažili podobné prosbě obvykle vyhovět, neboť
tento akt vnímali jako splnění osobní povinnosti vůči Bohu, jako osobní oběť, kterou
si snažili vykoupit materiální i duchovní úspěšnost vlastního života.714 Zároveň tento
projev bylo možné nazírat jako výraz mechanické solidarity, která se vyvinula
v rámci stejnorodosti společenské skupiny.715
709

SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, Rodinný archiv Schwarzenbergů, ÚP, kart. 27. – Hrubý,
Lev Vilém z Kounic (pozn. 181), s. 76, 100–101, 151, 183. – Kalista, Korespondence Zuzany
Černínové (pozn. 176), s. 221–225. – Binková – Polišenský, Česká touha cestovatelská (pozn. 96), s.
113.
710
Ibidem, s. 221–225. – Zuzana Černínová z Harasova nabádala syna Humprechta, aby pro mladšího
bratra Heřmana opatřil nové šaty: „Kup taky na šaty a plášť a co k tomu náleží pro tvýho bratříčka
Heřmana… To mu Ty potom sám dáš, jako bys mu to bez mý vůle přivezl…“ – Srov. Pils, Schreiben
über Stadt (pozn. 13), s. 104. – Tischer (pozn. 487), s. 27, dopis Sylvie Černínové z 27. 7. 1635
manželovi do Drážďan: „a pro mú paní sestru bych tam taky něco koupila, je tam lacino.“
711
Dvorský, Staré písemné památky (pozn. 175), s. 286, dopis Polyxeně z Pernštejna 1638: „věda o
náklonnosti V. kn. M. k chudým pannám, i já nejponíženější služebnice útočiště své beru a se utíkám…
k našim nevyhnutelným potřebám plátnem, an toho dostatek míti ráčíte, z lásky křesťanské a milosti V.
kn. nás fedrovati ráčíte.“ – Srov. Dvorský, Listy paní Kateřiny z Žerotína II (pozn. 557), s. 85, dopis
Kateřině ze Žerotína, 1634: „Kdež mně za to žádáte, abych vás plátnem dítkám vašim na košilky
fedrovala, ráda bych to učinila, ale oznamuji vám, že nic zde nemám…“.
712
Menčík (pozn. 427), s. 78: „ jej potom v domu do košile z kabátu a z kolárku svlékli…“; s. 82, o
pustošení Valdštejnovými vojsky: „zámky a tvrze vybrali a zloupili, stav rytířský z šatů do naha
svláčeli, do sněhu jednoho nahého vsadili…“; s. 83, o okradení Doroty Příchovské: „ byli od vojáků
císařských obráni a obloupeni, z šatů svlečeni, takže co ještě od kleinotů, zlata a perel i šatů při sobě
měla i děvečkám opatrně chovati dala, to jí pobráno. I z kožíšku svlečena, takže na místo něho do
podušky, aby před zimou zůstati mohla, zašíti místo kožíška musela“; s. 129, o okradení pohřebního
průvodu: „kteří se obmeškali, (s)vlečeni byli, jako pan Jobst Jeroným z Wildensteinu major byl
svlečen z dobrého losového kolaru, z bílých bot s ostruhami, kord stříbrný s pintou od klobouku vzat.“
713
Dvorský, Staré písemné památky (pozn. 175), s. 286–287, 206–261, dopisy Voršily Sekerkovy ze
Sedčic Polyxeně z Lobkovic z roku 1638, Anny Strojetické ze Strojetic z roku 1627: „V slzavosti se
ku Vaší knížecí Milosti utíkajíc prosím, že mě nůznou a nad vyžalování chudobou nesmírnou
obklíčenou z rukou štědrosti knížecí a z srdce miloserdného pomocí peněžitou ku přiodění těla dítek a
na dar Boží z nařízení knížecího potěšně obdařiti ráčíte.“
714
Mauss, Die Gabe (pozn. 681), s. 358. – Clausen, Schenken (pozn. 515), s. 9.
715
Berkung, Schenken (pozn. 682), s. 69.
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Šperky, například zlaté řetězy a prsteny, se stávaly i tradičním typem
„úplatku“.716 Podle citátu Jana Františka Turka ze Šturmfeldu: „Kde cesta lidem
zavřena, tu jest darům otevřena.“717 Nad symbolickou hodnotou v tomto případě
plně převládla cena darů, které měly posloužit jako instrument sociální manipulace:
stávaly se agresivní zbraní k podpoře či získání moci nad jednáním příjemce.718
Dárce si tímto aktem přivlastňoval právo na ovlivnění budoucího jednání
obdarovaného.719 Z hospodářského hlediska si mohl dary určité úrovně dovolit pouze
movitý člověk, z pohledu sociálního navíc pouze jedinec odpovídající společenské
úrovně a veřejné prestiže.

720

V případě, že se hmotný dar stal příliš zavazujícím,

mohl jej šlechtic i odmítnout.721
Darování šatstva patřilo k rituálům sledujícím sociální stratifikaci, neboť
probíhalo jak ve vztahu k osobám stejné společenské úrovně, tak také směrem dolů
k příslušníkům šlechtických dvorů, ale i směrem vzhůru k vládci země, k jeho rodině
a k zahraničním monarchům. Většinou šlo o dary v rámci aktu vzájemné výměny,
vedoucí k potvrzení či dosažení určitého společenského statusu. Zvláště složitou
situaci měl šlechtic při výběru vhodného předmětu pro obdarování panovníka, neboť
tímto způsobem prezentoval představu, jakou o obdarovaném má.722 Zaujmout
panovníka a prospět osobní prestiži mohl jedině takový předmět, který byl
mimořádný svojí exkluzivitou, uměleckým zpracováním, jedinečností, nedostupností
výrobku, jeho psychologickým a estetickým účinkem, kde vlastní ekonomická
hodnota daru stála až na druhém místě.723 Výběrové kusy šatstva a šperky byly
716

Na darování zlatých v rámci úředních jednání či ve snaze získat protekci upozornil Maťa, Svět
české aristokracie (pozn. 134), s. 204.
717
Čeněk Zíbrt (ed.), Nápisy ze staročeských štambuchů a památníků, až do doby probuzenské, Praha
1907, s. 87.
718
Existenci schématu finanční hodnoty darů poskytovaných za služby doložil Petr Maťa na příkladu
poznamenání odmítnutých darů Johanna Christopha von Sanning z počátku 18. století, kde se hodnota
nabízených darů-úplatků stabilně pohybovala mezi 200 a 300 zl. Srov. Maťa, Svět české aristokracie
(pozn. 134), s. 205–206.
719
Berkung, Schenken (pozn. 682), s. 54. – Řadu konkrétních dokladů uvádí Winkelbauer (pozn. 217),
s. 277–281.
720
Dary tak sloužily některým šlechticům k ujištění sama sebe o odpovídajícím postavení ve svém
sociálním okolí, popřípadě k jeho postupnému vylepšování. Srov. König, Kleider und Leute (pozn.
397), s. 60–67. – Bastl, Gabentausch (pozn. 690), s. 257–271.
721
Rejchrtová (pozn. 178), s. 117–118: „když jsem později poznal, že… převyšují (dary) míru
drobných darů, jež mohou být chápány mezi přáteli za projevy lásky, nemohl jsem si dovolit je proti
svému zvyku přijmout…“. – Srov. Maťa, Svět české aristokracie (pozn. 134), s. 205–206.
722
Clausen, Schenken (pozn. 515), s. 14–15.
723
K vymezení kategorie prestiže Maťa, Aristokratisches Prestige und der böhmische Adel (1500–
1700), Frühneuzeit-Info 10, 1999, s. 43-52. – Clausen, Schenken (pozn. 515), s. 11.

175

doménou darování královně a jiným ženám, ale některými oděvními doplňky bylo
možné podarovat i panovníka.
Drahocenné čepce, klobouky, punčochy, zlaté řetězy, medailony a prsteny
byly předměty, které panovníci a jejich manželky nejen přijímali, ale také rozdávali.
Při věnování daru vladaři nešlo jen o samotný akt obdarování, ale také o otázku
diplomacie a konkurenčních tlaků mezi šlechtou u dvora. 724 Pro dárce znamenalo
darování neobvyklého předmětu neznámé ceny možnost manipulovat s dojmem,
který na zúčastněné udělá. Bylo třeba znát vládcův vkus a dbát na to, aby podobný
předmět nedaroval monarchovi někdo dřív, či dokonce v lepší kvalitě. Tak nabádal
Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic manželku Polyxenu, aby neotálela s odesláním
daru císařovně: „Můj živote, onen český čepec pošlete co nejdříve císařovně.
Maxmilián z Valdštejna mi totiž řekl, že jí také jeden pošle. Byl bych rád, kdyby ten
Váš dorazil první.“725 Význam exkluzivity by zmizel v okamžiku, v němž by se sešlo
více darů podobného druhu nebo kdyby si obdarovaný mohl předmět jednoduše
koupit.
Po daru ze strany šlechtice následoval obvykle „protidar“ vladaře. Slušelo se,
aby dar vládce byl ještě velkolepější a dražší než ten, který obdržel. 726 Podobný
způsob společenské „hry“, jejíž jádro tvořila etapová výměna klobouků, mezi sebou
rozehráli v říjnu roku 1604 Adam mladší z Valdštejna a kurfiřt Kristián II. Saský v
Drážďanech, kde Valdštejn zastupoval císaře Rudolfa II. na křtinách.727 Právě
724

Na základě studia středověké literatury tento význam při darování oděvů nastínil již le Goff,
Středověká imaginace (pozn. 682), s. 161–178. – König, Kleider und Leute (pozn. 397), s. 60–67. –
Koldinská – Maťa (edd.), Deník rudolfínského dvořana (pozn. 13), s. 91, 196. – Marek, Svědectví
(pozn. 306), s. 150–152. – Pils, Hof-Tratsch (pozn. 655), s. 77–99. – Eadem, Schreiben über Stadt
(pozn. 13), s. 242. – Khevenhüller-Metsch – Schlitter (pozn. 401), s. 47.
725
Marek, Svědectví (pozn. 306), s. 150–152, dopis z roku 1622: „Mi Vida, la Escofia de Bohemia
embiadla quanto mas pronto a la Emperatriss porque ha dicho el Meximiliano de Walstein, que le
embie Una y yo querria que la Vuestra fuesse la primera.“
726
Pils, Hof-Tratsch (pozn. 655), s. 77–99. – König, Kleider und Leute, s. 60–67.
727
Valdštejn se saským kurfiřtem si během slavnosti podle tradice vyměnili klobouky. Vypadalo to,
že Valdštejn se na podobný projev vzájemného přátelství a důvěry předem připravil. Měl na hlavě
klobouk s čapím peřím, se šňůrou a záponou s tyrkysem, který sám odhadl na hodnotu 1 600 tolarů.
Z krátkého záznamu z Adamova deníku bylo možné vyčíst stopy zklamání, když klobouk, který
obdržel od kurfiřta výměnou, nebyl ničím zajímavý a měl hodnotu „pouhých“ 500 tolarů. Kurfiřt si
byl vědom svého dluhu vůči hostu, proto jej za dva dny při dalším setkání královsky obdaroval
prstenem, dvěma řetězy na krk s drahokamy a medailonem s vlastní podobiznou. Oba pánové si také
znovu vyměnili klobouky. Adam mladší z Valdštejna tentokrát předal svému hostiteli klobouk
„sprostej“, který mu byl nahrazen jiným za zhruba 2 000 tolarů. Tímto gestem, jak se zdá, vzájemná
konfrontace moci a cti mezi oběma urozenými muži skončila. Hodnotový systém byl zachován a obě
urozené osoby si udržely čest i úctu. Srov. Koldinská – Maťa (edd.), Deník rudolfínského dvořana
(pozn. 13), s. 91.
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symbolické darování či výměna klobouků i způsob a forma jejich smeknutí veřejně
prezentovaly osobní vztahy mezi dvěma lidmi v rámci společenské hierarchie.728
Zacházení s kloboukem bylo charakteristickým příkladem vzájemného rivalského
klání na poli osobní cti a prestiže mezi dvěma urozenými osobami.729 Sociální normy
se tak staly spojením mezi prostým procesem osobní sociální výměny a komplexním
chováním určité společenské skupiny.730 Největší cti se šlechtici dostalo, když mu
byla nabídnuta výměna klobouku panovníkem, popřípadě když před ním monarcha
na veřejnosti náznakově svůj klobouk smekl.731
Zvláštní význam pro šlechtice mělo darování prstenu panovníkem, neboť
tento čin zosobňoval úctu, moc a uznávanou vážnost obdarovaného, ale zároveň
symbolicky stvrzoval jeho věčnou osobní i společenskou vázanost a podřízenost
vládci.732 Pokud vládce či šlechtic přijatý dar neopětoval, vnímala to šlechtická
společnost bez ohledu na původce prohřešku jako hrubé porušení etikety a dvorského
ceremoniálu, kterým se dotyčný vystavoval možnému reálnému či imaginárnímu
sankcionování za porušení normy.733

728

Za nejhrubší urážku se považovalo nejen nezvednout klobouk před panovníkem, ale například i
před rodiči. Jeden z důvodů, proč v roce 1629 vydědil rytíř Burian Chuchelský z Nestajova svého
syna, byla skutečnost, že „jest kolikráte mimo mne šel, ani kloboukem nehnul.“ – Srov. Král, Mezi
životem a smrtí (pozn. 9), s. 469. – Přijetí daru znamenalo současně povinnost se revanšovat a
vyprovokovalo mnohdy nekonečnou společenskou soutěž, podmíněnou tím, že žádný ze zúčastněných
nechtěl ztratit tvář. Ani panovník si nemohl dovolit na obdarování nereagovat. Srov. Pils, Hof-Tratsch
(pozn. 655), s. 77–99. – König, Kleider und Leute (pozn. 397), s. 60–67.
729
V symbolických souvislostech se klobouk objevil též ve výkladu snů: „Klobouk, jakýžkoli, kdož
vidí ve snách na své hlavě, jesti se mu dobře trefuje, on vzácen bude před svým pánem. Pakli by se na
jeho hlavu pro malost neb velikost netrefoval, též on pánu svému nebude se líbiti. Viděl-li by někdo
klobouk ztrhaný neb zvětšený, aneb něčím zmazaný na své hlavě, pán jeho škodu a zármutek míti
bude. A čím máš vyšší klobouk, tím větší poctivost.“ Zíbrt (ed.), Vavřince z Březové Snář (pozn. 536),
s. 114–115.
730
Clausen, Schenken (pozn. 515), s. 75.
731
Pocta svědčící o panovníkově zvláštní blahovolnosti byla tak mimořádná, že se pro ni našly řádky i
v dopisech a denících urozených pisatelů. Například Marek, Svědectví (pozn. 306), s. 213–216, dopis
Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic z roku 1625: „La piedra pide licentia esta muy bueno y alegre
ayer tuuo Audientia del Amo publicamente quando boluio dela Capilla (e)staua asentado en la silla el
amo fue del y un poco quito el sombrero pero poco le dio la mano…“ – Ze šlechtických deníků
například Binková – Polišenský, Česká touha cestovatelská (pozn. 96), s. 165–169. – Hrubý, Lev
Vilém z Kounic (pozn. 181), s. 113. – Význam a symboliku smekání klobouku ve španělském
dvorském ceremoniálu 17. století podrobně zkoumal David García Hernán, La noblesa en la España
Moderna, Madrid 1992.
732
Jan Baleka, Výtvarné umění. Výkladový slovník, Praha 1997, s. 294. – Zikmund Winter, O
prstenech, Sebrané spisy V., s. 127–141. Konkrétní příklady uvádí Koldinská – Maťa, Deník
rudolfínského dvořana (pozn. 13), s. 91, 196. – Khvenhüller-Metsch – Schlitter (pozn. 401), s. 47.
733
Pils, Hof-Tratsch (pozn. 655), s. 77–99. – Eadem, Schreiben über Stadt (pozn. 13), s. 242.
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V. Šlechtic a jeho garderoba
V. 1. Šaty chodicí a šaty vinuté
Slovo šaty ve staré češtině označovalo několik zcela odlišných předmětů.
V nejjednodušším případě se takto nazýval kterýkoliv kus látky, především však
plátno.734 Za označením šaty vinuté, šaty bílé či v německé podobě Leinwäsche se
skrývaly ložní povlaky, cíchy, tenká a tlustá prostěradla, ubrusy, servíty, ručníky,
které byly úhledně svinuty a uloženy do truhel, později do komod, skříní a
prádelníků.735
Lidé si na sebe oblékali šaty chodicí, tedy nejrůznější svrchní oděvy, kterým
se často dostalo rovněž synonymního označení roucho, šat, oblek, sukně, suknička
v českém jazyce, podle latinského způsobu habit a vestitus, po německu Kleid,
Kleidung, Überkleid, Gewand, Anzug. Všechna tato slova se v českých zemích raném
novověku běžně užívala, když měla být obecně popsána či charakterizována
garderoba některého člověka. Hovořilo se tak buď o veškerém ošacení, které měl
dotyčný na sobě, ale mohly jím být označeny také jednotlivé součásti oděvu jako
kožich, plášť, suknice či kalhoty a kabátec. Prolínání českého a německého
názvosloví v českých zemích dalo základ k obecnému chápání zmíněných výrazů a k
jejich střídavému užívání v českém i německém jazykovém kontextu.736
734

Jungmann IV (pozn. 597), s. 439. Slovem šaty se zde rozumí jakýkoliv druh látky, ložní prádlo či
oděv. – Obdobnou kategorizaci dodržují i slovníky Pavel Váša – František Trávníček, Slovník jazyka
českého, Praha 1937. – Josef Holub – Stanislav Lyer, Stručný etymologický slovník jazyka českého,
Praha 1967. – Pro srovnání rovněž Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen
Sprache, Berlin–Leipzig 1934. – Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm (pozn. 681).
735
Lydia Soukupová, Lůžko a postel (pozn. 517), s. 113–136. – Informace o množství a kvalitě bílého
prádla ve šlechtickém prostředí přinášejí inventáře sídel i šlechtická korespondence. Například Gross,
Inventář (pozn. 37), s. 16–26. – Hrubý, Selské a panské inventáře (pozn. 37), s. 263–306. – Dvorský
(ed.), Listy paní Kateřiny z Žerotína II (pozn. 557), s. 239–241. – Z archivních pramenů SOA Třeboň,
Velkostatek Třeboň, sign. IB 6I, fasc. VIII, inventáře zámku Třeboň. – Ibidem, pobočka Český
Krumlov, Rodinný archiv Eggenbergů, sign. III 3h 1u, inventáře zámků Eggenberg a Český Krumlov
1652–1719. – Národní archiv Praha, Stará manipulace, sign. C 215/F5c, inventář Valdštejnského
paláce 1631. – Ibidem, sign. G 8/6–11, inventáře zámků Nové Hrady, Cuknštejn, Žumberk 1732. –
Ibidem, sign. L 39/115, inventář majetku Jiřího z Lobkovic, 1592. – Ibidem, sign. L 39/116, inventář
libochovického zámku, 1594. – Ibidem, sign. M 28/84, inventář svršků po Jiřím z Lobkovic 1594,
1598. – Ibidem, sign. P 100/5, pernštejnské inventáře 1559–1570.
736
Jungmann IV (pozn. 597) s. 439. - O etymologickém vývoji slova šaty též Petráňová (pozn. 46), s.
201–215. – Rozbor významů v německé terminologii provedla Loschek, Reclams Mode- und Kostüm
Lexikon (pozn. 17), s. 284–300. – K typologii dále Gerhard Jaritz, Mittelalteriche Realienkunde und
Fragen von Terminologie und Typologie, Bemerkungen und Vorschläge am Beispiel der Kleidung, in:
Terminologie und Typologie (pozn. 44), s. 7–19. – K prolínání českých a německých oděvních výrazů
v českých i německých písemnostech řada příkladů v SOA Třeboň, CR – registratura, z Rožmberka,
sign. 11, fasc. I. – Ibidem, pobočka Český Krumlov, RA Schwarzenbergů, ÚP, kart. 217.
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Textilie byly považovány za chloubu domácnosti a sloužily rovněž jako tezaurus pro
uložení majetku rodiny. Značnou část nábytkového vybavení sídel proto tvořily
truhly, truhličky, almary, komody a šrejbtyše, do kterých se ukládalo textilní
vybavení domácnosti.737 V 16. století vévodily ostatním druhům nábytku bytelné
truhly, vyrobené z masivního dřeva, potažené kůží a často malované hlavně načerno,
načerveno a nazeleno, pobité ozdobnými železnými doplňky a opatřené zámkem.
Zabránit poškození textilií v truhle měl precizně provedený vnitřní kožený potah. 738
Například Adam II. z Hradce nechal v roce 1573 truhlice na uložení šatů potáhnout
zevnitř jemnou telecí kůží, která zabraňovala případnému zatržení oděvů.739
Orientace v obsahu truhel nebyla jednoduchá, neboť se do nich často skládaly věci
rozličného původu bez systematického členění. 740 Mezi vonícími pytlíčky plněnými
šalvějí a mateřídouškou na ochranu proti molům se nacházelo také složené bílé
prádlo a noční oděvy, svrchní pláště a kožichy.741 Počet truhel v aristokratických
sídlech se počítal na desítky. Péče o jejich obsah byla svěřena správci či správkyni,
později nazývané klíčnice.742 Sami šlechtici a šlechtičny občas kontrolovali stav
svých oděvů, především kožichů a drahých látek. 743 Kvůli oblíbenému kusu
737

