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Over the past one hundred years, folk clothing has been considered one of the most
significant elements of cultural heritage and has been perceived in this way not only
by experts but, for many decades, by its wearers as well. In the present study, the
author seeks to find an answer, based on an analysis of older expert texts, as to what
formed the theoretical basis for this process, who were its representatives, at what
conclusions they arrived, and how the methods of their work were reflected in the
formulation of their conclusions. From the historical perspective, the study
summarises the opinions on folk clothing, projected through the idea of Slavic unity,
as can be observed in the case of Jan Koula and, through the reception of these
opinions, also in the case of Lubor Niederle, Drahomíra Stránská and Viera Nosáľová.
This work also offers newer reflections from the studies by Alena Jeřábková on the
shaping of folk clothing within the Carpathian culture. Through the example of
women’s linen skirts, the material part of the study seeks to point out the pitfalls of
these approaches and highlight the need to study the construction of folk clothing
from a longer historical perspective. Only in this way is the effect of clothing styles
in the form of domestication of the individual pieces of stylish clothing evident,
combined with older clothing layers. Even though most parts of folk clothing are not
proto-Slavic and do not necessarily relate to the culture of the Carpathian curve, as
a whole, they prove well the way the countryside managed to accept the transformations
of contemporary fashion over the last four centuries and to incorporate them into
a unique clothing complex. 
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Úvod

Lidový oděv je v posledních sto letech považován za jeden z nejvýraznějších prvků kul-
turního dědictví, který takto vnímají nejen odborné kruhy, ale již řadu desetiletí i samotní
nositelé. Pozitivní poměr k lidovému oděvu se začal formovat již na konci 19. století.
Zpočátku se zájem soustředil především na projevy „lidového umění“, v nichž architekti
a designéři tvořící v duchu historismu hledali inspiraci při vytvoření svébytného „ná-
rodního slohu“. Brzy se však pozornost obrátila k vybraným oděvním součástkám rubáči
a opléčku, v nichž byl nalézán doklad starobylého slovanského oděvu, z něhož vychází
nejen lidový oděv Čechů a Slováků, ale všech slovanských národů. Hypotéza se v odbor-
ných kruzích rychle ujala, brzy byla zapracována do řady odborných pojednání, stala se
součástí výuky na vysokých školách a ještě po sto letech ovlivňuje naši interpretaci vývoje
lidového oděvu. Přestože se někteří badatelé pokoušeli na základě rozboru historických
písemných a obrazových dokladů její pravdivost potvrdit nebo vyvrátit, nedošli k jed-
noznačnému závěru. Nové možnosti výzkumu přináší v této patové situaci konstrukční
rozbor oděvních součástí a navazující komparace střihových konstrukcí historického
a venkovského oděvu. Vyzbrojeni novými poznatky se můžeme vrátit k otázce, kterou
se zaobírala již D. Stránská: Jaký je vztah mezi historickými sukněmi s živůtkem v jejich
městské a venkovské variantě? A je podobnost mezi vrchními plátěnými sukněmi s ži-
vůtkem (rubáč) a spodním rubášem otázkou vývojové příbuznosti? A jestliže ano, byl
východiskem této geneze dvojdílný rubáš, anebo sukně s živůtkem? Třebaže se nám ne-
musí podařit najít odpověď na tyto otázky, věřím, že tento exkurs bude zajímavým do-
kladem, jakým způsobem dokázal venkov v posledních čtyřech stoletích akceptovat pro-
měny odívání a začlenit je do jedinečného oděvního komplexu. 