O vybavení pokojů nábytkem Neudertová, „Item ve velkém fraucimoře před lusthauzem se
nachází“ (pozn. 37), s. 163–199. – Helmut Hundsbichler, Zur Wohnkultur des Adels (1500–1700), in:
Adel im Wandel (pozn. 3), s. 227–249. – Franz Windisch-Graetz, Möbel Europas, Renaissance und
Manierismus. Von 15. Jahrhundert bis die erste Hälfte des 17. Jahrhundert, München 1983.
738
Milan Togner, Historický nábytek, Praha 1993.
739
Marková (pozn. 356), s. 338. – SOA Třeboň, Velkostatek Třeboň, sign. IB 6I, fasc. VIII.
740
Do truhel se ukládaly všechny nejcennější věci v domě, hotové peníze, nádobí, knihy, zbraně,
koberce, sklo, firháňky, příbory, ručníky a ložní prádlo. K typologii truhel především František
Cimburek – Jan Halák – Karel Herain – Zdeněk Wirth, Dějiny nábytkového umění I, Praha 1995, s.
77–407. – Obsah zámeckých truhel mapují soupisy inventovaného majetku Rožmberků, Švamberků,
Eggenbergů nebo Lobkoviců. Národní archiv Praha, Stará manipulace, sign. L 39/61. – SOA Třeboň,
Velkostatek Třeboň, sign. IB 6I, fasc. I–II. Ibidem, Pobočka Český Krumlov, Rodinný archiv
Eggenbergů, sign. III 3h 1u a další.
741
Velmi podrobný inventář vybavení, sepisovaný po jednotlivých místnostech a truhlicích, se
zachoval pro zámky Libochovice a Mělník, zabavené roku 1594 Jiřímu Popelovi z Lobkovic.
Inventáře sídel byly pořízeny 23. 4. 1594 a jsou uloženy v Národní archiv Praha, Stará manipulace,
sign. L 39/61; L 39/ 115, 116. – Srov. Michaela Neudertová, Dvě lobkovické rezidence na sklonku 16.
století, in: Michaela Kokojanová (ed.): Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech
raného novověku, Prostějov 1997, s. 150–151.
742
Klíčnicím byly oděvní materiály svěřeny například u Žerotínů, Schwarzenbergů či Buquoyů. SOA
Třeboň, RA Buquoyů, inv. č. 566, sign. 206.343; inv. č. 567, sign. 206.344. – Ibidem, pobočka Český
Krumlov, RA Schwarzenbergů, sign. ÚP, kart. 217. – O šatník Jana Adama z Questenberku pečovali
lokajové, pokojské se staraly o udržování čistých pokojů a výměnu prádla. Klíčnice v tomto případě
držela dozor nad vinným a pivním sklepem. Rostislav Smíšek, Hrabě Jan Adam Questenberk a
proměny jeho dvora v první polovině 18. století. in: Celostátní studentská vědecká konference
Historie 2000, České Budějovice 2001, s. 125–156.
743
Přirozeným nepřítelem šatstva byli především moli. Kateřina z Valdštejna psala opakovaně roku
1634 dopisy svým komorníkům ve Vratislavi Martinovi a Tomáši Zhořskému ohledně uložení
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garderoby byli ochotni vést se služebníky obsáhlou korespondenci. 744 Posílali jim
pravidelně instrukce s popisem, jak se mají o uložené textilie starat. Jejich
připomínky směřovaly především k činnostem, které měly zamezit zničení šatstva.
Služebníci měli dohlédnout na vymrskání a vyvěšení kožichů či vybílení plátna.
Nábytkovou výbavu šlechtických sídel doplňovalo množství malých
truhliček, které měly specifický účel. Některé lze považovat za předchůdce krabic na
klobouky, neboť v nich byly uloženy pouze pokrývky hlavy, jiné sloužily k uložení
vlasových ozdob. V 18. století se vyvinuly specifické dřevěné krabice na ukládání
parukářských výrobků. Ke zcela výjimečným kusům nábytku co do ceny,
uměleckého zpracování a uchovávaného obsahu se počítaly luxusní intarzované
šperkovnice, sestávající z drobných zásuvek a tajných skrýší.745 Kromě truhel se
šatstvo a bytové textilie ukládaly také do skříní, označovaných jako almary a
almárky, pro oděvní doplňky a šperky byly používány tzv. šrejbtyše. Skříně měly
velké rozměry a otevíraly se zepředu. Byly v nich umístěny police, na které se prádlo
mohlo pohodlně položit.
Objem truhel a skříní tedy závisel na jejich velikosti. Pokud se do nich
ukládaly kompletní oděvy, vešly se tam obvykle dvoje až patery dámské šaty se
živůtkem, sukní a fěrtochem, dva až pět svrchních plášťů či kožichů, k tomu ještě
několik párů vyměňovacích rukávů, pokrývky hlavy i drobnější věci, jako byly
rukavice, rukávníky, facality, punty a tkanice, zlaté ozdoby a další. Tak se do jediné
zelené almary v panské komoře na zámku v Libochovicích v roce 1594 vešlo celkem
54 prostěradel, 40 čepců, 15 vyšívaných facalitů, 26 vyšívaných rouch a množství
nejrůznějších tkanic a ozdobných firháňků.746 Přímo v panské ložnici stávala truhlice
s nejcennějšími osobními věcmi a předměty, k nimž měl majitel osobní vztah.
Například v osobní truhle mladé šlechtičny Elišky z Lobkovic v roce 1594 bylo
kožichů, „aby ze sklepa mýho, od něhož jsem mu klíč odvedla, truhlu s kožichy vyndal a sobě odvedl,
aby… mohla vně bejti a ty do ní pohlídati a dáti časem, když by potřebu toho viděl, kožichy pročesati;
pročež budeš ji moci k sobě pod počet a vedle poznamenání co v ní jest, přijíti a buď do svýho sklepu
neb do mý komory nahoru vnésti a do ní, jakž dotčeno, pohlížeti. Nebo kdyby měla v sklepě zavřena
bejti, obávám se, že by na kožiších od molů škoda a nevím, jestliže již nyní něco toho nepřišlo.
Dvorský, Listy paní Kateřiny z Žerotína II (pozn. 557), s. 196–198.
744
Například SOA Třeboň, Historica Třeboň, č. 5785, dopis ohledně dělání šatů pro Viléma
z Rožmberka. – Ibidem, CR – registratura, ze Švamberka, sign. 9/4, 5, 6, dopisy ohledně šatů. –
Ibidem, pobočka Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenbergů, sign. III 3h 1t, korespondence ohledně
šatů Jana Kristiána z Eggenbergu.
745
Cimburek – Halák – Herein et al. (pozn. 740), s. 77–407.
746
Národní archiv Praha, Stará manipulace, sign. L 39/61, 115, 116.
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možné najít pozlacené bicí hodiny, zlatem vyšívané kapesníčky, vlašské střevíce,
benátské mýdlo, hedvábné rukavičky a punčochy, měšeček na peníze, zdobené vějíře
a krabičku na šití s drahými kamínky, hedvábím a nitěmi.747 Nová truhla na uložení
výbavy se obvykle stávala součástí svatební výbavy nevěsty. 748
Většina šlechtické garderoby se trvale nacházela v hlavním a nejčastěji
obývaném aristokratickém sídle. Při přesunu do jiných rezidencí si šlechtici nechali
přivézt potřebné oděvy s sebou. Menší soubory garderoby v počtu až několika
desítek kusů si přesto nechávali i v dalších zámcích a palácích, v závislosti
na frekvenci jejich navštěvování. Za příklad takového rozložení garderoby mohou
posloužit detailní soupisy majetku Jiřího Popela z Lobkovic, které mu byly zabavené
na příkaz Rudolfa II. pro urážku majestátu na zámku v Libochovicích a na Mělníce
v roce 1594. Vyslaná komise sepsala podrobně obsah panských truhel se šatstvem,
náležejících jak aristokratovi, tak jeho manželce a dcerám. Zatímco na Mělníce bylo
zaznamenáno minimum panského šatstva, počty oděvů na Libochovicích čítaly
celkem nejméně 146 kusů, z nichž asi třicet bylo specifikováno jako majetek dcery
Evy.749 Inventován byl rovněž textilní pozůstalostní majetek sirotka Lidmily
z Lobkovic, dcery Jana mladšího z Lobkovic, na místě svého původního uložení na
zámku Bílina, kde se nalezlo 20 kusů Lidmiliny garderoby, 55 kusů šatstva a
doplňků po její matce a 93 kusů pánského šatstva po otci.750
Vlastní truhly měla ve svých pokojích většina dvořanů a dvorních dam,
úředníků a služebníků, lokajů, děveček i další služební personál šlechtických sídel.751
Jejich obsah odpovídal majetkovým možnostem a společenskému postavení u dvora.
Například paní Dorota z dolního fraucimoru Jiřího Popela z Lobkovic na zámku
v Mělníce měla ve své truhlici pouze věci prostý a věci chatrný, podobně jako tamní
děvečka Maruška či služebník Šafrle. Zámecká pážata na témže zámku měla zase
z úsporných důvodů svoje svršky uložené do společné truhly ve fraucimoru. Výše
postavenému lobkovickému zámeckému stříbrníkovi Albrechtovi patřily hned tři
747

Ibidem, sign. L 39/61.
Takové truhly dostávaly k výbavě například členky rožmberského fraucimoru. SOA Třeboň, CR –
registratura, z Rožmberka, sign. 23a, fasc. V. – Hajná, Rožmberský fraucimor (pozn. 78), s. 5–29.
749
Národní archiv Praha, Stará manipulace, sign. L 39/61, 115, 116.
750
Ibidem, sign. M 28/84; L 39/61 115, 116. – V 18. století, v době, kdy šlechtici již neobývali svá
venkovská sídla trvale, se v Českém Krumlově u Marie Ernestiny z Eggenbergu v roce 1714 stabilně
nacházelo jen 26 kusů jejího šatstva a v roce její smrti (1719) celkem 63 kusů panských oděvů. SOA
Třeboň, pobočka Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenbergů, sign. III 3h 1u.
751
Národní archiv Praha, Stará manipulace, sign. M 28/84; L 39/61, 115, 116.
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truhly, dvě v bílé a černé barvě s červeným kováním a třetí cestovní potažená kůží.752
Do té poslední si stříbrník uložil své nejlepší oděvy – černé aksamitové šaty s
pláštěm, dva další svrchní pláště, černé, bílé a šedivé hedvábné punčochy, nachové
podvazky, bílé střevíce a vyšší boty.753
Podobné cestovní truhly byly univerzálním druhem zavazadla na cesty během
celého období raného novověku. Vyráběly se ze silného a pevného dřeva, byly často
potaženy kůží a pobity železnými a mosaznými ozdobami, které je zároveň
zpevňovaly. Truhlice na cesty mívaly masivní a pevný zámek a pohyblivé rukojeti
pro snadnější manipulaci při převážení. Jejich objem závisel na velikosti, do těch
největších bylo možné složit i desítku kompletních šatů nebo několik zimních
kožichů. Pokud majitel právě necestoval, využívaly se jako běžný nábytkový kus
v některém ze zámeckých interiérů.754 Ke stěhování předmětů mezi sídly jednoho
vlastníka však docházelo téměř neustále. Přemísťování nábytku nebylo tak časté jako
přesouvání bytových textilií a především panských oděvů a osobních předmětů.755
Písemný seznam věcí, které měly být přesunuty z jednoho místa na jiné, nechala
vrchnost předat odpovědnému úředníkovi, většinou správci panské komory, správci
garderoby či klíčnici. Tyto osoby ručily za správný výběr šatů a dalších předmětů, za
jejich šetrné zabalení a za bezpečné odeslání na požadované místo. Většinou všechny
kusy zkontrolovaly a do přiloženého seznamu zapsaly informace o jejich stavu,
kvalitě či poškození. Jako znamení vlastní zodpovědnosti připojily na konec listu
svůj podpis.756
Podrobně bylo možné rekonstruovat přesuny šatstva mezi jednotlivými
rezidencemi pánů z Eggenbergu mezi jejich českými a rakouskými državami v letech
1647–1714. Z tohoto období se dochovalo celkem deset inventárních soupisů
veškerého movitého vybavení garderoby ve šlechtických sídlech v Eggenbergu
752

Ibidem.
Ibidem, sign. L 39/61, 115, 116. Ve stejné truhlici měl stříbrník uloženo další textilní vlastnictví –
ubrus, ručník, kousky plátna a ložní prádlo.
754
Cestovní truhly jsou doloženy například v inventárních soupisech Eggenbergů. SOA Třeboň,
Pobočka Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenbergů, sign. III 3h 1u. – Vlastnictví devíti cestovních
truhel a jejich textilní obsah jsou doloženy na zámku Opalka k roku 1668 jako součást odkazu
Maxmiliány Margarety Braniborské Isabelle Amálii Švihovské ze Salmu. Srov. Národní archiv Praha,
Stará manipulace, sign. L 40/10. – Souhrnně Petráň a kol. II/2 (pozn. 175), s. 934–936.
755
V dlouhodobějších souvislostech bylo možné sledovat přesuny některých předmětů v rámci sídel
Eggenbergů a Schwarzenbergů, SOA Třeboň, Pobočka Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenbergů,
sign. III 3h 1u. – Ibidem, Rodinný archiv Schwarzenbergů, ÚP, kart. 217.
756
Ibidem.
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(1642, 1652, 1664, 1665) a na zámku v Českém Krumlově (1674, 1691, 1702, 1707,
1714, 1719) i některé dopisy ohledně přesunů garderoby.757 Ač Eggenbergové
vlastnili českokrumlovský zámek již od roku 1622, trvale jej začal užívat jako svou
venkovskou rezidenci až Jan Kristián z Eggenbergu, který se nepohodl s bratrem
Janem Seyfriedem o dědičný majetek, opustil rakouské državy a po roce 1665
definitivně přesídlil do bývalého rožmberského rodového sídla. Do toho roku se
podle inventářů největší část rodinné garderoby nacházela právě na Eggenbergu a
byla užívána podle potřeby a příkazů matky obou princů Anny Marie z Eggenbergu.
Teprve v souvislosti se stěhováním do Čech nechal kníže Jan Kristián přesunout do
Českého Krumlova část vybavení, především domácí textilie, koberce, baldachýny,
okenní firháňky, vybavení vozů a některé oděvy. Nový krumlovský pán vybíral
předměty nejen podle ceny, ale také podle vlastního pietního vztahu k blízkým
osobám a ke slavným událostem eggenberského rodu.758 Mezi těmito předměty
nechyběly matčiny stříbrné svatební šaty s květinovým vzorem z vyšívaného tobinu a
dvoje kompletní pánské šaty, jedny celé z angreštově zeleného atlasu se zlatým
dekorem, druhé z černé zlatem vyšívané květované látky.759 Tehdy byl přestěhován
do Českého Krumlova také slavný eggenberský zlatý kočár, památka na velkolepou
cestu Kristiánova otce Jana Antonína z Eggenbergu ve funkci císařského vyslance do
Říma v roce 1638. Slavnou diplomatickou misi připomínaly i další předměty, černé,
zlatem krumplované sametové livreje pro pážata, lokaje, kočí a hudebníky [157, 158,
159].760
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SOA Třeboň, Pobočka Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenbergů, sign. III 3h 1u.
O důvodech přesunu rodové rezidence Jana Kristiána z Eggenbergu na Český Krumlov blíže
Gerhard Bernd Marauschek, Die Fürsten zu Eggenberg 1568–1717 (Disertační práce), Graz 1968, s.
160–164. – Markéta Korychová, Personální složení dvora Jana Kristiána z Eggenberku a jeho
manželky Marie Arnoštky v Českém Krumlově mezi léty 1665–1719, Jihočeský sborník historický
69–70, 2000–2001, s. 30–51.
759
Všechny zmíněné šaty byly vedeny v krumlovských zámeckých inventářích až do sklonku života
Marie Ernestiny v Eggenbergu (+ 1719). Ta některé z nich věnovala v roce 1717 českokrumlovským
jezuitům na zhotovení pluviálu a dalších součástí kostelní výbavy, po ostatních stopa téhož roku mizí,
pravděpodobně byly využity obdobným způsobem. SOA Třeboň, Pobočka Český Krumlov, Rodinný
archiv Eggenbergů, sign. III 3h 1u.
760
Eggenberský zlatý kočár a část livrejí jsou uloženy do dnešní doby v depozitářích Státního hradu a
zámku v Českém Krumlově. Podle odpisových cedulí bylo možné sledovat využití dalších
opotřebovaných livrejí a některých textilií z římské cesty k jiným účelům. Výstavné černé sametové
vybavení vozu tak posloužilo ke zhotovení textilní výbavy dvou postelí, některé horší služebnické
kostýmy byly rozpárány a jejich části použity na vyspravení jiného šatstva. Postupné vyřazování
předmětů lze sledovat v eggenberských inventářích od roku 1665. SOA Třeboň, Pobočka Český
Krumlov, Rodinný archiv Eggenbergů, sign. III 3h 1u. O římské cestě Jana Antonína z Eggenbergu
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Bytelná truhlice s kováním a pevným zámkem byla pro mnohé symbolem
bezpečí pro cenné osobní věci i během období války. Jak dokládá dobová
korespondence, v čase dlouhých válečných nepokojů za třicetileté války se truhly s
vzácnými předměty ukrývaly do zámeckých sklepů, zazdívaly se nebo se odvážely
na bezpečnější místo pod ochranu mocnějších přátel.761 Tito však nechtěli nést za
případné ztráty během plundrování žádnou zodpovědnost: „… jakož za mý věci
žádnej slíbiti nemůže, tak já podobně Vaší Milosti, kdyby dále něco horšího mělo sem
dokročiti, … že by týž věci nějak k zmaření a ztrátě přišly, že bych z nich práva bejti
a odpovídati nemohla.“762 Služebníci byli během třicetileté války často žádáni, aby
v některém bezpečnějším okamžiku cenný oděv z truhlice vyjmuli a šikovně a
nenápadně sbalený jej odeslali za majitelem. Touto cestou si nechávali posílat oděvy
do ciziny čeští exulanti, a to především kožichy, které byly nezbytné pro přežití
zimních měsíců a sloužily také jako tezaurus majetku pro případ finanční nouze
rodiny.763
Od počátku 17. století se postupně ustoupilo od užívání truhel, neboť se už
jevily jako nepraktické, těžké a bylo obtížné se dostat k věcem uloženým na dně. Do
středoevropského prostoru začal pronikat nový typ šatních skříní, do kterých se
oděvy již neskládaly jedny přes druhé, ale zavěšovaly se svisle do prostoru na
dřevěné držáky.764 Ve šlechtickém prostředí se začaly objevovat nové, moderní a
elegantní kusy nábytku, přinášející do zámeckých interiérů náznak neklidné
monumentality zvlněných barokních staveb. Prádelníky, šatní skříně i menší skříňky
a nižší vkusné komody s větším množstvím zásuvek nebyly pouze úložným
blíže Anna Kubíková, Eggenberský zlatý kočár aneb z Říma do Českého Krumlova, Dějiny a
současnost 1996, č. 6, s. 16–19.
761
Srov. Pekař, Kniha o Kosti (pozn. 555), s. 23–24. – Dvorský, Listy paní Kateřiny ze Žerotína II
(pozn. 557), s. 33–34. – Menčík (pozn. 427), s. 78: „všecko sme tam, co ještě kdo lepšího měl, dali, a
tam o to přišli. A tak to plundrování domů, sklepů a komor, truhlic vysekávání a braní trvalo…“.
762
Tak se pojišťovala listem rytířce Lidmile Skrbenské paní Kateřina Valdštejnská ze Žerotína. Ve
vratislavském domě Žerotínů měly uschovány své truhly se svršky i další šlechtičny, například paní
z Kounic a hraběnka z Hodic. Viz Dvorský, Listy paní Kateřiny ze Žerotína II (pozn. 557), s. 217–
218, 280–282.
763
Korespondence Kateřiny ze Žerotína s písaři, šafáři a šafářkami na jejích panstvích. Srov. Dvorský,
Listy paní Kateřiny z Žerotína II (pozn. 557), s. 9–10, 16–17, 19–20, 27–28, 33–35, 51–52, 65–66,
73–74, 119–120, 136–138, 174–175, 180–182, 196–198, 212–213, 226–227, 247–248, 252–253, 299–
300, 302–303, 308–309, 321–323, 330–331, 334–335 a další. Ne vždy se převoz zdařil: „že jest týž
Zhořskej po vejjezdu svém z Vratislavě do neštěstí a v ruce vojáků na cestě mezi Svídnicí a Klackem
přišel, od nichž netoliko obrán, ale i postřelen a z věcí našich něco vzato jest. Ačkoliv ještě nic jistýho
věděti nemůžeme, jen co se tak praví, že pánu (Karlu st. ze Žerotína) kožich a mně (Kateřině
z Valdštejna) čepička by vzata bejti měla, což pán Bůh dej, aby víc nebylo.“ Ibidem, s. 217.
764
Cimburek – Halák – Herein et al. I (pozn. 740), s. 77–407.
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prostorem pro textilie, ale také esteticky citlivě vyváženým doplňkem vybavení
jednotlivých pokojů. Nejlepší kusy bývaly vyrobené z drahých dřev zahraniční
provenience, velkolepě zdobené intarziemi, vykládané slonovinou, perletí a cínem, se
zlacenými ornamenty a ladně tvarovanými rukojeťmi.765
V. 2. Garderoba neboli šatnice
Slovo garderoba se v souvislosti s oblékáním užívalo ve středoevropském
prostředí již v pozdním středověku a běžně se vyskytuje v česky i německy psaných
písemnostech po celé období raného novověku.766 Mělo ale několik odlišných
významů. Nejčastěji se uvádělo v souvislosti s označením osobního movitého
majetku člověka. Kromě oděvů se do garderoby počítaly také šperky, osobní zbraně,
koňská výstroj, příbory, některé specifické kusy nádobí, bytové textilie, povlečení a
ručníky, kožešiny atd.767 Garderobou mohli lidé nazvat rovněž ošacení, které měla
nějaká osoba právě na sobě.768
Ve šlechtickém paláci se jako garderoba označovala zvláštní místnost, ve
které bylo v truhlách a skříních uloženo oblečení jedné nebo několika urozených
osob. Takový pokoj, jinak nazývaný též Nebenzimmer, vestuarium, šatnice, či
jednoduše

komora, se většinou nacházel v těsné blízkosti soukromých pokojů

aristokrata nebo členů jeho rodiny.769 Tato místnost nejčastěji navazovala na panskou
ložnici.770 Protože se v ní šlechtic obvykle přímo oblékal, vžilo se pro něj od doby
765

Obecně Togner (pozn. 738), s. 54–57. – Cimburek – Halák – Herein et al. I (pozn. 740), s. 77–407.
– V interiérech SOA Třeboň, Rodinný archiv Buquoyů, inv. č. 550, inventář rezidence v Nových
Hradech 1767, kn. 378; inv. č. 551, inventář rezidence v Nových Hradech 1775, kn. 379; inv. č. 552;
inventář zámku v Nových Hradech 1784, kn. 380. – Národní archiv Praha, Stará manipulace, sign. G
8/6–11, inventáře zámku Nové Hrady 1732.
766
Pro české prostředí je slovo garderoba doloženo již k roku 1475, kdy charakterizovalo veškeré
osobní vybavení Jana II. z Rožmberka. Kromě šatstva a oděvních doplňků se ke garderobě počítalo
též vybavení na koně, osobní zbraně či kusy luxusního nádobí. Srov. Hajná, Pozůstalostní inventář
(pozn. 37), s. 155–184.
767
Ibidem, s. 155–184.
768
Srov. Grimm Deutsches Wörterbuch IV (pozn. 681), s. 1343–1344. – Duden. Das grosse
Wörterbuch der deutschen Sprache III, Mannheim–Leipzig–Wien–Zürich 1999, s. 1373. – Johann
Christoph Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, Reihe II,
Wörterbuch des 17. und 18. Jahrhundert, Hildesheim – Zürich – New York 1990, s. 415. – Petr (pozn.
597), IV, s. 439. – Petráň a kol., Dějiny II/1 (pozn. 175), s. 188, 260, 309.
769
Termín se běžně užíval ve střední Evropě během 15. století. V písemných pramenech jej lze najít
v drobných pravopisných obměnách (waerdrubbe, waerdrobbe, waerderebbe, quardaroppa,
quaedarobbe). Srov. Grimm Deutsches Wörterbuch 4, s. 1343–1344. – Duden (pozn. 768), s. 1373. –
Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch, s. 415. – Petr (pozn. 597), IV, s. 439. – Petráň a kol.,
Dějiny II/1 (pozn. 175), s. 188, 260, 309.
770
Petráň a kol., Dějiny II/1 (pozn. 175), s. 298–299.
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baroka také označení oblékárna neboli Ankleiderraum, Kleiderraum nebo
Kleiderkammer.
V 16. století bývala šatnice vybavená zčásti jako běžně obyvatelná místnost,
zčásti jako skladiště různých předmětů, které chtěl mít šlechtic po ruce.771 Stěny
pokoje pokrývaly nástěnné malby, tapisérie, někdy i obrazy. V místnosti stávalo
několik truhel a almar s policemi, naplněnými běžně potřebnými textilními
předměty. Kromě panského šatstva zde byly uloženy noční košile, čepce,
kapesníčky, ložní prádlo, ubrusy či ručníky. Nebylo výjimkou, že v komoře stávala
kromě několika židlí a stolu i postel, která sloužila k uskladnění nadbytečných peřin,
polštářů, cích a podušek. V místnosti nechybělo ani veliké zrcadlo, důležité pro
kontrolu oblečeného zevnějšku. Součástí vybavení byl někdy také přenosný svícen a
nacházela se zde i nezbytná noční stolice, tedy nočník nebo přenosný záchod.772
Funkce, účel a vzhled místnosti jako samostatné oblékárny se definitivně vyhranily
zhruba v polovině 17. století.773 Po obvodu stěn pokoje nadále stály rozměrné šatní
skříně, prádelníky i menší skříňky. Nábytek místnosti býval sladěn do jednoho
barevného odstínu a prostor doplňovala široká pohovka, křeslo či lenoška a stůl, aby
si šlechtic při časově náročném oblékání, líčení, zdobení a česání mohl odpočinout.
Průběh kosmetických úprav aristokraté sledovali v zrcadle na toaletním stolku,
vybaveném zásuvkami na hřebeny, vlasové ozdoby a šperky. 774 V místnosti stával
rovněž stolek s umyvadlem a džbánem na vodu a nechyběl ani dříve zmíněný
přenosný záchod.
Výraz garderoba byl užíván také v souvislosti s textilní výbavou celého
zámku.775 V tomto širším smyslu garderoba zahrnovala zámecké ložní prádlo, peřiny,
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Například Národní archiv Praha, Stará manipulace, sign. L 39/61, 115, 116. – SOA Třeboň,
pobočka Český Krumlov, sign. IB 6I, fasc. VIII. – Srov. Petráň a kol., Dějiny II/1 (pozn. 175), s. 260.
– Hajná, Pozůstalostní inventář (pozn. 37), s. 155–184.
772
Šárka Jiroušková, Koupelna a záchod od středověku k dnešku, Dějiny a současnost 25, 2003, č. 2,
s. 17-20.
773
Popisy barokních a rokokových garderob v SOA Třeboň, rodinný archiv Buquoyů, inv. č. 550,
inventář rezidence v Nových Hradech 1767, kn. 378. – Ibidem, inv. č. 551, inventář rezidence
v Nových Hradech 1775, kn. 379. – Ibidem, inv. č. 552, inventář zámku v Nových Hradech 1784, kn.
380. – Ke garderobě též Pils, Schreiben über Stadt (pozn. 13), s. 104.
774
SOA Třeboň, RA Buquoyů, inv. č. 550, inventář rezidence v Nových Hradech 1767, kn. 378. –
Ibidem, inv. č. 551, inventář rezidence v Nových Hradech 1775, kn. 379. – Ibidem, inv. č. 552,
inventář zámku v Nových Hradech 1784, kn. 380.
775
Použití výrazu garderoba se v tomto smyslu obvykle vyskytovalo při psaní inventárních soupisů
šlechtických sídel. SOA Třeboň, Velkostatek Třeboň, sign. IB 6I, fasc. VIII. – Ibidem, pobočka Český
Krumlov, Rodinný archiv Eggenbergů, sign. III 3h 1u, inventáře z let 1665–1719. – Srov. též Hajná,

186

polštáře a podušky, závěsy, baldachýny, hygienické ručníky a servíty, ubrusy a
tapisérie, často i obrazy, hodiny, zbraně, vzácné poháry, příbory a textilní vybavení
panských kočárů. O svěřené předměty se staral správce nebo správkyně garderoby.
Například rožmberskou textilní výbavu krumlovského zámku spravovala v roce 1601
Anna Hagenová, manželka osobního komorníka Petra Voka z Rožmberka.776
Správkyněmi domácnosti s povinností zajišťovat opravy šatstva, nákupy módních
doplňků a některých oděvů byly u Schwarzenbergů Lizelr Fellnerová a Francisca
Küpfenbachová, jejichž přítomnost v této funkci byla doložena pro léta 1759–
1760.777
Slovem garderoba (v tomto smyslu také komora Jeho Milosti páně, šatní
komora, Kleiderkammer) bývala označována také místnost, kam se ukládaly zásoby
textilií, nakoupené na domácích i zahraničních trzích za účelem šití šatů pro členy
panského rezidenčního sídla. Všichni členové dvora dostávali obvykle jednou do
roka nový oděv jako přídavek ke služnému platu.778 Za obsah šatní komory a za
správné rozdělení textilií odpovídal písař, jehož titul zněl rovněž garderoba či
guardaroppa; dnes bychom zřejmě použili slovo garderobiér.779 Tento úředník
pečlivě zaznamenával všechny příjmy a výdaje z panské šatní komory do speciálních
sešitů, tzv. register, která se obvykle vedla periodicky po dobu jednoho roku [162,
164].780 Na začátek písař poznamenal zůstatek látek a oděvních materiálů zbývajících
Pozůstalostní inventář (pozn. 37), s. 155–184. – Gross (ed.), Inventář (pozn. 37), s. 16–26. – Hrubý,
Selské a panské inventáře (pozn. 37), s. 263–306.
776
Gross (ed.), Inventář (pozn. 37), s. 16–26. – Hajná, Rožmberský fraucimor (pozn. 78), s. 18.
777
SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, Rodinný archiv Schwarzenbergů, ÚP, kart. 217.
778
Srov. SOA Třeboň, CR – registratura, z Rožmberka, sign. 11, fasc. I. – Ibidem, ze Švamberka,
sign. 9/ 18, 19. – Ibidem, pobočka Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenbergů, sign. III 3h 1u. –
Ibidem, Rodinný archiv Schwarzenbergů, ÚP, kart. 217.
779
Jména oděvních písařů Rožmberků a Švamberků na Třeboni lze sledovat mezi léty 1601–1616 a
Eggenbergů na Českém Krumlově v letech 1665–1703. Dlouholetých úředníkem v této funkci u
Rožmberků byl až do roku 1611 Václav Hulínský. SOA Třeboň, CR – Registratura, sign. 11, fasc. I. –
Ibidem, Velkostatek Třeboň, sign. IB 6I, fasc. I–II. – Švamberkové dosadili do úřadu v roce 1612
Lorenze Nikla s označením quardaroba. Srov. SOA Třeboň, CR – registratura, sign. 9/18, 19. –
Garderobiéři u Eggenbergů na krumlovském zámku bývali vzděláni v krejčovském řemesle.
Vystřídali se zde Matthias Haindler (přijatý 1665), Petr Walnstein (1666) a Karel Suartd z Mohuče.
Nejdéle zastával tuto funkci Andreas Deppe, který sloužil Eggenbergům od roku 1688 po dobu 16 let.
Srov. SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenbergů, sign. III 3h 1u. – Blíže
Korychová, Personální složení dvora (pozn. 758), s. 41. – Schwarzenbergové zaměstnávali kromě
správkyně domácnosti i osobního garderobiéra. Pro léta 1752–1753 bylo doloženo jméno Martina
Pühlera, pro roky 1756–1760 Ignáce Weise. Srov. SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, Rodinný
archiv Schwarzenbergů, ÚP, kart. 217.
780
Za hraniční data se považovaly dny sv. Havla a sv. Jiří, tedy jarní a podzimní termíny pro výběr
daní. Srov. Václav Bůžek, „Svatý Jiří za humny jest“ (Úvěr v myšlení rytířských klientů
předbělohorské doby), SCetH 29, 1999, č. 61, s. 34–45. – V některých případech se zápisy vedly
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z předcházejícího období, aby měl přehled o potřebě nákupu nových zásob a o tom,
co bylo vydáno příslušníkům dvora. Látky zapisoval podle barvy, druhu, vzorování a
počtu loktů, nikoliv však podle ceny. Na straně výdajů písař zaregistroval podle
výdejních příkazů, tzv. extraktů, nebo týdenních cedulí jména osob, den vydání a
množství vydaného textilního materiálu. Do register se zapisovala všechna vydání
bez rozdílu, zda se týkala potřeb aristokrata, jeho rodiny, dvořanů a fraucimoru,
úředníků nebo služebníků. Na konci každého účetního období úředník připojil do
sešitu pro stvrzení správnosti záznamů svůj podpis. Garderobiérům bylo v dvorské
hierarchii přiznáno postavení úředníka a například u Eggenbergů v polovině 17.
století jim patřil i středně vysoký plat kolem 60 zlatých rýnských. Kromě finanční
částky měl garderobiér nárok na nové šaty jednou do roka a na deputát, což byla
obvyklá odměna pro dvorské služebníky jeho kategorie.781 Garderobiér míval k ruce
ještě tzv. pomocného mládence.782

V.3.

Co obsahovala šlechtická garderoba
Významní panovníci raně novověké Evropy byli – podle soupisů jejich

majetku – vlastníky tisíců kusů luxusních oděvů. Neustálé střídání šatů dokreslovalo
jejich společenské postavení, stavělo je do pozice absolutní nadřazenosti vůči všem
ostatním obyvatelům státu včetně aristokracie a symbolizovalo i zdánlivě nekonečné
bohatství jejich impéria.783 Rozsah osobního šatníku šlechticů však byl, na rozdíl od
garderoby vladařů, do dnešní doby studován daleko méně. V odborné literatuře jej
podle dní v kalendářním roce s počátkem 1. ledna. V případě výjimečných událostí, například při
úmrtí majitele panství, se rozhodujícím datem stával den nástupu nového vladaře. Srov. SOA Třeboň,
CR – registratura, sign. 11, fasc. I. – Ibidem, Velkostatek Třeboň, sign. IB 6I, fasc. I–II. – Pro
Švamberky v druhém desetiletí 17. století SOA Třeboň, CR – registratura, ze Švamberka, sign. 9/18,
19. – Pro Eggenbergy v polovině 17. století SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, Rodinný archiv
Eggenbergů, sign. III 3h 1u.
781
Ibidem, sign. III 3h 1u. V roce 1665 byl garderobiér a dvorský krejčí Eggenbergů Matyáš Haindler
vyplácen v hotových penězích 60 zlatými a navíc dostával i další viktuálie – stolování na zámku,
přísun vína z panských sklepů a kompletní livrej. – Blíže k porovnání s vyplácením jiných
eggenberských služebníků Korychová, Personální složení dvora (pozn. 758), s. 30–51.
782
SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenbergů, sign. III 3h 1u. Eggenberský
garderobiér měl v roce 1652 k ruce Hanse Puechera, který byl vybaven i pravomocí na rozkaz vladaře
vyjímat oděvy z garderoby.
783
Podle pozůstalostního inventáře vlastnila například anglická královna Alžběta I. v době své smrti
na 6 000 kusů oděvů. Janet Arnold, Queen Elisabeths Wardrobe Unlockd, Leeds 1988. – Španělská
královna Alžběta z Valois, manželka Filipa II., oblékala údajně každou ze svých rób pouze jedenkrát,
čemuž někteří současníci přičítali zhoršení státního rozpočtu ve Španělském království. Srov. Boehm
I. (pozn. 26), s. 215. – Ruská carevna Alžběta měla v roce 1761 ve své garderobě 15 000 oděvů. Srov.
Kybalová, Dějiny odívání. Barok (pozn. 34), s. 121.
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obvykle charakterizují výrazy jako značný, obrovský či velkolepý, což ovšem o jeho
skutečné velikosti neříká nic bližšího.784 Odpověď na otázku, kolik šatů aristokraté
vlastnili, mohou zčásti přinést pozůstalostní inventáře, soupisy majetku šlechty a
inventáře vybavení šlechtických sídel.785 Proti přesnému určení číselných hodnot se
však staví několik faktorů, z nichž na prvním místě je třeba zmínit neúplnost
inventárních soupisů. Do inventářů šatstva, které byly často připojené ke kšaftům, se
zaznamenávaly jen ty nejlepší kusy garderoby, jež se měly odevzdat dědicům,
církevním institucím a služebníkům. Ani pečlivý autor inventáře si při zápisu
obvykle nevšímal potrhaných košil, vyřazeného prádla a jen stěží se dopočítal