Po čátky formování hyPotézy o Pr aslovanském 
Původu rubáše a opléčka

Pro formování témat vědeckého studia lidového oděvu v Čechách, na Moravě i Slo-
vensku měla zásadní význam práce architekta a designéra Jana Kouly (1855–1919).1

Díky svému technickému školení dokázal vnímat nejen estetickou stránku projevů li-
dového umění, ale též jejich formu, konstrukci a užité výrobní postupy. Svoje pozoro-
vání a hodnocení získaných poznatků zveřejnil v několika článcích věnovaných orna-
mentu a výšivce na lidovém oděvu (Koula, 1896, 1897). „Lidový kroj“ vnímal nikoli
jako neměnný celek, ale naopak jako výsledek historického vývoje, na jehož počátku
stál oděv starých Slovanů, který v průběhu doby vstřebával prvky dobové módy, podlé-
hající postupné rustikalizaci. Jejím výsledkem byl celek s výrazně přidanou estetickou

1 Po absolvování pražské polytechniky a Akademie výtvarných umění započal Koula úzkou spolupráci
s architektem Antonínem Wiehlem (1846–1910) a malířem Mikolášem Alšem (1852–1913), s nimiž se
společně zasloužil o definování českého novorenesančního slohu, který se v domácí architektuře prosa-
dil v průběhu 70. a 80. let 19. století. V následujících dvou dekádách se pokusil do soudobé výtvarné
produkce prosadit podněty vycházející z lidového umění. V tomto duchu připravil řadu návrhů na vý-
robky uměleckého řemesla (majolika, nábytek, textil, šperk aj.). Náměty pro svou práci čerpal předev-
ším v průběhu studijních cest po Moravě a Slovensku, kde sesbíral množství terénního materiálu, který
průběžně dokumentoval a analyzoval.
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hodnotou. Přestože lidovému kroji přisuzoval Koula nemalý význam, při projekci kva-
lit „národního ducha“ považoval za cenné především jeho nejstarší součásti, upomína-
jící na oděv slovanských předků. Z toho důvodu pokládal za hlavní úkol výzkumu
identifikaci, lokalizaci a uchování takových starožitných oděvních součástí. Postupoval
tedy zcela v duchu péče o tradičně chápané starožitnosti, jak je definoval zakladatel
české archeologie Erazim Vocel (1845).

Z prací J. Kouly je zřejmé, že se snažil jednotlivé oděvní součásti, s výjimkou evidentně
novodobých kusů oděvu, roztřídit a na základě shody s ikonografickými prameny zařadit
do odpovídající historické epochy, případně je na základě konstrukce začlenit do odpo-
vídající epochy ve vývoji oděvu. Vycházel přitom z přesvědčení, že přirozenější a výrobně
jednodušší střihy jsou vývojově starší a ve své podstatě i původními prvky lidové oděvní
kultury. Vodítkem mu bylo mezi staviteli značně oblíbené dílo Der Stil, jehož autorem
byl významný architekt a teoretik umění Gottfried Semper (1803–1879). 

Své poznatky a názory na vývoj lidového oděvu, které načerpal v průběhu cest po
Slovensku a Moravě, prezentoval J. Koula roku 1890 sérií přednášek v pražském Rudol-
finu. Nová zjištění vyvolala živý ohlas a značný zájem, takže byly publikovány hned
v prvním ročníku časopisu Český lid (Koula, 1892). V předmluvě vyjádřil redaktor ča-
sopisu Čeněk Zíbrt upřímnou radost, že třebas rozdílnými metodami došli oba ke spo-
lečnému závěru, a totiž, že některé archaické oděvní součásti, jako třeba „rubáč a opléč-
ko“, uchovávají předpokládaný vzhled slovanského oděvu. Pravděpodobně na Zíbrtův
podnět doplnil také Koula text o citace středověkých písemných a obrazových dokladů
včetně výskytu rubáše. V duchu teorií G. Sempera (1860) Koula identifikoval a popsal
i další součásti ženského oděvu, jako je přední (fěrtoch) a zadní zástěra (kasanka). Je-
jich starobylost dokládá kromě oděvní konstrukce i způsob úpravy plochy látky, a to
 řasením do drobných ostrých vrapů, techniky užívané již Řeky a Egypťany. Mezi staro-
bylé, ovšem vývojově mladší, řadil sukně sešité se živůtkem (leknice). Do kategorie ar-
chaických přehozů pak zařadil různé druhy plátěných plachet (půlka, úvodnice), ale ta-
ké (šatky) užívané k zavití hlavy.