784

Ibidem, s. 25.
SOA Třeboň, CR – registratura, z Rožmberka, sign. 11, fasc. I, pozůstalostní inventář Jana II. z
Rožmberka, 1475. – Ibidem, sign. 11, fasc. I. inventář Petra Voka z Rožmberka 1573, inventář Viléma
z Rožmberka 1592. – Ibidem, sign. 12, inventář klenotů a šatů Anny Marie z Bádenu 1580. – Ibidem,
sign. 27, fasc. I–III, inventář pozůstalosti Petra z Rožmberka 1545, inventář oděvů Viléma z
Rožmberka 1592. – Ibidem, CR – registratura, ze Švamberka, sign. 9/19, pozůstalá garderoba Petra
Voka z Rožmberka, 1613. – Ibidem, CR – registratura, ze Serymu, nesignováno, inventář věcí Evy
Zrinské z Rožmberka, druhá polovina 16. Století. – Ibidem, pobočka Český Krumlov, RA
Eggenbergů, sign. III 3h 1u, pozůstalostní inventář svršků Marie Ernestiny z Eggenbergu 1719 a další
inventární soupisy zámku Český Krumlov. – Ibidem, Sbírka rukopisů při fondu RA Schwarzenbergů,
č. 80, pozůstalostní řízení a inventář Eleonory Amálie ze Schwarzenbergu 1742–1744. – Národní
archiv Praha, Stará manipulace, sign. L 39/115, inventář majetku Jiřího z Lobkovic, 1592. – Ibidem,
sign. L 39/116, inventář libochovického zámku, 1594. – Ibidem, sign. L 40/10, pozůstalost po Pavlu z
Lichtenštejna, inventáře 1672–1686. – Ibidem, sign. K 3/11, pozůstalost po Arnoštu hraběti
Kounicovi, 1681–1686. – Ibidem, sign. M 28/84, inventář svršků Jiřího z Lobkovic 1594, 1598. –
Ibidem, sign. N 41/7, pozůstalost Marie Zuzany Františky Nosticové, 1687. – AVA Wien, FA
Harrach, HS 45, inventář hraběte Ferdinanda z Harrachu, 1662. – Ibidem, K 51, testament Aloise
Thomase Raimunda z Harrachu. – Ibidem, K 812, testament a pozůstalost Marie Magdalény Judity z
Puchheimu, rozené Hrzánové z Harasova, 1694. – Ibidem, inventář pozůstalosti Eleonory Francisky z
Puchheimu, 1694. – Ibidem, K 728, inventář Leonarda Karla z Harrachu, 1651. – Ibidem, K 843,
inventář Philipa von Sinzendorf, 1788; pozůstalost hraběnky Anny Polyxeny Slavatové, 1622. –
Ibidem, K 194, testament Ernesta Antonína Václava z Harrachu, 1718. – Ibidem, K 205, testament
Johanny Terezie z Harrachu, rozené z Lambergu, 1716; inventář Marie Cecilie z Harrachu, rozené z
Tanhausenu, 1746. – Ibidem, K 736, pozůstalost Anny Eusebie z Harrachu, rozené svobodné paní ze
Švamberka, 1651. – Ibidem, K 750, inventář Václava z Harrachu, 1734. – Ibidem, K 788, inventář
Kathariny z Jögern, 1598. – Ibidem, K 50, čtyři inventáře Marie Elisabeth z Dietrichštejnu, rozené
Hoffmannové; testament Zikmunda Johanna Myslíka, 1666; inventář Wolfganga Friedricha
Hoffmana, 1665; inventář oděvů Marie Elisabeth z Dietrichštejnu; inventář Marie Magdalény
Hoffmannové, 1664. – NÖLA Wien, HA Ottenstein K C–I–2, fasc.1287, pozůstalost Marie
Margarethy z Puchheimu, 1617. – Ibidem, K A–III–3, fasc. 294, testament a pozůstalost Constancie z
Lambergu, rozené z Questenberku, 1684. – Ibidem, HA Stelleldorf, K 84, pozůstalost Maxmiliány z
Hardeggu, 1680. – Ibidem, HA Stetteldorf, K 75, inventář Kateřiny z Hardeggu, 1566. – OÖLA Linz,
Starhenberg, Bestand Riedegg, Schachtel 96, soupis Judity Sabiny ze Stahrenbergu, 1631. – Ibidem,
Weinberg, 1106, inventář Anny Judity z Thürheimu, 1669. – Steyermarkisches Landesarchiv, FA
Herberstein, Schachtel 284, H. 25, Pozůstalost Evy Reginy z Herbersteinu, rozené ze Starhenbergu,
1664; Schachtel 284, H. 29, inventář Anny Reginy z Herbersteinu, 1670. – ÖHHStA Wien, Auersperg
A–2–7, inventář Judity z Auerspergu, 1599. – Ibidem, C–47–25, pozůstalost Josefy Antonie z
Auerspergu 1747.
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desítek párů sešlapaných bot a punčoch.786 Do jednotlivých soupisů se košile,
punčochy a obuv buď vůbec nezaznamenaly, nebo se do zápisu dostaly spíše
náhodně, pokud měly větší cenu, kvalitnější zpracování nebo zářily novotou. Za
úplný tedy není možné považovat v podstatě žádný dochovaný inventář. Přesto snad
bude možné se v následujícím textu k reálnému počtu osobních oděvů aristokratů
v českých zemích raného novověku alespoň přiblížit.
Od 16. do 18. století měl počet šatstva v inventářích šlechty mírně vzestupnou
tendenci, s výrazným nárůstem v první polovině 18. století. Rozšiřování spektra
oděvů v té době odpovídalo stále se zvyšujícím nárokům na kultivaci životního stylu,
hlubší distinktivní hierarchizaci šlechtické společnosti i použití vizuální reprezentace
aristokratů pro zdůraznění společenských bariér. Množství kusů šatstva a oděvních
doplňků v 60 zkoumaných inventářích787 se v letech 1475–1747 nejčastěji
pohybovalo mezi 30–150 kusy oděvů. Ve 31 inventářích překročil počet oděvů 100
kusů.788 Z těch nejbohatších soupisů šatstva je možné jmenovat pozůstalostní
inventář Jana II. z Rožmberka z roku 1475, který čítal 166 oděvních položek,789
inventář Viléma z Rožmberka z roku 1592 s 218 položkami [163], inventář Zuzany
Františky Nosticové z roku 1687 se 144 kusy šatstva,790 inventář Marie Maxmiliány
z Puchheimu, rozené Hrzánové z Harasova, z roku 1694 obsahoval 113 kusů
oděvů.791 V 18. století se počet šatů v inventářích pohyboval u Eleonory Amálie ze

786

Podle ševcovských měsíčních a pololetních účtů bylo pro panské potřeby pololetně vyrobeno asi
deset párů bot, o kterých ovšem není v pozůstalostních inventářích ani zmínka. Srov. SOA Třeboň,
CR – registratura, z Rožmberka, sign. 11, fasc. I. – Ibidem, Velkostatek Třeboň, sign. IB 6I, fasc. I–II.
– Ibidem, pobočka Český Krumlov, RA Schwarzenbergů, ÚP, kart. 217. – Ibidem, RA Eggenbergů,
sign. III 3h 1u. – Národní archiv Praha, Stará manipulace, sign. L 39/115, 116.
787
V inventářích nebyly výraznější rozdíly v počtu kusů šatstva v závislosti na pohlaví majitele.
788
V těchto počtech byly zahrnuty i pokrývky hlavy a obuv, pokud byla v soupise uvedena. Jako
samostatná jednotka se počítaly kalhoty, kabátec, plášť, punčochy, košile. Zlato a šperky nebyly do
počtu zahrnuty, neboť byly zapisovány jinde. Stav a velikost šlechtické garderoby v českých zemích
bylo možné porovnat také s edičně zpřístupněnými inventáři německé šlechty. – Bäumel, Der KleiderNachlass des Kurfürsten Moritz von Sachsen (pozn. 37), s. 65–106. – Heinemeyer, BrautschatzundNachlassinventar (pozn. 37), s. 1–13. - Solleis, Die Kleidung des Octavian Secundus Fugger
(pozn. 37), s. 113–131.
789
Hajná, Pozůstalostní inventář (pozn. 37), s. 155–184.
790
Národní archiv Praha, Stará manipulace, sign. N 41/7, pozůstalost Marie Zuzany Františky
Nosticové, 1687.
791
AVA Wien, FA Harrach, K 812, testament Marie Magdalény Judity z Puchheimu, rozené
Hrzánové z Harasova, 1694.
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Schwarzenbergu v roce 1741 kolem 297 kusů osobního šatstva792 a u Doroty Josefy
z Dietrichštejna dosáhl v roce 1742 dokonce 747 kusů šatů a oděvních doplňků.793
Výjimečné místo mezi zkoumanými inventáři zaujímá soupis garderoby Petra
Voka z Rožmberka z roku 1612. Lze jej považovat za téměř kompletní, neboť vznikl
v souvislosti s předáním textilií novému majiteli mimo okruh vlastní rodiny
velmože.794 Obsahoval 569 položek šatů a oděvních doplňků.795 Vysoké číslo
souviselo s precizním zpracováním soupisu i aristokratovou dlouhověkostí, kdy
během let do panské oblékárny přibývaly stále nové kusy oděvů, aniž by starší šaty
byly stejně rychle vyřazeny. Postupné zvětšování osobní garderoby Petra Voka z
Rožmberka bylo možné sledovat při srovnání pozůstalostního inventáře z roku 1612
se soupisem aristokratových oděvů z roku 1573. Ten charakterizoval garderobu
tehdy čtyřiatřicetiletého Rožmberka 93 oděvními položkami. Inventování šatstva
posledního Rožmberka v roce 1573, uskutečněné v souvislosti s předáním panské
garderoby novému správci, zaznamenal v rožmberské kronice i Václav Březan.796
Poznámky v tomto inventáři naznačily, že Petr Vok toho roku část svých oděvů
velkoryse rozdal svým dvořanům a služebníkům, snad v souvislosti s kompletnější
výměnou osobního šatníku.797
Pořizování nové garderoby bylo i v urozených rodinách limitováno
finančními možnostmi. Aristokraté v 16. století investovali peníze každý rok zhruba
do trojích kompletních nových šatů. V první polovině 18. století si opatřili
každoročně asi deset kusů nových oděvů. Oděvní doplňky dokupovali podle potřeby.
Starší šaty si dávali opravovat, přešít či upravit. K jednorázovému rozšíření
šlechtické garderoby mohlo přispět získání dědictví v podobě oděvů, potřeba nové
výbavy na cesty či ke svatbě.798

792

SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, Sbírka rukopisů při fondu RA Schwarzenbergů, č. 80.
AVA Wien, FA Harrach, K 50, pozůstalost Doroty Josefy z Dietrichštejna, 1742.
794
SOA Třeboň, CR – registratura, ze Švamberka, sign. 9/19, pozůstalá garderoba Petra Voka z
Rožmberka, 1613.
795
Ibidem.
796
Březan, Životy II (pozn. 443), s. 422: „Nějaký Nýdrlant, v opatrování jměv pana Petra Voka
šatstvo, odevzdal je toho roku; a byl inventář s pilností přehlídnut; a kde co nenašlo se, oznámeno,
kde to s vólí Jeho Milosti páně obráceno.“
797
SOA Třeboň, CR – registratura, z Rožmberka, sign. 11, fasc. I.
798
K odkazům šatstva v kšaftech Král, Mezi životem a smrtí (pozn. 9), s. 115–559. – Dvorský, Staré
písemné památky (pozn. 175), s. 75–76, 121–122, 141–145. – Vorel, Česká a moravská aristokracie
(pozn. 357), s. 76–77.
793
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Některé vzácnější kusy šlechtické garderoby byly ponechány mezi ostatním
šatstvem šlechtice i desítky let, aniž by je dotyčný oblékal. Šlo především o šaty
vyrobené z mimořádně kvalitních látek zahraniční provenience, o vzácné kožešiny a
kožešinové pláště. Ani takové předměty však nebylo možné považovat za mrtvý
inventář, protože dotvářely osobitý postoj svého majitele k módě. K dlouhodobě
uchovávaným kusům oděvů mohl mít šlechtic určitý pietní vztah v souvislosti
s důležitými okamžiky v osobním životě či životě svých předků. Z toho důvodu
Schwarzenbergové uchovávali mezi vzácnými předměty rodové paměti pánský
lovecký kabát s dírou po kulce, ve kterém byl podle tradice zastřelen Adam František
ze Schwarzenbergu na lovu u Brandýsa nad Labem v roce 1732 [160].
V buquoyském rodovém archivu v Nových Hradech je zase dodnes uložena jako
rodinná relikvie zakrvácená košile Karla Bonaventury Buquoye, v níž byl zabit
během válečného střetu 10. července 1621 u Nových Zámků [161a,b].799
Nepotřebné, staré, roztrhané a pokažené kusy oděvů se obvykle při
pravidelných revizích ze šlechtické garderoby vyjmuly, čímž docházelo k pomalé,
ale systematické obměně šlechtického šatníku.800 O dalším osudu oděvů informovaly
marginální poznámky písařů na okrajích inventárních soupisů a další škrty, opravy a
přípisy v inventářích. Nepotřebné kusy drahocenných oděvů byly často odeslány na
zhotovení církevních ornátů, na oděvní výbavu pro milostné sošky Panny Marie a
Jezulátka a na textilní výzdobu chrámů.801 Především dámské šaty nemusely být
kostelům a klášterům pouze darovány. Ve druhé polovině 17. století se začal
rozmáhat odprodej dámského šatstva církevním institucím za úplatu. Pro takový čin
měly ženy nejrůznější důvody. Šaty se jim zdály okoukané, nepotřebné, či dokonce
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K zacházení s textiliemi jako s předměty rodové paměti viz SOA Třeboň, pobočka Český
Krumlov, RA Eggenbergů, sign. III 3h 1u. – Srov. též Jiří Záloha, Poslední hon Adama Františka ze
Schwaruzenberku, Obnovená tradice, České Budějovice 1991–1992.
800
Poznámky ohledně vyřazování šatstva a jeho předání konkrétnímu služebnictvu se nachází
například v SOA Třeboň, CR – registratura, z Rožmberka, sign. 11, fasc. I. – Ibidem, ze Švamberka,
sign. 9/19, inventář Petra Voka z Rožmberka 1613.
801
Konkrétní příklady v AVA Wien, FA Harrachů, K 205, Testament Johanny Terezie z Harrachu,
1716. – Ibidem, K 812, Testament Marie Magdalény Judity z Puchheimu, rozené Hrzánové
z Harasova, 1694. – V dlouhodobých souvislostech lze postupné vyřazování textilií z panské
garderoby pro církevní instituce sledovat v inventářích majetku Jana Kristiána z Eggenbergu a jeho
manželky Marie Ernestiny. Dary církvi se stupňovaly spolu s přibývajícím věkem majitelů a jejich
počet prudce vzrostl po roce 1707. SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, RA Eggenbergů, sign. III
3h 1u, inventáře garderoby a vybavení zámku Eggenberg 1647, 1648, 1652, 1653, 1654, inventář
vybavení a garderoby zámku Český Krumlov 1665, 1674, 1691, 1702, 1707, 1714, 1719.

192

příliš těžké, a proto se jich za finanční obnos zbavovaly. 802 Některé luxusní kusy
nepotřebného šatstva posloužily jako základ pro výrobu maškarních oděvů a
divadelních kostýmů.803 Obnošené šaty z panské garderoby dostávali jako dar a
symbol přízně také někteří členové šlechtického dvora. Luxusní roucha, která
oblékala sama vrchnost, končívala v rukou dvorních dam a panských dvořanů.804
Aristokraté tímto způsobem napodobovali rituální zvyk příslušníků královských
rodin, kteří své oděvy po skončení slavnosti následně věnovali svým urozeným
dvořanům.
Horší nepotřebné textilie z panské komory se rozdělaly na kusy a rozdělily
mezi zámecké služebnictvo. Vrchnost si většinou ještě zkontrolovala, jestli jsou
vyřazené kusy dostatečně unošené a potrhané, teprve potom byly odepsány z
inventárních soupisů oděvů. K rozpárání šatů na kusy před jejich předáním
služebnictvu docházelo jednak proto, aby se podělilo co nejvíce osob, ale zřejmě i z
toho důvodu, aby se panskými – ač obnošenými – šaty nemohly pyšnit neurozené
osoby. V 18. století, v době velkého nárůstu kusů oděvů v panské garderobě, se již
šaty předem nepáraly, ale předávaly se vybraným služebným osobám celé. Fyzický
úkon vyjmutí oděvu z garderoby a jeho předání obdarovanému nabýval úředního
charakteru zapsáním oděvního kusu na odpisové cedule. Ještě během 16. století
směřovaly jednotlivé kusy šatstva jmenovitě ke konkrétním služebným osobám, ale
od 17. století už docházelo k jejich rozdělení mezi anonymní zámeckou čeleď.805
Mezi kusy garderoby, které urození lidé nosili do roztrhání, patřilo bílé
prádlo, denní a noční košile i noční čepce, jež se mezi textiliemi určenými pro
služebníky nevyskytly nikdy. Roztrhané a jinak zničené bílé prádlo i chatrné ložní
prádlo se po vyřazení z garderoby rozstříhalo na kusy a bylo využito na obvazy, na
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Zeminová, Barokní textilie (pozn. 41), s. 5.
Srov. divadelní inventáře Jiří Záloha (ed.), Inventář kostýmů divadla v Českém Krumlově z roku
1763, in: Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově, Praha–České Budějovice 1993, s. 200–223.
– Idem (ed.), Inventarium über die beim Krummauer Schlosse sowohl zum Theater, als zum Tanzsaale
gehörig, befindlichen Garderobe und die darin vorgefundenen Masken, im Jahre 1807, Siegen 1991.
804
SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, RA Eggenbergů, sign. III 3h 1u, inventáře garderoby a
vybavení zámku Eggenberg 1647, 1648, 1652, 1653, 1654, inventář vybavení a garderoby zámku
Český Krumlov 1665, 1674, 1691, 1702, 1707, 1714, 1719.
805
SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, RA Eggenbergů, sign. III 3h 1u, inventáře garderoby a
vybavení zámku Eggenberg 1647, 1648, 1652, 1653, 1654, inventář vybavení a garderoby zámku
Český Krumlov 1665, 1674, 1691, 1702, 1707, 1714, 1719. – Ibidem, RA Schwarzenbergů, ÚP, kart.
17; F. P. h./5, kart. 28.
803
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hygienické potřeby při ženském menstruačním cyklu a na úklid a čistění pokojů ve
šlechtickém sídle.806
Jen výjimečně se podařilo v zámeckých písemnostech objevit zmínku o
rozprodávání vyřazené panské garderoby na trzích s obnošeným šatstvem, jak to bylo
v té době jinak celkem obvyklé.807 Pokud se na tržiště či k židovským vetešníkům
některé kusy panské garderoby přece jen dostaly, museli je tam prodat zámečtí
služebníci, kteří je získali darem od pána nebo si je opatřili krádeží a nepoctivým
jednáním.808

806

Srov. SOA Třeboň, Velkostatek Třeboň, sign. IB 6I, fasc. VIII. – Ibidem, pobočka Český Krumlov,
RA Eggenbergů, sign. III 3h 1u, inventáře garderoby a vybavení zámku Eggenberg 1647, 1648, 1652,
1653, 1654, inventář vybavení a garderoby zámku Český Krumlov 1665, 1674, 1691, 1702, 1707,
1714, 1719. – Národní archiv Praha, Stará manipulace, sign. L 39/115, inventář majetku Jiřího z
Lobkovic, 1592; sign. L 39/116, inventář libochovického zámku, 1594. – Ibidem, sign. M 28/84,
inventář svršků po Jiřím z Lobkovic 1594, 1598.
807
Pils, Schreiben über Stadt (pozn. 13).
808
K. Simon-Muscheid, „Und ob sie schon einen dienst finden, so sind sie nit bekleidet dernoch.“ Die
Kleidung städtischer Unterschichten zwischen Projektion und Realität im Spätmittelalter und in der
frühen Neuzeit, in: Terminologie und Typologie (pozn. 44), s. 47–64. – Pro raně novověkou Paříž
téma obšírně zpracoval Daniel Rosche. Viz Roche, The culture of clothing (pozn. 43). Ve Španělsku
16. a 17. století královská zařízení zakazovala prodávat obnošené služebnické livreje na handl, neboť
tím se stával společenský systém neprůhledným. Srov. Hajná, „Premáticas de los vestidos“ (pozn.
78), s. 189–208. – Prodejci s obnošenými věcmi byli i ve střední Evropě pravidelně napojení na
překupníky a zloděje, jak dokládají mnohé záznamy smolných knih. Řada příkladů Adolf Kalný (ed.),
Popravčí kniha pánů z Rožmberka, Třeboň 1993. – Josef Straka (ed.), Z táborské knihy černé, Tábor
1937. – Krádeže osobního majetku šlechticů dokládá například Březan, Životy I (pozn. 443), s. 327–
328.
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VI.

Závěr
Předmětem výzkumu této práce bylo na základě obrazových a písemných

pramenů sledovat proměny módy a oděvních zvyklostí aristokratů v českých zemích
v raném novověku a jejich ovlivnění španělskou módou. Důraz byl kladen na
španělský dvorský ceremoniál v souvislosti s pobytem středoevropských aristokratů
u madridského dvora, jako byli vyslanci a jejich rodiny, dvorní dámy královny,
šlechtici na kavalírských cestách, popřípadě poutníci do Santiaga de Compostela.
Protokolární oděv ke španělskému královskému dvoru zahraniční vyslanci
často vnímali jako symbol svého diplomatického poslání či osobních politických
úspěchů. Navíc je spojoval s úzkou elitní skupinou evropských aristokratů, kterým se
dostalo podobné cti a s nimiž mnozí z nich udržovali dlouholeté politické a osobní
vztahy i po skončení diplomatické mise. Jejich oděv se tak proměnil v symbolický
předmět jejich ambasád, ve kterém se mnozí z nich nechali i portrétovat. Poprvé se
s vypodobněním vyslaneckých oděvů určených pro audienci u cizích panovníků
setkáváme v deníku rakouského šlechtice Zikmunda z Herbersteinu z poloviny 16.
století. V následujícím období se nechala portrétovat většina císařských vyslanců u
královského dvora v Madridu v tradičním španělském dvorském kostýmu. Mezi nimi
byli členové rodů tradičně spojovaných se španělskou politikou a katolickým
náboženstvím – Pernštejnové, Harrachové, Dietrichštejnové, Slavatové, Lambergové,
Khevenhüllerové, Eggenbergové a další. Ve španělském dvorském protokolu hrál
důležitou úlohu nejen kostým, ale také gesta, například komu políbit ruku, koho
pozdravit sejmutím klobouku či komu dát přednost ve dveřích. Etiketa změnila
každodenní život ambasadorů ve veřejnou reprezentaci sebe a své země, čemuž
museli přizpůsobit také vzhled a způsoby. Protokolární oděv v černé barvě
s kontrastními bílými doplňky, jež oblékali zahraniční vyslanci v raně novověkém
Španělsku, lze považovat za předchůdce dnešního formálního společenského oděvu.
Proměny módy byly v raném novověku jedním z mála viditelných faktorů,
které naznačovaly v myšlení lidí běh času a lidského života. Šlechtici je ale vnímali
také jako vnější symbol sociální příslušnosti a jako předmět osobní rivality v rámci
vlastní společenské skupiny. V duchu tohoto soutěžení měli velký význam muži jako
hlavní představitelé šlechtické rodiny, ale nově také jejich manželky a dcery, které
byly nadále respektovány nejen jako matky nové generace rodu, ale také jako ty, jež
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reprezentují svého manžela a potažmo i panovníka na veřejnosti. V politických
aktivitách i v percepci španělských kulturních vlivů v českých zemích včetně oděvní
kultury hrály důležitou roli především členky rodu Pernštejnů, Dietrichštejnů a
Harrachů. Kromě nich měli vliv na přejímání španělské módy v Českém království i
další zprostředkovatelé, ať již šlo o samotné členy panovnické dynastie, královské a
šlechtické nevěsty, či obchodníky a oděvní řemeslníky. V neposlední řadě je třeba
zmínit význam šlechtických a královských portrétů pro šíření španělské oděvní
módy.
Téma práce bylo možné zpracovat na základě dobových portrétů, grafických
listů, zachovaných kusů oděvů a archivních pramenů, především inventárních
soupisů, šlechtické a panovnické korespondence, cestovních deníků a účtů z let
1500–1700. Ve středu zájmu se ocitly ikonografické a písemné materiály týkající se
rodu Pernštejnů, Rožmberků, Dietrichštejnů, Harrachů, Eggenbergů a Buquoyů,
jejichž členové byli v přímém osobním kontaktu se Španělskem. V potaz byly brány
i materiály týkající se s nimi spřízněných rodů, především pánů z Hradce,
Lobkoviců,

Švamberků,

Černínů,

Liechtenštejnů,

Valdštejnů,

Žerotínů

a

Schwarzenbergů. Konečně jako komparativní materiál posloužily mnohé další
šlechtické portréty a písemnosti, které rozšířily zpracování badatelského záměru.
Nashromážděné ikonografické a písemné materiály byly využity ve druhé
části práce pro zmapování proměny garderoby během životního cyklu aristokratů
v raném novověku. Často totiž odkazují na přelomové okamžiky v životě
znázorněných osobností, jako je zasnoubení, sňatek či úmrtí. Díky nim bylo možné
sledovat proměnu oděvních zvyklostí příslušníků šlechty v závislosti na jednotlivých
obdobích života. Životní etapy ohraničovaly přechodové rituály, které souvisely
s věkovým a biologickým vývojem člověka a podléhaly společenským a
náboženským konvencím. Byly sledovány proměny nároků, požadavků, nálad a
pocitů, které se odehrávaly v myšlenkovém světě urozených lidí a promítaly se
navenek do charakteru jejich garderoby. Měnila se v souvislosti s dosaženým
společenským postavením, životními postoji, vývojem osobního vkusu a věkem.
Proměny sociálního chování měly přímou souvislost s biologickými změnami
lidského těla, jako byla krása, ošklivost, stáří, které se promítly i do prezentace
šlechticů na dobových portrétech.
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Kromě jiného se tento výzkum zaměřil i na rozbor komunikační funkce oděvu
ve společnosti ve formě daru či odměny. Některé z oděvních předmětů, spojené
s osobním citovým, politickým, diplomatickým či jiným společenským úspěchem,
získávaly pro šlechtice status symbolů rodové paměti a uchovávaly se v zámecké
garderobě po desetiletí a staletí. Podporovaly symboliku rodové slávy, upomínaly
na určitou významnou událost v životě některého člena rodu. V této souvislosti je
třeba zmínit šaty a oděvní doplňky jako charakteristický objekt darování ve
vzestupné i sestupné linii raně novověké společnosti, často se společensky
nebo citově zabarveným podtextem.
Při zpracování této práce se objevilo množství dalších badatelských témat,
jimž by měla být věnována pozornost během dalšího výzkumu. Jde především o
záměr vytvořit podrobný soupis portrétů španělských panovníků a španělských
šlechticů v uměleckých sbírkách na území České republiky. Určení původu těchto
portrétů, identifikace jejich majitele a odkrytí umělecké inspirace by pomohlo dále
ozřejmit, jakým způsobem se tehdejší dominantní španělský kulturní vliv promítal do
prostředí raně novověkých českých zemí. S pomocí portrétů španělských panovníků
v zámeckých obrazárnách by zároveň bylo možné prokázat osobní a politické vazby
konkrétních aristokratických rodin na madridský a vídeňský panovnický dvůr.
Dalším dlouhodobým záměrem bude vytvořit soupis dochovaných portrétů
raně novověké šlechty v oděvech španělského typu na území českých zemí, včetně
jejich datace, ikonografického rozboru a určení odpovídajících oděvních analogií.
Tento projekt je možné považovat za reálný díky nedávnému spuštění programu
CastIs, který eviduje všechny umělecké předměty ve sbírkách Národního
památkového ústavu na celorepublikové úrovni. Při zevrubné prohlídce záznamů
v CastIsu se ukázalo, že některé šlechtické podobizny se dočkaly alespoň základního
odborného popisu, valná část jich ale dosud odpočívá bez bližšího určení a širšího
využití v depozitářích hradů, zámků a muzeí. Velký potenciál tohoto druhu pramene
již naznačily tematické a regionální sondy, provedené v souvislosti se zpracováním
rodových galerií některých šlechtických rodů. Zpracování takto rozsáhlého
ikonografického materiálu by přineslo možnost podrobně sledovat nejen vzorec
chování, symboliku, gestiku, etiketu a přechodové rituály, charakterizované právě
oděvní formou, ale i sociální, biologické a psychologické aspekty jednotlivých fází
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života raně novověké šlechty. V tomto smyslu zůstávají závěry textu, věnovaného
šlechtické oděvní módě, otevřené pro další badatelské impulzy a podněty.
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de Alcega, Juan: Libro de Geometría, Práctica y Traça, Madrid 1589, Madrid 1589.
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Trachten der Weiber, Frankfurt am Main 1586.
Amman, Jost: Ständ und Orden der h. römischen Kirchen, darinn aller geistlichen
Personen, Franckfort am Mein 1585.
de Anduxar, Martin: Geometría y trazas pertenecientes al oficio de sastres..., Madrid
1640.
Baif, Lazare de: Annotationum in l. vestis..., Basileae 1526.
de Benavente y Benavides, Cristobal: Advertencias para Reyes, Príncipes y
Embaxadores dedicadas al Serenísimo Principe Don Balthasar Carlos de Austria.
Madrid 1643.
Brikcí z Licka, Matěj: Titulové stavu Duchovního a světského. Totiž papeže, Císaře,
Králuov, Knížat, Hrabat, Kardynalův, Kurfiřtův, Arcibiskupuov, Biskupuov, Opatů,
Proboštů, Administrátorů etc …, Praha 1534.
Dames de la Cour, Paris 1675–1692.
Dobřenský z Černého Mostu, Jakub Jan: Veřejná a přirozená před nemocmi obrana,
Menší Město pražské 1679.
Huber z Riesenbachu, Adam: Regiment zdraví. Správa užitečná, obsahující v sobě
potřebná naučení jakoby člověk tělo své při dobrém zdraví zachovati a před
mnohými neduhy obhajovati a opatrovati měl.… Praha 1588.
Journal des Dames et des Modes 1799.
Lomnický z Budče, Šimon: Pejcha života, aneb pobožná knížka proti všelijaké
nádhernosti a pejše..., Nové Město pražské 1615.
Lomnický z Budče, Šimon: Krátké naučení každému hospodáři, Staré Město
pražské 1597.
Lomnický z Budče, Šimon: Tanec, aneb traktát skromný o tanci, Staré Město
pražské 1597.
Korunka aneb Vínek panenský, všechněm pobožným a šlechetným pannám národa
českého k zvláštnímu potěšení a užitku oddaný, b. m., druhá pol. 16. stol.
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http://www.artnet.com/artists/alexis-grimou/le-jeune-p%C3%A8lerinezg3OkOoMb8aWNghsuZ-AA2.
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d9b2365c68efc48b5179b4f217ed8c
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http://www.doylenewyork.com/asp/fullCatalogue.asp?salelot=11CN03++++65+&ref
no=++746037
Google Art Project:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hyacinthe_Rigaud__Philippe_V,_roi_d'Espagne_(1683-1746)_-_Google_Art_Project.jpg
Germanisches Nationalmuseum, Norimberk, katalog online:
http://objektkatalog.gnm.de/objekt/Gm655
Hrad Hochosterwitz, galerie Khevenhüllerů:
http://galerie.burg-hochosterwitz.com/khevenhueller/index.html
Regionální muzeum Mikulov, Dietrichštejnové:
http://www.rmm.cz/dietrichstein/foto/foto_adam.html.
Les Petites Mains:
http://les8petites8mains.blogspot.cz/2011/03/sous-legide-de-mars-armures.html
Museo del Prado, galerie online:
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/marialuisa-de-orleans-reina-de-espana/
Regionální muzeum Mikulov, sborník:
http://www.rmm.cz/regiom/2009/otavska_saty.pdf,
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http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/bosch/8lastjud/4lastjud.html
Uměleckoprůmyslové muzeum Praha:
http://www.upm.cz/index.php?page=123&year=2007&language=cz&id=56
809

Elektronické dokumenty z tohoto seznamu byly naposledy použity 30. 1. 2015. Jsou zde uvedeny
www stránky s online katalogy muzeí, galerií, archivů atd. Pro odkazy k vyhledání konkrétních
uměleckých děl na těchto stránkách viz poznámkový aparát.
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Jost Amman: Charta Lusoria, 1588:
http://cards.old.no/1588-lusoria/
Staatliche Kunstsammlungen Drážďany, sbírky online:
http://skd-online-collection.skd.museum/de/contents/showSearch?id=287926
Porträrgalerie Bayern, sbírky online:
http://www.hdbg.de/portraitgalerie/gemaelde-9482-zoom.php
Pinterest. Children in painting:
https://www.pinterest.com/FPBFiles/children-in-painting/
Pinterest. Art an fashion:
https://www.pinterest.com/claranchama/art-and-fashion/
Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_works_by_Diego_Vel%C3%A1zquez
Univerzita Vídeň: www.univie.ac.at
Habsburgernet:
http://www.habsburger.net/de/medien/giuseppe-arcimboldo-zugeschrieben-familiekaiser-maximilians-ii-um-1563?language=de
Kunsthistorisches Museum Vídeň:
https://www.google.com/culturalinstitute/collection/kunsthistorisches-museumvienna-museum-of-fine-arts?projectId=art-project&hl=en
Jost Amman, Stände und Handwerker, 1568:
http://de.wikisource.org/wiki/Eygentliche_Beschreibung_Aller_St%C3%A4nde_auff
_Erden
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VII. 6. Seznam zkratek
AČ
AHNM
AVA
b. d.
b. m.
BNM
CR
č.
ČSAV
FA
FF
fasc.
gr. č.
gr. míš.
HHStA
inv. č.
kart.
kn.
MIÖG
NPÚ
No.
NÖLA
OA
Obr.
OÖLA
RA
SCetH
SČ
SH
SHZ
SZ
sign.
SM
SOA
StmkLA

Archiv český
Archivo Histórico Nacional Madrid
Allgemeines Verwaltungsarchiv Wien
bez data
bez místa
Biblioteca Nacional Madrid
Cizí rody
číslo
Československá akademie věd
Familienarchiv
Filozofická fakulta
fascikl
groš český
groš míšeňský
Haus Hof und Staatsarchiv
inventární číslo
karton
kniha
Mitteilunden des Instituts für österreichische Geschichtsforschung
Národní památkový ústav
číslo
Niederösterreichisches Landesarchiv
Okresní archiv
obrázek
Oberösterreichisches Landesarchiv
Rodinný archiv
Studia comeniana et hisorica
Sněmy české
Státní hrad
Státní hrad a zámek
Státní zámek
signatura
Stará manipulace
Státní oblastní archiv
Steyermarkisches Landesarchiv
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6.

7.

8.
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10.
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Adam Frans van der Meulen podle kreseb Charlese Le Brun, Setkání
francouzského krále Ludvíka XIV. se španělským králem Filipem IV. na
Bažantím ostrově, kolem 1664, olej na mědi, 56,5 x 39,7 cm, Londýn,
soukromá sbírka. Foto: Colomer, Arte y diplomacía, s. 75.
a-d, Zikmund z Herbersteinu ve vyslaneckých oděvech podle grafických listů
v Gratae posteritati Sigismundus Liber Baro in Herbestein, Neyburg et
Guttenberg…, Vídeň 1560. Foto a sken celé knihy na
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigismund_von_Herberstein__Gratae_posteritati.pdf, vyhledáno 15. 1. 2015).
Jakob Seisenegger, Vratislav z Pernštejna (Jaroslav z Pernštejna?), 1558, olej
na plátně, 106,5 x 84,5 cm, Lobkowiczké sbírky, inv. č. L 5186. Foto: Březan
(ed. Jaroslav Pánek), Životy I, s. 266.
Porovnání tvaru a zdobení kabátce Vratislava z Pernštejna a detailu kyrysu
francouzského krále Jindřicha II., 1536–1547, stříbro, železo, Musée de
l´Armée, Paříž. Foto: http://les8petites8mains.blogspot.cz/2011/03/souslegide-de-mars-armures.html, vyhledáno 15. 1. 2015.
Jakob Seisenegger?, Vilém z Rožmberka, kolem 1558–1562, olej na plátně,
208 x 99 cm, Lobkowiczské sbírky, inv. č. L 4764. Foto: Rožmberkové, s.
485).
Juan Pantoja de la Cruz, Hans Khevenhüller, druhá polovina 16. století,
Sbírky
Khevenhüllerů,
hrad
Hochosterwicz,
Rakousko.
Foto:
http://galerie.burg-hochosterwitz.com/khevenhueller/index.html, vyhledáno
15. 1. 2015).
Neznámý mistr, Hans Khevenhüller podle rodinné kroniky Genealogia und
Beschreibung aller der Khevenhüller, kolem 1625–1638, barevná tempera,
385 x 270 mm, Vídeň, Österreichisches Museum für angewandte Kunst.
Foto: Hajná, Spanish Fashion, s. 220.
Neznámý mistr, Christoph Khevenhüller podle rodinné kroniky Genealogia
und Beschreibung aller der Khevenhüller, kolem 1625–1638, barevná
tempera na papíře, 385 x 270 mm, Vídeň, Österreichisches Museum für
angewandte Kunst. Foto: Dinklage, Kärnten um 1620, nečísl.
Neznámý mistr, Jan Oldřich z Eggenbergu, kolem 1650, olej na plátně, 220 x
146 cm, NPÚ, SHZ Český Krumlov, inv. č. CK 05261. Foto: Archiv NPÚ.
Johann Frans Douwen, Norbert Leopold Libštejnský z Kolovrat v oděvu
španělského vyslance, 1688, Kolowratské sbírky, Rychnov nad Kněžnou.
Foto: Kybalová, Dějiny odívání. Barok, s. 97.
John Closterman, Alexander Stanhope, 1698–1699, olej na plátně, 231 x 160
cm, The Administrative Trustees of the Chevening Estate, Kent.
Foto: Colomer, Arte y diplomacía, s. 192.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Neznámý mistr, Ferdinand Bonaventura z Harrachu ve španělském kostýmu
s Řádem zlatého rouna, kolem 1661, 132 x 107 cm, NPÚ, SZ Hrádek u
Nechanic, inv. č. HN 01140/001. Foto: Archiv NPÚ.
Španělský kostým švédského vyslance Nilse Nilssona Brahe, 1655, Mälaren
Lake, Skokloster Castle, Švédsko. Foto: Colomer – Descalzo, Vestir a la
española II, s. 191.
Neznámý mistr, Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka v oděvu rytíře Řádu
zlatého rouna, 2. polovina 17. století, olej na plátně, 226 x 145 cm, NPÚ,
SHZ Jindřichův Hradec, inv. č. JH 00575. Foto: Archiv NPÚ.
Martin van Meytens, Skupinový portrét knížecí rodiny Liechtensteinů, kolem
1760, olej na plátně, 545 x 385 cm, NPÚ, SZ Valtice. Foto: Archiv NPÚ.
Neznámý mistr, Španělský král Filip II., kopie z 18. století, 99 x 75 cm, olej
na plátně, NPÚ, SH Hové Hrady, inv. č. NY 00392. Foto: Archiv NPÚ.
Neznámý mistr, Španělský král Filip II., kopie ze 17. století, 70,5 x 55,5 cm,
olej na plátně, NPÚ, SZ Konopiště, inv. č. K-15401a. Foto: Archiv NPÚ.
Neznámý mistr, Podobizna španělského krále Filipa III., kopie ze 17. století,
NPÚ, SZ Velké Losiny, inv. č. VL 00473a-01. Foto: Archiv NPÚ.
Neznámý mistr, Podobizna španělského krále Filipa IV., kopie z doby kolem
roku 1660, olej na plátně, 92 x 75,5 cm, NPÚ, SZ Hrádek u Nechanic, inv. č.
HN 03773/001. Foto: Archiv NPÚ.
Neznámý mistr, Podobizna španělského krále Filipa IV., kopie z 18. století,
olej na plátně, 205 x 125 cm, NPÚ, SHZ Frýdlant, inv. č. F-02957/001. Foto:
Archiv NPÚ.
Diego Velázquez a dílna, Španělský král Filip IV., 1632, olej na plátně, 127,5
x
86,5
cm,
Kunsthistorisches
Museum,
Vídeň.
Foto:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_works_by_Diego_Vel%C3%A1zquez,
vyhledáno 17. 1. 2015.
Neznámý mistr, Španělský král Filip V. Bourbonský, kopie z 18. století, olej
na plátně, 248 x 168 cm, NPÚ, SZ Sychrov, inv. č. S00020a. Foto: Archiv
NPÚ.
Hyacinthe Rigaud, Španělský král Filip V., 1701, olej na plátně, 230 x 155
cm, Versailles. Foto:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hyacinthe_Rigaud__Philippe_V,_roi_d'Espagne_(1683-1746)_-_Google_Art_Project.jpg,
vyhledáno 5. 1. 2015.
Neznámý mistr, Portrét španělské královny Marie Anny Rakouské, kopie z
18. století, olej na plátně, 205 x 125 cm, NPÚ, SHZ Frýdlant, inv. č.
F02955/001. Foto: Archiv NPÚ.
Diego Velázquez, Mariana de Austria, kolem 1652, olej na plátně, 234,2 x
132 cm, Museo Nacional del Prado, Madrid. Foto: Galerie online
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-online/obra/mariana-de-austria-reina-de-espana/, vyhledáno 16. 1. 2015.
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33.