Práce J. Kouly obsahuje několik důležitých hypotéz, které dlouhodobě ovlivnily do-
mácí bádání o lidovém oděvu. Především to byla samotná identifikace některých oděv-
ních součástí jako pozůstatků archaické oděvní kultury. Dále to byla latentně, ovšem
o to silněji přítomná představa, že na území Čech, Moravy a Slovenska se v dávné mi-
nulosti nosil jednotný slovanský oděv, který v Čechách působením módních vlivů zce-
la zanikl, ovšem na území východní Moravy a Slovenska se nadále vyskytuje a je zde
možné studovat jeho nejstarší doklady. S odstupem půl století se tak i v oboru národo-
pisu hlásí ke slovu koncept starožitností, jak jej formuloval E. Vocel (1845).

Jakkoli postrádala většina Koulových hypotéz oporu v historickém bádání, konstrukč-
ním rozboru či důsledném srovnávacím studiu na širším území, dostalo se jeho závěrům
nadšeného přijetí a do svých prací je v různé míře začlenila již generace jeho současníků,
čímž získaly punc všeobecně přijímané hypotézy. Zmínit se musíme především o kultur-
ních historicích Čeňku Zíbrtovi (1864–1932) a Zikmundu Winterovi (1846–1912), au-
torech prvních a dosud nepřekonaných oděvních dějin českých zemí. Své dílo metodo-
logicky opírali o soudobé západoevropské vědecké práce, především monumentální
Trachtenkunde (Heyden,1889), které však překonali množstvím shromážděného mate-
riálu. Zíbrt po vzoru bohemisty Jana Gebauera (1838–1907) hojně využíval lingvistickou
paleontologii, tedy sledování pojmů a proměn jejich významu v čase a místě užívání.
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A právě při studiu pramenů se v dobových latinsko-českých slovnících poprvé setkal
s termínem rubáš, který byl spojovaný se starší, ve městě již mizející vrstvou oděvní kul-
tury, doposud však živou na venkově. Je tedy pochopitelné, že nadšeně přivítal Koulův
výklad o existenci konstrukčně starobylé oděvní součásti stejného názvu. Nesouhlasil
však zdaleka se vším, například Koulovu představu o „nohavicích“ jako starobylém slo-
vanském oděvu na rozdíl od Niederla odmítl. Společně s Winterem ve svém díle pub -
likovali většinu doposud známých ikonografických i písemných pramenů zachycujících
doklady o městském i venkovském oděvu včetně „rubáče“, „kasanky“ a „oplečí“.

Zřejmě největší podíl na šíření názorů Jana Kouly měl ovšem archeolog a antropolog
lubor niederle (1865–1944), autor mnohosvazkového díla o historii a kultuře Slova-
nů. Ve druhém svazku prvního dílu práce Život starých Slovanů se mj. věnuje i proble-
matice oděvu (Niederle, 1913). Shromáždil při této příležitosti řadu archeologických,
historických i ikonografických pramenů, při jejichž interpretaci plně využil zmíněnou
hypotézu J. Kouly (1892). Využil přitom teze věnované nejen ženskému, ale i mužské-
mu oděvu, které např. Zíbrt zcela odmítl (Niederle, 1913: 897). Zapracování Koulových
hypotéz do Niederlova díla mělo pro jejich další existenci nebývalý význam. Sám Nie-
derle sice své názory na podobu slovanského oděvu a jeho vztah k součástem lidového
kroje přehodnotil a ve svých pozdějších dílech je již mnohem střízlivější (Niederle,

Obr. 1. Česká měšťanka. Žena má oblečenou hustě sklá-
danou sukni přepásanou úzkou zástěrou a k ní živůtek
s rukávy. Weigel, Hans. 1577. Mulier aetatis provectae
in Bohemia

Obr. 2. Pražská měšťanka. Žena má oblečenou sukni se
zástěrou, kterou doplňuje šněrovaný živůtek a krátký
kolarek přehozený přes ramena. Hollar, Václav. 1643.
Pragerin
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1953: 239, 245), ovšem citace jeho prvotních tvrzení se v národopisné literatuře udržely
s nebývalou houževnatostí.