34.

35.

36.
37.

38.

Neznámý mistr, Španělská infantka Margarita Tereza, manželka císaře
Leopolda I., kopie, 18. století, olej na plátně, 205 x 125 cm, NPÚ, SHZ
Frýdlant, inv. č. F03238/001. Foto: Archiv NPÚ.
Neznámý malíř, Portrét infantky Margarity Terezy, kolem 1662–1664, olej na
plátně, 80,2 x 55,5 cm, Kunsthistorisches Museum, Vídeň. Foto: Colomer –
Descalzo II, Vestir a la española II, s. 157.
Neznámý mistr, Portrét Františka Antonína z Harrachu v deseti letech, 1674,
79 x 61 cm, NPÚ, SZ Hrádek u Nechanic, inv. č. HN 02650/001. Foto:
Archiv NPÚ.
Neznámý mistr, Ferdinand Bonaventura z Harrachu ve španělském kostýmu
s Řádem zlatého rouna, po roce 1661, 132 x 107 cm, NPÚ, SZ Hrádek u
Nechanic, inv. č. HN 01140/001. Foto: Archiv NPÚ.
Neznámý mistr, Portrét Ludvíka z Harrachu v pěti letech, 1674, 55 x 70 cm,
NPÚ, SZ Hrádek u Nechanic, inv. č. HN 02702/001. Foto: Archiv NPÚ.
Neznámý mistr, Portrét Johanny Terezie Harrachové z Lambergu, 2. polovina
17. století, olej na plátně, 77,5 x 61,5 cm, NPÚ, SZ Hrádek u Nechanic, inv.
č. HN 00914/001. Foto: Archiv NPÚ.
José García Hidalgo, Španělská královna Marie Luisa Orleánská, kolem
1679, olej na plátně, 96 x 68 cm, Museo Nacional del Prado, Madrid. Foto:
galerie
online
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-online/galeria-on-line/obra/maria-luisa-de-orleans-reina-de-espana/, vyhledáno
19. 1. 2015, vyhledáno 15. 1. 2015.
Neznámý malíř, Portrét Josefy z Harrachu v 11 letech, detail, 1674, 81 x 61,5
cm, olej na plátně, NPÚ, SZ Hrádek u Nechanic, inv. č. HN 02701/001. Foto:
Archiv NPÚ.
Rolam de Mois, Juana z Pernštejna, provdaná de Aragón, vévodkyně de
Villahermosa, kolem 1585, olej na plátně, 190 x 107 cm, Lobkowiczké
sbírky, inv. č. L 5506. Foto: Bukolská – Štěpánek, Španělské podobizny, obr.
19, 20).
Juan Pantoja de la Cruz, María Luisa de Aragón y Villahermosa ve
smutečních šatech, 1593, olej na plátně, 135 x 89 cm. Foto: Bukolská –
Štěpánek, Španělské podobizny, obr. 13, 14.
Dámská obuv zvaná chapines, 16. století, Španělsko, korek, tlačená kůže,
Museu Diocesá i Comarcal de Solsona, Lérida. Foto: El Quijote, s. 192.
a-b, Španělský dámský oděv zvaný ropa se dvěma páry vyměnitelných
rukávů, fragmenty, 2. polovina 16. století, červený samet krumplovaný
stříbrným kovovým vláknem, Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid.
Foto: El Quijote, s. 176–177.
Španělský dámský oděv sestávající ze sukně, živůtku a svrchního oděvu
zvaného ropa, konec 16. století, Španělsko, hedvábí a lněné vlákno, The
Metropolitan Museum of Art, New York, č. 25.118 a-c. Foto: Colomer –
Descalzo, Vestir a la española I, s. 207.
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41.
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43.
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

a, Klobouk, Evropa, poslední čtvrtina 16. století, kůže, hedvábí, plátno, kov,
19,5 x 28 cm, Museum of London, Londýn. Foto: El Quijote, s. 161.
b, Klobouk, Kastilie, kolem roku 1600, kůže, karton, sukno, samet, hedvábí,
15 x 25 cm, Museo de l´Art de la Pell, Vic, inv. č. 1122. Foto: El Quijote, s.
161.
a-f, Cestopis Bedřicha z Donína, Vyobrazení dámských kostýmů
se španělskými vlivy v italských městech, přelom 16. a 17. století, Knihovna
Strahovského kláštera, sign. D. G. IV. 23. Foto: Knihovna Strahovského
kláštera
Cestopis Bedřicha z Donína, Benátský dóže s manželkou, viz obr. č. 40.
a-b, Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, jindřichohradecká
verze, 1678–1682, SOA Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec, fasc. 258. Foto:
Milena Hajná.
Hyeronymus Bosch, Sv. Jakub jako poutník, detail oltářního triptychu
Posledního soudu, kolem 1482 nebo později, olej na dřevě, 167,7 x 60 cm,
Akademie
der
bilderden
Künste,
Vídeň.
Foto:
webgalerie
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/bosch/8lastjud/4lastjud.html,
vyhledáno 18. 1. 2015.
Monografista HL, Portrét poutníka do Santiaga, kolem 1540–1560, olej na
dřevě, 60 x 44 cm, Biblioteca Ambrosiana, Milán, inv. č. 49. Foto:
http://www.alinariarchives.it/it/search, vyhledáno 20. 1. 2015.
Poutnická pelerína a hůl norimberského měšťana Stephana Prauna, 2.
polovina 16. století, inv. č. T551, Germanisches Nationalmuseum,
Norimberk.
Foto:
katalog
muzea
online
http://objektkatalog.gnm.de/objekt/T551, vyhledáno 28. 1. 2015.
Neznámý mistr, Podobizna Stephana Prauna jako poutníka do Santiaga de
Compostela, kolem 1600, malba na papíře napnutém na lipovém dřevě, 51 x
26,7 cm, inv. č. Gm655, Germanisches Nationalmuseum, Norimberk. Foto:
katalog muzea online http://objektkatalog.gnm.de/objekt/Gm655, vyhledáno
28. 1. 2015.
Karel Škréta?, Údajný portrét Jiřího Adama z Martinic jako poutníka do
Santiaga de Compostela, kolem poloviny 17. století, olej na plátně, 131 x 92
cm, NPÚ, SHZ Frýdlant, inv. č. F 197. Foto: Archiv NPÚ.
Jean-Baptiste Oudry, Polský král Stanisław Leszczyński jako poutník do
Santiaga de Compostela, kolem 1730, olej na plátně, 104,5 x 87 cm, Muzeum
Narodowe, Varšava. Foto: Santiago en España, s. 313.
Neznámý mistr, Portrét šlechtičny jako poutnice do Santiaga, 18. století, olej
na plátně, 87 x 69 cm, NPÚ, SZ Velké Losiny, inv. č. VL 1159. Foto: Archiv
NPÚ.
Neznámý mistr, Mladá žena jako poutnice do Santiaga, 1. polovina 18.
století, olej na plátně, 82,5 x 65,5 cm, aukční katalog Doyle, New York. Foto:
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62.

63.

http://www.doylenewyork.com/asp/fullCatalogue.asp?salelot=11CN03++++6
5+&refno=++746037, vyhledáno 19. 1. 2015.
Jakob Michel, Marie Ernestina z Kolovrat, 1733, Kolowratské sbírky, Zámek
Rychnov nad Kněžnou. Foto: Kybalová, Dějiny odívání. Barok, s. 180.
Svatební průvod Jana z Kolovrat v Innsbrucku, detail s hosty v převleku za
poutníky do Santiaga, 1580, kolorovaná perokresba na papíře, 38 x 162 cm,
NPÚ, SZ Březnice, inv. č. BN 01307. Foto: Archiv NPÚ.
Neznámý mistr, Poutník do Santiaga, před 1719, kvaš na pergamenu, 16,5 x
10,5 cm, NPÚ, SHZ Český Krumlov, inv. č. CK 14690. Foto: Archiv NPÚ.
Tiziano Vecellio, Portrét Karla V., olej na plátně, 1548, 205 x 122 cm, Alte
Pinakothek, Mnichov. Foto: Colomer – Descalzo, Vestir a la española I, s.
79.
Francesco Terzio, Císař Karel V., kolem 1550, Kunsthistoriches Museum,
Vídeň.
Foto:
https://www.pinterest.com/claranchama/art-and-fashion/,
vyhledáno 19. 1. 2015.
Johann Bocksberger st., Císař Ferdinand I., kolem 1550, Kunsthistorisches
Museum,
Vídeň.
Foto:
http://www.habsburger.net/en/media/johannbocksberger-elder-emperor-ferdinand-i-mid-16th-century?language=de,
vyhledáno 19. 1. 2015.
Juan Pantoja de la Cruz, Filip II., kolem 1590–1598, olej na plátně,
Monasterio de El Escorial. Foto: Colomer – Descalzo, Vestir a la española I,
s. 16.
a-b, Giuseppe Archimboldo, Císař Maxmilián II., jeho manželka Marie a děti,
1563, olej na plátně, 240 x 188 cm, Kunsthistoriches Museum, Vídeň. Foto:
http://www.habsburger.net/de/medien/giuseppe-arcimboldo-zugeschriebenfamilie-kaiser-maximilians-ii-um-1563?language=de, vyhledáno 16. 1. 2015.
Alonso Sánchez Coello, Arcikníže Rudolf v jinošském věku, 1567, olej na
plátně, 98,2 x 80,4 cm, The Royal Collection, Velká Británie. Foto: Alonso
Sánchez Coello, obr. č. 31.
Alonso Sánchez Coello, Arcikníže Arnošt Habsburský v jinošském věku, olej
na plátně, The Royal Collection, Velká Británie. Foto: Alonso Sánchez
Coello, obr. č. 32.
Alonso Sánchez Coello, Císař Rudolf II. v mladém věku, olej na plátně, 43 x
39 cm, sedmdesátá léta 16. století, Lobkowiczké sbírky, inv. č. L 7242. Foto:
Fučíková – Bukovinská – Muchka, obr. č. 5.
Hans von Aachen, Císař Rudolf II., kolem 1606–1608, olej na plátně, 59,9 x
47,5 cm, Kunsthistorisches Museum, Vídeň. Foto: Hajná, Spanish Fashion, s.
217).
Joseph Heintz st., Císař Rudolf II., 1594, olej na mědi, 16,2 x 12,7 cm,
Kunsthistorisches Museum, Vídeň. Foto: Fučíková – Bukovinská – Muchka,
obr. č. 73.
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74.

75.

76.

Neznámý umělec, Slavnost při udělení Řádu zlatého rouna na Pražském
hradě 1585, kresba na papíře v manuskriptu Descriptio versibus germanicis
concinnata pompae celebratae, cum in ordinem aurei velleris recepti fuissent
Rudolphus, Carolus et Ernestus archiduces nec non comites de Rosenberg et
Harrach et dux Guilelmus Bavariae, 38,9 x 28,1 cm, Kunsthistorisches
Museum, Vídeň. Foto: Hajná, Spanish Fashion, s. 224–225.
Detail z obr. 64.
Pohřební klobouk císaře Rudolda II., hedvábí, vlněná plsť, výšivka, splétané
tkanice, před 1612, Sbírky Pražského hradu, inv. č. PHA 27/16. Foto:
Fučíková – Bradburne – Bukovinská et al., Rudolf II. (kat. výst.), obr. III/305.
Pohřební plášť císaře Rudolfa II., Hedvábí, stříhaný samet, tkanice, knoflíky
s dřevěným jádrem, Praha, Sbírky Pražského hradu, inv. č. PHA 27/1. Foto:
Fučíková – Bradburne – Bukovinská et al., Rudolf II. (kat. výst.), obr. III/302.
Aegidius Sadeler, Dobová rytina s vypodobněním úmrtního lože císaře
Rudolfa II. v audienčním sále Pražského hradu, 1612, Nationalbibliothek,
Bildarchiv, Vídeň. Foto: Fučíková – Bukovinská – Muchka, s. 203.
Neznámý mistr, Císař Matyáš, kopie, kolem 1650, olej na plátně, 218 x 118
cm, NPÚ, SZ Hrádek u Nechanic, inv. č. HN01281/001. Foto: Archiv NPÚ.
Hans von Aachen, Císař Matyáš Habsburský, kolem 1612–1619, olej na
plátně, 184,5 x 116,5, Obrazárna Pražského hradu, Praha. Foto: Marek,
Svědectví, obr. 12.
Dobový grafický list k příležitosti sňatku Fridricha Falckého s Alžbětou
Anglickou, 1613, Foto:
https://www.pinterest.com/pin/383509724491397362/, vyhledáno 12. 1.
2015.
Jost Amman, Stände und Handwerker mit Versen von Hans Sachs, Frankfurt
am Main, 1568, krejčí. Foto:
http://de.wikisource.org/wiki/Eygentliche_Beschreibung_Aller_St%C3%A4n
de_auff_Erden, vyhledáno 28. 1. 2015.
Jost Amman, Stände und Handwerker mit Versen von Hans Sachs, Frankfurt
am Main, 1568, kožešnická dílna. Foto:
http://de.wikisource.org/wiki/Eygentliche_Beschreibung_Aller_St%C3%A4n
de_auff_Erden, vyhledáno 28. 1. 2015.
Jan Amos Komenský, Orbis sensualium pictus, první vydání 1658, tabule
LX, bílení plátna. Foto: Komenský (ed. Antonín Dolenský), Orbis, Tabule
LX.
Jan Amos Komenský, Orbis sensualium pictus, první vydání 1658, tabule
LXII, ševcovská dílna. Foto: Komenský (ed. Antonín Dolenský), Orbis,
Tabule LXII.
Zlatokorunská škola, detail výukové tabule s krejčovskou dílnou, 2. polovina
18. století, NPÚ, Klášter Zlatá Koruna. Foto: Archiv NPÚ.
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85.

86.

87.

88.

89.

a-c, Juan de Alcega, Libro de Geometría, Práctica y Traca, Madrid 1589,
detaily střihů na krátký pláštík bohemio, na domácí plášť a na dámský oděv
zvaný saya. Foto: Milena Hajná.
Neznámý mistr, Zázračné zachránění místodržících při defenestraci v Praze
v roce 1618. Charitas, po roce 1620, olej na plátně, 236 x 162 cm, NPÚ, SZ
Telč, inv. č. T119. Foto: Archiv NPÚ.
Portrét neznámého šlechtice v dvorském oděvu z 1. čtvrtiny 17. století, kopie,
olej na plátně, 203 x 102 cm, NPÚ, SHZ Horšovský Týn, svoz Poběžovice,
inv. č. HT 04848a. Foto: Archiv NPÚ.
Okruží náležející podle tradice Vilému Slavatovi, plátno, počátek 17. století,
NPÚ, SHZ Jindřichův Hradec, inv. č. JH 2848. Foto: Archiv NPÚ.
Manžety, počátek 17. století, plátno, batist, lněná paličkovaná krajka, podle
tradice náležely Vilémovi Slavatovi, NPÚ, SHZ Jindřichův Hradec, inv. č. JH
3776. Foto: Archiv NPÚ.
Neznámý mistr, Zasedání většího zemského soudu v Praze v roce 1593, olej
na plátně, 105,3 x 130,3 cm, počátek 17. století podle starší předlohy,
Národní muzeum v Praze, inv. č. H2 – 22555. Foto: Rožmberkové, s. 324–
325.
Neznámý mistr, Petr Vok z Rožmberka, 1580, olej na plátně, 202 x 96 cm,
Lobkowiczké sbírky. Foto: Hajná, Spanish Fashion, s. 221.
Juan Pantoja de la Cruz, Hans Khevenhüller, druhá polovina 16. století,
soukromá sbírka Khevenhüllerů, hrad Hochosterwicz, Rakousko. Foto: v
http://galerie.burg-hochosterwitz.com/khevenhueller/index.html, vyhledáno
15. 1. 2015.
Neznámý mistr, Portrét Adama z Dietrichštejna, konec 17. století, kopie
podle Juana Pantoji de la Cruz, dnes ve sbírce Arte Espanol Enrique Larreta
v Buenos Aires, olej na plátně, 270 x 187 cm, inv. č. 4052. Foto:
http://www.rmm.cz/dietrichstein/dietrich/adam.html, vyhledáno 12. 1. 2015.
Alonso Sánchez Coello?, Margarita de Cardona, kolem 1555, olej na plátně,
176 x 92 cm. Lobkowiczské sbírky, inv. č. L 5491. Foto: Vaňková – Pilná, s.
108.
Alonso Sánchez Coello?, Jorge de la Rúa?, Jooris van der Straeten?, Maria
Manrique de Lara y Mendoza provdaná z Pernštejna s jednou ze svých dcer,
kolem 1574, olej na plátně, 135 x 99,5 cm, Lobkowiczké sbírky, inv. č. L
5481. Foto: Alonso Sánchez Coello, obr. č. 43.
Rolam de Mois, Fernando de Aragón y Gurrea, vévoda de Villahermosa,
kolem 1585, olej na plátně, 185 x 105 cm, Lobkowiczké sbírky. Foto:
Vaňková – Pilná, s. 110.
Rolam de Mois, Juana z Pernštejna, provdaná de Aragón, vévodkyně de
Villahermosa, kolem 1585, olej na plátně, 190 x 107 cm, Lobkowiczské
sbírky, inv. č. L 5506. Foto: Bukolská – Štěpánek, Španělské podobizny, obr.
19, 20).

244

90.

91.

92.

93.
94.

95.
96.
97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.
104.

Alonso Sánchez Coello – následovníci, Polyxena z Pernštejna, po 1587, olej
na plátně, 192 x 101 cm, Lobkowiczské sbírky, inv. č. LR 5488. Foto: Hajná,
La moda española, s. 223.
Neznámý mistr, Alžběta z Pernštejna, provdaná z Fürstenbergu, kolem 1578,
olej na plátně, 178 x 93,5 cm, Lobkowiczké sbírky. Foto: Fučíková (ed.), Tři
francouzští kavalíři, obr. č. 4.
Neznámý mistr, Bibiana z Pernštejna, provdaná Gonzaga, kolem 1600, olej
na plátně, 62 x 47,5 cm, Lobkowiczké sbírky, inv. č. L 5206. Foto: Fučíková
(ed.), Tři francouzští kavalíři, obr. č. 6.
Neznámý mistr, Albrecht z Fürstenbergu, manžel Alžběty z Pernštejna, 1577,
olej na dřevě, 24,5 x 19 cm, NPÚ, SH Křivoklát. Foto: Archiv NPÚ.
Bartholomeus Spranger, Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic, druhý manžel
Polyxeny z Pernštejna, olej na plátně, 45 x 60 cm, Lobkowiczké sbírky. Foto:
Marek, Svědectví, obr. 3.
Jakob Seisenegger?, Bohunka z Rožmberka, 1550, olej na plátně, 206 x 110
cm, Lobkowiczké sbírky. Foto: Březan (ed. Jaroslav Pánek), Životy I, s. 15.
Jost Amman, Charta Lusoria, Norimberk 1588, dřevořez ze souboru hracích
karet. Foto: http://cards.old.no/1588-lusoria/, vyhledáno 15. 12. 2014.
Rozložený pomandr, zlacené stříbro, kolem 1600, střední Evropa, Praha,
Uměleckoprůmyslové muzeum, inv. č. 67 583. Foto: Fučíková – Bradburne –
Bukovinská et al., Rudolf II. (kat. výst), obr. V/494.
Dámský pás s pomandrem, zlacené stříbro, konec 16. století, Městské
muzeum, Týn nad Vltavou, inv. č. 8738. Foto: Fučíková – Bradburne –
Bukovinská et al., Rudolf II. (kat. výst.), obr. V/492.
Pánský kabátec, hedvábný brokát zelené barvy se zlatou a stříbrnou nití,
zlatostříbrné dracouny, knoflíky obalené zlatým dracounovým vláknem,
podšívka z lněného plátna, počátek 17. století, NPÚ, SHZ Český Krumlov,
inv. č. CK 5043. Foto: Archiv NPÚ.
Monografista HK (Hans Krell ml.), Ladislava Popel z Lobkovic na Zbiroze,
1570, olej na plátně, 200 x 91,5 cm, detail, Lobkowiczké sbírky. Foto:
Kybalová, Dějiny odívání. Renesance, s. 108.
a-b, Georg Braun – Franz Hogenbergh podle Jorise Hoefnagela, Civitates
Orbis Terrarum, 1572, Pohlad na Pražský hrad a Prahu, detail. Foto: Hajná,
Spanish Fashion, s. 226.
a-d, Cesare Vecellio, Habiti antichi et moderni di tutto il mondo, Benátky
1598, dřevořezy s vypodobněním české šlechtičny, českého šlechtice, české
venkovanky a venkovana. Foto: Hajná, Spanish Fashion, s. 227–228.
Neznámý mistr, Narození Panny Marie, 16. století, detail, Museo Municipal,
Madrid. Foto: Bernis, El traje, s. 384.
Neznámý středoevropský mistr, Epitaf syna Jana Jetřicha ze Žerotína, detail,
1575, olej na dřevě, 183 x 142 cm, NPÚ, SZ Opočno, inv. č. 4716. Foto:
Archiv NPÚ.
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Křestní obleček s kapucí, kolem 1720–1780, bílá hedvábná tkanina vyšívaná
zlatým kovovým dracounem, zlatá paličkovaná krajka, Uměleckoprůmyslové
muzeum Praha, inv č. 68 961.
Justus Sustermans, Dítě z rodu Medici v povijanu, 1643, olej na plátně, 70 x
88 cm, Grassina, Colección Carlotta Bruschi D´Anna, Florencie. Foto:
https://www.pinterest.com/FPBFiles/children-in-painting/, vyhledáno 28. 1.
2015.
Alonso Sánchez Coello, Infant Don Diego, 1577, olej na plátně, 111 x 91 cm,
Soukromá sbírka. Foto: Alonso Sánchez Coello, s. 145.
Juan Pantoja de la Cruz, Albrecht z Fürstenbergu jako dítě, olej na plátně,
93,5 x 65,5 cm, Lobkowiczké sbírky, inv. č. L5201. Foto: Bukolská –
Štěpánek, Španělské podobizny, obr. č. 29, 30.
Alonso Sánchez Coello, Infantky Isabel Clara Eugenia a Catalina Micaela,
kolem 1575, olej na plátně, 135 x 149 cm, Museo Nacional del Prado,
Madrid. Foto: Alonso Sánchez Coello, s. 143.
Juan Pantoja de la Cruz, Juana a Isabela de Aragón, dcery Juany z Pernštejna,
1595, olej na plátně, 113 x 97 cm, Lobkowiczské sbírky, inv. č. L5029. Foto:
Svoboda, Pernštejnové, s. 67.
Neznámý mistr, Zásnubní portrét Ladislava Pohrobka a Markéty
Francouzské, 16. století, olej na dřevě, 38,5 x 52 cm, Kunsthistorisches
Museum, Vídeň, inv. č. 4394. Foto: Porträtgalerie, s. 48, obr. č. 6.
Giacomo Manchini nebo dílna, Talíř s vypodobněním snoubenců s
karafiátem, polovina 16. století, glazovaná keramika, Deruta, Itálie, šířka 26,8
cm, Victoria and Albert Museum, Londýn, inv. č. c.2116-1910. Foto:
http://collections.vam.ac.uk/item/O124987/tazza-mancini-giacomo/
vyhledáno 15. 1. 2015.
a-b, Neznámý mistr, Anna Marie Rožmberská z Bádenu, olej na plátně, 209 x
143 cm, 2. polovina 16. století, Lobkowiczké sbírky, inv. č. LR 7282. Foto:
Rožmberkové, s. 491.
a-b, Lucas Cranach st., Jindřich Zbožný, 1514, olej na plátně, 184,5 x 83 cm,
Staatliche Kunstsammlungen, Drážďany. Foto:
http://skd-online-collection.skd.museum/de/contents/showSearch?id=246875
vyhledáno 20. 1. 2015.
Lucas Cranach st., Kurfiřt Jan Saský s věncem, 1526, olej na dřevě, 57 x 37
cm, Staatliche Kunstsammlungen, Drážďany, inv. č. 1908B. Foto:
http://skd-online-collection.skd.museum/de/contents/showArtist?id=246930
vyhledáno 15. 1. 2015.
Hans Süss von Kulmbach, Podobizna markraběte Kazimíra von
Branbenburg-Kulmbach, 1511, olej na dřevě, 43 x 31,5 cm, inv. č. 9482, Alte
Pinakothek, Mnichov. Foto:
http://www.hdbg.de/portraitgalerie/gemaelde-9482-zoom.php, vyhledáno 12.
1. 2015.
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Neznámý mistr, Jinoch s karafiátem, 16. století, olej na kůži a na plátně, 45,7
x 36,2 cm, Victoria and Albert Museum, Londýn, inv. č. 69-1898. Foto:
http://collections.vam.ac.uk/item/O127730/a-young-man-holding-a-oilpainting-unknown/, vyhledáno 12. 12. 2014.
Anton Peffenhauser z Augsburgu, Brnění saského kurfiřta Kristiána I. s
postavou dívky s věnečkem na straně srdce, 1588, Staatliche
Kunstsammlungen, Rüstkammer, Drážďany, inv. č. M 27. Foto:
http://skd-online-collection.skd.museum/de/contents/showSearch?id=287926,
vyhledáno 12. 1. 2015.
Alonso Sánchez Coello – následovníci, Polyxena z Pernštejna, detail, viz,
obr. č. 90.
Frans Pourbus ml. a dílna, Arcikněžna Anna Habsburská, později manželka
císaře Matyáše, počátek 17. století olej na plátně, 62,5 x 51 cm,
Kunsthistorisches Museum Vídeň. Foto: Porträtgalerie, s. 116 – 117, obr. č.
154.
Jost Amman, Charta Lusoria, Norimberk 1588, dřevořez ze souboru hracích
karet, zamilovaný pár. Foto: http://cards.old.no/1588-lusoria/, vyhledáno 15.
12. 2014.
Francisco Vázquez de Mendieta, Svatba hidalgů v Bilbau, 1607, olej na
plátně, 225 x 240 cm, Diputación foral de Guipúzcoa, San Sebastián. Foto:
Colomer – Descalzo, Vestir a la española I, s. 391.
Jacopo Chimenti zvaný l´Empoli, Svatba francouzského krále Jindřicha IV.
s Marií Medici, 1600, olej na plátně, 242 x 242 cm, Galerie Uffizi, Florencie.
Foto: http://arttattler.com/archivewomeninpower.html, vyhledáno 20. 1.
2015.
Neznámý středoevropský mistr, Epitaf syna Jana Jetřicha ze Žerotína, 1575,
olej na dřevě, 183 x 142 cm, NPÚ, SZ Opočno, inv. č. 4716. Foto: Archiv
NPÚ.
Detail obr. č. 124.
Anthoni Bays, Jakub Hannibal I. z Hohenemsu s manželkou Hortensií
rozenou Boromejskou z Arony, detail, 1577, tempera na plátně, 110 x 187,5
cm, Městské muzeum a galerie, Polička, inv. č. G-os 112. Foto: Křížová –
Junek, s. 75.
Jan Amos Komenský, Orbis sensualium pictus, první vydání 1658, tabule č.
CXVIII, svatba, manželství. Foto: Komenský (ed. Antonín Dolenský), Orbis,
Tabule CXVIII.
Pánská svatební košile, 16. století, Španělsko, lněné vlákno a hedvábí, 121 x
38 cm, Instituto de Valencia de Don Juan, Madrid. Foto: El Quijote.
Lorenzo Lotto, Venuše a Kupido, 1. polovina 16. století, olej na plátně, Itálie,
92,4 x 111,4 cm, Metropolitan Museum New York, č. 1986.136. Foto:
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-
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online/search/436918?rpp=30&pg=1&ft=wedding&pos=5, vyhledáno 5. 1.
2015.
Stupně života muže a ženy, grafický list, 17. století, Germanisches
Nationalmuseum, Norimberk. Foto: Wunder, obr. přílohy.
a-d, Alegorie z cyklu deseti stupňů lidského věku, nástěnné malby v tabulnici
hradu Rožmberk, člověk ve dvaceti letech, v padesáti letech, v devadesáti a
ve stu letech, počátek 17. století, Státní hrad Rožmberk. Foto: Rožmberkové,
s. 579–581.
Detail obr. č. 131c.
Neznámý mistr, Petr Vok z Rožmberka ve starším věku, detail, po roce 1608,
olej na plátně, 217 x 134 cm, soukromá sbírka. Foto: Rožmberkové, s. 494.
Neznámý mistr, Sabina Viktorie Libštejnská rozená z Wolkenštejna jako
vdova ve věku 84 let, 1680, Kolowratské sbírky, Zámek Rychnov nad
Kněžnou. Foto: Vaňková – Pilná, s. 100.
H. Hoghenberg, Apparatus pompae funebris Caroli V., Madrid 1558,
Biblioteca Nacional Madrid, Pohřební slavnosti v Bruselu při úmrtí císaře
Karla V. Foto: Checa Cremades, Carlos V, obr. přílohy.
Neznámý středoevropský mistr, Úmrtní portrét Alžběty Juliány hraběnky
z Oppersdorfu v hábitu jeptišek sv. Dominika, 1669, NPÚ, SZ Velké Losiny.
Foto: Polách, s. 40.
Neznámý mistr, Agnes Marie hraběnka Wallis, úmrtní portrét, 18. století, olej
na plátně, 85 x 105 cm, NPÚ, SZ Jaroměřice nad Rokytnou, původ Moravské
Budějovice, inv. č. JR 00438a. Foto: Archiv NPÚ.
Neznámý mistr, Úmrtní portrét Jáchyma z Hradce, 17. století, olej na plátně,
69,5 x 89 cm, NPÚ, SHZ Jindřichův Hradec, inv. č. JH 00588. Foto: Archiv
NPÚ.
a-b. Neznámý mistr, Posmrtný portrét Viléma z Rožmberka, 1592, olej na
plátně, 98 x 229 cm, Lobkowiczké sbírky, inv. č. L971. Foto: Rožmberkové,
s. 492–493.
Noční čepce, vnitřní lněný a vnější krumplovaný, 1600–1630, Museum of
London, Londýn, inv. č. 35.147/3; 42.51. Foto: Reynolds, In fine style, s. 114.
Grafický list s úmrtním portrétem Albrechta Jana Smiřického ze Smiřic,
1618, Knihovna Národního muzea, Praha. Foto: Nachtmannová, Mezi tradicí,
s. 244.
Juan Pantoja de la Cruz, Zesnulá španělská infantka María, 1603, Monasterio
de las Descalzas Reales, Madrid. Foto: Alonso Sánchez Coello, s. 52.
Epitaf dvojčat Františka a Františky v zavinovačkách, 18. století, olej na
plátně, 55 x 73,5 cm, NPÚ, SHZ Jindřichův Hradec, původ Oselce, Blatná,
inv. č. JH 4255. Foto: Archiv NPÚ.
Neznámý mistr, Úmrtní portrét kojence z rodiny Žerotínů, šedesátá léta 17.
století, olej na plátně, 98,3 x 98 cm, NPÚ, SZ Velké Losiny, inv. č. VL 1853.
Foto: Svoboda, Pernštejnové, s. 98.

248

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.
156.

157.

Neznámý mistr, Úmrtní portrét Karla Zdeňka ze Žerotína ve věku 17 měsíců,
1620, olej na plátně, 81 x 100 cm, NPÚ, SZ Velké Losiny, inv. č. VL 1827.
Foto: Svoboda, Pernštejnové, s. 97.
Neznámý mistr, Úmrtní portrét dítěte z rodu Žerotínů ve františkánské kutně,
1662, olej na plátně, 86,5 x 159 cm, NPÚ, SZ Velké Losiny, inv. č. VL 1758.
Foto: Svoboda, Pernštejnové, s. 98.
Neznámý mistr, Úmrtní portrét dítěte z rodu Žerotínů, 1662, olej na plátně,
94,5 x 159 cm, NPÚ, SZ Velké Losiny, inv. č. VL 1757. Foto: Svoboda,
Pernštejnové, s. 97.
Neznámý mistr, Úmrtní portrét Václava Felixe ze Žerotína ve věku pěti let,
1662, olej na plátně, 148,5 x 184 cm, NPÚ, SZ Velké Losiny, inv. č. VL
01759. Foto: Fifková, s. 17.
Neznámý mistr, Kateřina Hradecká z Montfortu jako vdova, 2. polovina 16.
století, olej na plátně, 213 x 131 cm, NPÚ, SHZ Jindřichův Hradec, inv. č. JH
00573. Foto: Archiv NPÚ.
Neznámý mistr, Františka Slavatová z Meggau jako vdova, 2. polovina 17.
století, olej na plátně, 213 x 126 cm, NPÚ, SHZ Jindřichův Hradec, inv. č. JH
00577. Foto: Archiv NPÚ.
Neznámý mistr, Eva Marie ze Schirndingu jako vdova, 2. polovina 17. století,
olej na plátně, 127,5 x 109 cm, NPÚ, SZ Manětín, inv. č. MA 01302a. Foto:
Archiv NPÚ.
Neznámý mistr, Marie Anna Eggenberská z Braniboru ve vdovském šatu,
detail, 2. polovina 17. století, olej na plátně, 226 x 145 cm, NPÚ, SHZ Český
Krumlov, inv. č. CK 05040. Foto: Archiv NPÚ.
Pohřební šaty Dorothey Sabiny z Pfalz Zweibrückenu zesnulé v roce 1598,
konec 16. století, Bayerisches Nationalmuseum, München. Foto:
http://www.bayerischesnationalmuseum.de/index.php?id=508&tx_paintingdb_pi%5Bp%5D=10&cH
ash=2cd9b2365c68efc48b5179b4f217ed8c, vyhledáno 15. 12. 2014.
Pohřební šaty Markéty Františky Lobkovicové z Dietrichštejna zesnulé v roce
1617, počátek 17. století, Regionální muzeum, Mikulov. Foto:
http://www.upm.cz/index.php?page=123&year=2007&language=cz&id=56,
vyhledáno 20. 12. 2014.
Rozkreslení tvaru šatů Dorothey Sabiny z Pfalz Zweibrückenu na obr. č. 153.
Foto: Adel im Wandel. s. 181.
Svrchní oděv zvaný ropa Markéty Františky Lobkovicové z Dietrichštejna
oblečený přes šaty z obr. č. 154, Regionální muzeum Mikulov. Foto:
http://www.rmm.cz/regiom/2009/otavska_saty.pdf, vyhledáno 20. 12. 2014.
Slavnostní trabantská livrej – kabátec, hedvábný samet, zlatá dracounová
porta, aplikace zlatým dracounem, kolem 1638, NPÚ, SHZ Český Krumlov,
inv. č. CK 08287. Foto: Archiv NPÚ.
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Slavnostní trabantská livrej – kalhoty, hedvábný samet, zlatá dracounová
porta, aplikace zlatým dracounem, kolem 1638, NPÚ, SHZ Český Krumlov,
inv. č. CK 08288. Foto: Archiv NPÚ.
Slavnostní trabantská livrej, kolem 1638, černý hedvábný samet, zlatá
dracounová porta, aplikace zlatým dracounem, NPÚ, SHZ Český Krumlov,
inv. č. CK 5044. Foto: Archiv NPÚ.
Pánský lovecký kabát s dírou po kulce, zelená vlněná látka, zelené knoflíky
obšívané přízí. V kabátě byl podle tradice zastřelen Adam František ze
Schwarzenbergu na lovu v roce 1732, první polovina 18. století, NPÚ, SHZ
Český Krumlov, inv. č. CK 25798. Foto: Archiv NPÚ.
a, Friedrich Ströbel, Pohled do buquoyského rodového archivu v Nových
Hradech, 1847, kvaš na papíře, 31,5 x 43 cm, NPÚ, SH Nové Hrady, inv. č.
NY 00423. Foto: Archiv NPÚ.
b, Prosklená vitrína buquoyského archivu se zakrvácenou košilí Karla
Bonaventury Buquoye, ve které padl u Nových Zámků 10. července 1621.
Foto: Milena Hajná.
Účetní cedule, Petr Vok z Rožmberka nařizuje proplacení dlužné částky
peněz obchodníkovi Melicharu Hoffmanovi z Jindřichova Hradce za látky a
doplňky pro potřeby členů dvora, přípisek rukú vlastní, SOA Třeboň, Cizí
rody, z Rožmberka, sign. 11, fasc. I. Foto: Milena Hajná.
Inventář oděvů Viléma z Rožmberka, SOA Třeboň, Cizí rody, z Rožmberka,
sign. 11, fasc. I. Foto: Milena Hajná.
Objednávka látek a doplňků pro Petra Voka z Rožmberka v Praze včetně
originálních látkových mustrů, 1608, SOA Třeboň, Cizí rody, z Rožmberka,
sign. 11, fasc. I. Foto: Archiv NPÚ.
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IX.

Abstrakt

The Fashion in the Service of Power. Spanish Fashion and Noble Society in the
Early Modern Period Czech Lands.
The objective of this work was to observe, based upon visual and written
sources, the changes of fashion and clothing habits of aristocrats in Czech Lands in
Early Modern Period, and their influence by Spanish fashion. The emphasis was
placed on the Spanish Court Ceremony in connection with the stay of Central
European aristocrats at the Court in Madrid. These were ambassadors and their
families, Court ladies of the Queen, noble men on grand tours, even pilgrims on the
journey to Santiago de Compostela. Furthermore, I tried to map the way of spreading
of Spanish fashion into Central Europe and find its intermediaries, whether they were
members of the ruling dynasty, royal and noble brides, ambassadors or merchants
and craftsmen. Last but not least, it is worth mentioning the importance of noble and
royal portraits for the dissemination of Spanish clothing fashion.
In the second part of my work I used the collected iconographic and written
materials to map the changes of wardrobes during the life cycle of aristocrats. Often
they refer to the turning points in the life of the depicted person, like the engagement,
marriage or death. Among other things, the research focused on the analysis of
communicative function of clothing in the society in the form of a gift or reward. It
was impossible to ignore the things connected with the quantitative extent of the
aristocratic clothing fittings, the way of storing and transporting clothes. This is
related to the evolution and transformation of the space of male wardrobes and their
staff management.
La moda en el servicio del poder. La moda española en l sociedad de los nobles
en los Países Checos durante el período de la temprana Edad Moderna
El objetivo de este trabajo está basado en las fuentes pictóricas y escritas para
seguir la evolución de la moda y los hábitos de las prendas de vestir de los
aristócratas en los Países Checos durante el período de la temprana Edad Moderna y
su influencia sobre la moda española en la corte de Madrid que se componía de los
embajadores y sus familias, de las señoras de la corte de la reina, de los nobles en sus
marchas caballerescas o incluso de los peregrinos de Santiago de Compostela.
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Por otra parte, he tratado de trazar la manera de propagación de la moda
española en el centro de Europa y encontrar sus intermediarios, ya sean ellos los
mismos miembros de la dinastía gobernante y las novias nobles, o ya sean los
embajadores y emisarios o comerciantes y artesanos. Por ultimo, aquí también vale la
pena mencionar la importancia de los retratos de la aristocracia y la realeza para la
difusión de la moda de vestir española.
He usado los materiales iconográficos y escritos acumulados en la segunda
parte del trabajo para presentar el vestuario de los aristócratas durante el ciclo de sus
vidas. A menudo se refieren al punto de inflexión en la vida de las personalidades
representadas como lo son, por ejemplo, el compromiso, el matrimonio o la muerte.
Entre otras cosas, la investigación se ha centrado en el análisis de las funciones de
comunicación de la ropa de vestir en la sociedad, representadas en forma de regalo o
de recompensa. Incluso, ha sido imposible ignorar cosas asociadas con las medidas
cuantitativas de los trajes de los aristocráticos, la forma de guardarlos y
transportarlos. Todo esto está relacionado con el desarrollo y transformación de los
espacios de los armarios señoriales y de la aseguración personal de su gestión.
Móda ve službách moci. Španělská móda a urozená společnost v českých zemích
raného novověku
Předmětem této práce bylo na základě obrazových a písemných pramenů
sledovat proměny módy a oděvních zvyklostí aristokratů v českých zemích v raném
novověku a jejich ovlivnění španělskou módou. Důraz byl kladen na španělský
dvorský ceremoniál v souvislosti s pobytem středoevropských aristokratů u
madridského dvora, jako byli vyslanci a jejich rodiny, dvorní dámy královny,
šlechtici na kavalírských cestách, popřípadě poutníci do Santiaga de Compostela.
Dále jsem se snažila zmapovat způsob šíření španělské módy do střední Evropy a
najít její zprostředkovatele, ať již šlo o samotné členy panovnické dynastie,
královské a šlechtické nevěsty, vyslance, či obchodníky a řemeslníky. V neposlední
řadě je zde třeba zmínit význam šlechtických a královských portrétů pro šíření
španělské oděvní módy.
Nashromážděné ikonografické a písemné materiály posloužily ve druhé části
práce pro zmapování proměny garderoby během životního cyklu aristokratů. Často
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totiž odkazují na přelomové okamžiky v životě znázorněné osobnosti, jako je
zasnoubení, sňatek či úmrtí. Kromě jiného se výzkum zaměřil i na rozbor
komunikační funkce oděvu ve společnosti ve formě daru či odměny. Nebylo možné
pominout ani věci spojené s kvantitativním rozsahem šlechtické oděvní výbavy,
způsobem ukládání a převážení oděvů. S tím souvisí i vývoj a proměna prostorů
panské garderoby a personální zabezpečení její správy.
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X. Příloha. Pozůstalostní inventář Viléma z Rožmberka
Inventář garderoby Viléma z Rožmberka z roku 1592
Ann(o) 1592
ad D. Petri Wok
Quarderoba des Herrn Wilhelms von Rosenberk810
KOŽICHY KRÁTKÝ VODÍVACÍ
Kožich sobolový, kanafasem811 potažený
Kožich sobolový, aksamitem812 černým potažený
Kožich sobolový, spáraný, svršek kanafasový,
toho futra odňato více nežli polovice
Kožich tygrtyrový,813 orbajem černým potažený
Kožich rysový,814 aksamitem černým potažený
Kožich genetový, kanafasem černým potažený
Kožich z černých králíků, kanafasem potažený
Kožich [ze] spratků nýdrlandských,815 kanafasem potažený
Kožich napřed soboly, vzadu kuní, damaškem černým
květovaným potažený

1
1
1
1
1
1
1
1
1

KOŽICHŮ DLOUHEJCH PODŠITEJCH
Svršek damaškový, černý, který byl soboly podšitý
810

1

Soupis garderoby Viléma z Rožmberka (1535–1592) vznikl po 31. srpnu 1592, kdy Vilém z
Rožmberka zemřel ve svém pražském paláci. Je uložený v SOA Třeboň, CR – registratura, z
Rožmberka, sign. 11, fasc. I. Jedná se o přepis a rozšíření staršího inventáře Rožmberkovy
garderoby, který byl sepsán v německém jazyce u příležitosti předání svršků velmože ze správy
služebníka Volfa Prandhabera do opatrování Jana Studničky, dne 8. července 1592. Německý soupis
se nachází v SOA Třeboň, CR – registratura, z Rožmberka, sign. 27, fasc. II. O sepsání tohoto
inventáře se zmiňoval Václav Březan, Životy I, s. 364. V česky psaném pozůstalostním inventáři
chybí seznam šperků Viléma z Rožmberka, včetně Řádu zlatého rouna, který byl ve starším
německém soupisu uveden. Český pozůstalostní inventář je přehlednější a obsahuje v přípise soupis
Rožmberkových soukromých předmětů. Otázkou zůstává, zda oba inventáře mapují garderobu Viléma
z Rožmberka pouze v jeho pražském paláci, kde zemřel, nebo inventují veškeré oděvní součásti ve
vlastnictví velmože. V této edici byl zachován dobový jazykový charakter soupisu. Modernizace se
týkala pouze pravopisu, interpunkce a délky samohlásek. V závorkách [ ] byly uvedeny ediční
doplňky, závorky < > obsahují slova, která byla v původním textu přeškrtnuta.
811
Kanafas – míchaná látka z bavlny, lnu či hedvábí.
812
Aksamit – hedvábný samet.
813
Kožešina z tygra.
814
Kožešina z rysa.
815
Spratek – vzácná kožešina z dosud nenarozených zvířat, především jehňat, nejčastěji nizozemského
původu (persián). Nejčastěji bývaly používány spratky jehněčí, spratky nýdrlantské.
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Kožich sobolový, damaškem s květy drobnými potažený
Kožich šlafpelc816 z nýdrlandských spratků,817 damaškem černým
potažený, čapraky zdolu premovaný
Kožich po uhersku z bílých hranostejlů,818 potažený kanafasem
Kožich popeličí,819 damaškem šupinovatým potažený
Kožich popeličí, damaškem s květy velkými potažený
Kožich králíkový, boratem černým potažený
Kožich popeličí, damaškem s květy velkými potažený
Kožich šlafpelc kuní, damaškem potažený
Sukně820 nepodšitá, jednoduchá, z damašku černého
Kožich kuní, kanafasem černým potažený

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

KOŽÍŠKY KRÁTKÝ PODŠITÝ
Kožíšek kuní, današkem černým potažený
Kožíšek králíkový, kanafasem potažený
Kožich králíkový, kanafasem potažený s čapraky821
Kožíšek králíkový, aksamitem tlačeným potažený
Kožíšky z podbřišků popeličích,822 tupltykytou potažený
Čepice sobolová, aksamitem potažená
Rukavice sobolí, kunami podšitý, aksamitem potažený

1
1
1
1
2
1
1

SUKNĚ823 DLOUHÝ
Sukně kanafasová, podšitá chlupatým aksamitem a tkanicemi
a čapraky zlatými premovaná
Sukně kanafasová, podšitá černým chlupatým aksamitem,
tkanicemi a čapraky hedvábnými premovaná
Sukně damašková [s] květem malým, podšitá chlupatým aksamitem,
s knoflíky hedvábnými
Sukně damašková s květy velkými, jednoduchá, s hedvábnými
tkanicemi a čapraky premovaná
Na tý sukni byly prve tkanice a čapraky stříbrný
pod sponami a při tý sukni složený

816

1
1
1
1
1

Šlafpelc – domácí oděv, domácí kožich, v češtině zvaný též “kožich k loži”.
Spratek – viz. pozn. č. 6.
818
Hranostajový.
819
Popelky, popelice – kuní kožešiny.
820
Sukně chodicí - svrchní oděv, plášť, nebo kožich, název byl užívám jak pro mužeské, tak i ženské
oděvy.
821
Ozdoby na šaty.
822
Popelky, popelice – kuní kožešiny.
823
Sukně (chodicí) – viz pozn. č. 11.
817
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KAPUTTY824 A PLÁŠTĚ825
Kaputta kanafasová, aksamitem premovaná, tykytou podšitá
Kaputta aksamitová, karmazínem černým podšitá
Kaputta kanafasová, tupltykytou podšitá, tkanicemi černými
hedvábnými premovaná
Kaputta tupltykytou podšitá, prostou tykytou šňůrkami
premovaná
Plášť krátký, orbajový, aksamitem muzírovaným podšitý
Plášť kanafasový, aksamitem tlačeným podšitý
Plášť kanafasový, aksamitem kostkovaným podšitý
Plášť [z] damašku koskovaného, aksamitem chlupatým podšitý
Plášť damaškový s květy velkými, tykytou podšitý
Plášť karmazínový s muzírovaným aksamitem podšitý
Plášť orbajový, tykytou podšitý
Plášť smutkový826 sukna z rasse
Pláště [ze] sukna vlašskýho pocestní827
Plášť soukenej barvy kropený
Kaputta karmazínová napsaná byla damašková, premovaná
aksamitem, byla soboly podšitá
Kaputta aksamitová s prýmy aksamitovými byla soboly
podšitá

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

POCTIVICE, KSASY, KALIOTY828
Ksas aksamitový štepovaný šnyty, štrymfy829 hedvábný830
Ksas [z] aksamitu muzírovaného bez štrymfů
Poctivice831 s ksasy aksamitovými, šňůrkami aksamitovými
premovaný, štrymfy kožený
Ksas, suknička,832 kabát z tlačeného aksamitu, štrymfy
kožený
Ksas z vestřihaného aksamitu, štrymfy kožený, suknička,
kabát tupltykytový
Ksasů vosm párů z tlačeného aksamitu [se] štrymfy koženými
Poctivic kanafasových [se] štrymfy koženými
Poctivic [z] hladkého aksamitu, premovaný hedvábnými
šňůrkami 4 páry, při trojích štrymfy kožený a při
čtvrtých nejsou
Poctivice hladký kožený, aksamitem premovaný, štrymfy
824

1
1
2 páry
1
1
8 párů
3 páry
4 páry

Kaputta (kápě) – krátký pláštík s kuklou či kapucí.
Plášť – dlouhý svrchní oděv.
826
Smuteční svrchní oděv.
827
Cestovní plášť.
828
Poctivice, kalioty – kalhoty nejrůznějších střihů a provedení: ksasy (plundksasy, plundhosy,
plundry) – kulovité prostříhávané kalhoty španělského typu.
829
Punčochy.
830
Hedvábí – předivo z bource morušového.
831
Kalhoty.
832
Suknička – pánský kabátec s delšími šosy, označovaný také wams či kazak.
825
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kožený
Kalioty [z] aksamitu zbodeného
Kalioty z boratu, podšitý s popelicemi
Kalioty z boratu jednoduchý
Kalioty z boratu bez štrymfů
Kalioty kanafasový

1 pár
1
1
1
1
1

SUKNIČEK833
Sukniček [z] aksamitu muzírovanýho, tykytou podšitý
Suknička [z] aksamitu hladkého bodená, podšitá tykytou
Sukničky kanafasový, tykytou podšitý
Suknička tupltykytová, štepovaná, tykytou podšitá
Suknička z rasse černého, tykytou podšitá
Suknička soukenná, barevná, tykytou popelatou podšitá
Suknička damašková, tykytou podšitá

10
1
2
1
1
1
1

KABÁTŮ PODPASNÍCH834
Kabátů karmazínových835 bodených, plátnem podšitých
Kabát [z] aksamitu muzírovaného
Kabát karmazínový, štepovaný
Kabáty kanafasový836
Kabát karmazínový, řezaný
Kabát damaškový, řezaný
Kabát tupltykytový837 [se] šnyty dlouhými

8
1
1
2
1
1
1

KLOBOUKŮ, BIRÝTŮ, ČEPIC838
Klobouky [z] aksamitu hladkého [se] šňůrami
Klobouky aksamitový bez šňůr
Klobouk [ze] srsti bobrový, aksamitem podšitý
Klobouk soukenný, podšitý aksamitem chlupatým
Klobouk z vestřihaného aksamitu
Klobouk kanafasový
Klobouk [ze] sukna skropenýho, podšitý popelatou tykytou
Klobouk kanafasovej, podšitý aksamitem chlupatým
Klobouk [z] damašku šupinkovaného, tykytou podšitej
Klobouk [z] nepostřihaného aksamitu, faldovaný
Klobouky štepovaný, tykytový

833

Suknička – viz pozn. 23.
Pánský kabátec, nazývaný též wams, kazak či suknička.
835
Karmazín – hedvábná látka, dovážená zejména z Itálie a Španělska.
836
Kanafas – míchaná látka z bavlny, lnu či hedvábí.
837
Tupltykyta – tkanina z přírodního hedvábí plátnové vazby.
838
Základní typologie pokrývek hlavy v době renesance.
834
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3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Klobouk aksamitový bez šňůry
Klobouk z boratu bez šňůry
Klobouky smutkový,839 podšitý tykytou, jeden bez šňůry
Klobouky smutkový, pájem povlečený
Birety aksamitový s šňůrami
Biret aksamitový bez šňůry
Čepečků kanafasových
Košile hedvábný, tkaný, červená, bílá a černá
Živůtek barchanový840
Živůtek z plátna bílého
Punt841 damaškový, podšitý mladými vlky
Punt z plátna bílého, popelicemi842 podšitý

1
1
2
2
3
1
5
3
1
1
1
1

BOTEK, STŘEVÍCŮ, PANTOFLÍ843
Botky kožený, podšitý liškami
Botky kožený s haklíky, liškami podšitý
Štrymfy844 kožený, spratky845 bílými podšitý
Botek kordovanských,846 dlouhých i krátkých
Štrymfy z bílého plátna pod boty
Vostruh prostých, černých
Pantofle aksamitový
Střeví[ců] z kordovanu chlupatého
Boty kožený, podšitý popelicemi
Střeví[ců] [z] hladkého kordovanu
Střeví[ců] aksamitových

1 pár
1 pár
1 pár
6 párů
1 pár
1 pár
2 páry
5 párů
1 pár
2 páry
4 páry

ROZLIČNÝCH VĚCÍ
Firháňků847 z harasu848 červeného a zeleného
Firháňky z plátna bílého
Flaška malá, stříbrná, k voleji
Grošíků početních stříbrných
Tesáků s kříži pozlacenými, s noži a špicemi s pošvy
aksamitovými
Tesáček prostý, černý, na cestu
Hlavně z tesáku v pošvě aksamitový, bez nákončí
Hůlka zlatem vokovaná
839

5
2
1
78
3
1
1
1

Klobouky k držení smutku.
Část oděvu, kryjící záda a hruď; barchán – vlněná látka.
841
Punt – náprsník, býval bohatě zdobený, vkládal se do dámských živůtků i pánských kabátců, bývá
tak označována rovněž pánská vesta bez rukávů.
842
Popelky, popelice – kuní kožešiny.
843
Základní typologie obuvi v době renesance.
844
Punčochy.
845
Spratek – viz pozn. č. 6.
846
Kordovan – obarvená jemná useň.
847
Střapce.
848
Haras – vlněná látka.
840
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Birdýře v pošvách
Deky aksamitový
Dek damaškový
Kobnéře turecký
Futrál v něm hřebeny 2, aušky 2, břitvy 3
Kalamář stříbrem vokovaný, s futrem
Truhly dlouhý, vokovaný, k šatům849
Truhly malý na vůz
Flaše cínová k vohřívání vody s futrem
Ručnice dlouhý s holstry
Ručnice dlouhá turecká
Toulce prostý
Tlumoček soukenný, aksamitem premovaný
Futrál aksamitem potažený, k sklenici noční
Dek starý, damaškový, na stůl
Kontrfekt850 na plátnu jednoho kardinála
Pláten všelijaké barvy k premování šatů

2
2
1
2
1
1
4
3
1
2
1
2
1
1
1
1
15 kusů

Až potud jest přijato podle inventáře
Mimo inventář851 přijato od Jana Studničky852
Vohřívadlo železný
Svícen mosazný na dvě svíčky
Lopaty železný
Hodinky vokrouhlý, pozlacený
Kompas čtverhranný, pozlacený
Kalendář, aksamitem červeným potažený
Punt šarlatový, červený
<Plášť sukna englického barevného s křídly>
Dán jest Kurcovi Jeho Milosti páně853
Firháňky854 harasový, zelený
Knihy německý, životy svatých
Knihy misál latinský
Knihy katechysmus latinský velký
Knihy slove Panis kvotidiany
Knihy Katena aúrra
Knihy latinský sini Bernardi
Punčochy, byly plátěný
Futrál stříbrný vokovaný s hřebeny a zrcadlem
849

1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2 páry
1

Na uložení šatů.
Portrét.
851
Následující údaje německý soupis z 8. července 1592 neobsahoval.
852
Jan Studnička – rožmberský služebník, nejprve komorník Viléma z Rožmberka a od roku 1594
správce rožmberského domu a majetku na Pražském hradě. Srov. Březan, Životy I., s. 364; II, s. 516.
853
Kunc – pravděpodobně rožmberský služebník. Opotřebené či poškozené oděvy byly rozdělovány
mezi dvorské služebnictvo buď vcelku nebo rozpárané po částech.
854
Střapce.
850
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Kožich tamínový, spratky855 celými podšitý
Pas tykytový, černý
Rukavice prostý, kožený
Firháňky k loži
Škatule, v ní kusy sobolový
Zvoneček
Plena tupltykytová s pasomany856 zlatými
Voháňka857 malá
Kámen do lázně, když se potřebuje
Polštář tupltykytový
Polštář po jedný straně aksamitový, na druhý kordovanový
Instrument měděný858
Měděnice859 mosazná, barvířská
Klobouk nabíraný, tupltykytový s šňůrou
Dek aksamitový, na kterým jest Jeho Milost pán umříti ráčil
Šrybtyšek860starý
Futra [ke] kloboukům
Kachlík cínový k loži
Lichtpuc

855

Spratek – viz pozn. č. 6.
Porta na zdobení šatů.
857
Vějíř.
858
Nočník.
859
Umyvadlo.
860
Psací stolek, dřevěná truhlička na osobní věci.
856
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1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