Svůj podíl na tom do jisté míry měla učebnice pro dívčí školy Nauka o kroji, která se
věnuje dějinám módy a odívání (Tyršová, 1913) a dočkala se několika vydání. V roce
1931 ji doplnil a rozšířil Josef Vydra (1931). Kapitola Šat starých Slovanů zcela vychází
z Niederleho díla, a to včetně obrazového doprovodu. Ve stejném duchu je zpracovaná
i příslušná kapitola v první slovenské publikaci na toto téma Dejiny kroja: obrázková
náuka o krojoch a vkuse (Reichlová-Kucháriková, 1941). Koulovy teze však vyvolaly též
zájem o nová zhodnocení starších terénních výzkumů, jako to učinil Josef Klvaňa (1857–
1919) ve studii věnované ženským obřadním pokrývkám hlavy (Klvaňa, 1895) a výskytu
rubáče a opléčka na jihovýchodní Moravě (Klvaňa, 1899). Plzeňské badatelce Marii Láb-
kové (1892–1965) byl zase oporou při interpretaci sbírkového materiálu ze západních
Čech. Na jejich základě vyhodnotila chodské „oblečko“ – jednoduchou plátěnou spodní
sukni s živůtkem jako doklad přítomnosti slovanského rubáče (Lábková, 1927: 16). Po-
zůstatkem zadní zástěry (kasanky) zase dle jejího mínění byly hustě skládané soukenné
sukně, uzavřené na předním díle kusem podřadnějšího materiálu (Lábková, 1927: 20).

O revizi zažitých názorů se pokusila teprve etnografka Drahomíra Stránská (1899–
1964), výrazná a průkopnická osobnost kritického srovnávacího studia českého a sloven -

Obr. 3. Česká venkovanka. Žena má oblečenou sukni se
zástěrou, kterou doplňuje uzavřený živůtek. Přes ra-
mena má přehozený mantlík s kožešinovými výložkami.
Hollar, Václav. 1643. Rustica Bohemica

Obr. 7. Svobodná dívka ze Slezska je oblečená do sukně
s živůtkem, která je přepásaná lehčí vepředu otevřenou
sukní typu „šorc“. Košile se stojatým řaseným límcem
má dlouhé široké rukávy s přiléhavými manžetami. Na
hlavě má dívka válcovou čelenku. Vecellio, Cesare. Ci-
tella in Slesia. 1598. Habiti antichi et moderni
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ského lidového oděvu. Ve svých pracích dokázala skloubit detailní znalost terénního
a muzejního materiálu v prostoru střední Evropy a Balkánu i rozsáhlý přehled o soudo-
bé odborné literatuře. Při interpretaci terénních výzkumů vycházela z antropologic-
kých teorií stanovujících posloupnost oděvních konstrukcí, počínaje vinutým a zavěšo -
vaným oděvem přes tunikový/košilový až po kaftanový oděv, stejně tak jako následnost
dvoudílných oděvních forem po jednodílné (Tylor, 1897: 267). Stránská přijala tyto ná-
zory do té míry, že na jejich základě utřídila většinu oděvních součástí lidového oděvu
a své závěry publikovala v Československé vlastivědě (Stránská, 1936). I ona považuje
„rubáč“ za velmi starobylý oděv hodný pozornosti, navíc dochovaný na domácím úze-
mí. Jeho význam však odvozuje z příbuznosti s pravěkým vinutým oděvem, jehož do-
klady byly nalezeny v bažinách Jutského poloostrova (Stránská, 1936: 221). Z toho dů-
vodu jej považuje za starší spodní vinutou část, kdežto „opléčko“ pokládá za mladší
doplněk. V něm spatřuje základ pásového živůtku plátěné sukně, nazývané na Tren-
čínsku taktéž „rubáč“ (Stránská, 1936: 223). V souvislosti s kompletem složeným z „ru-
báče a rukávců“ si pokládá též důležitou otázku, a to jestli může být tato dosti složitá
oděvní forma domácí a starší než jednodušší tuniková forma košile či sukně, která je na
našem území též doložena, a navíc jsou v ní obě součástky explicitně zastoupeny
(Stránská, 1936: 227). Podobně jako k „rubáči“ se autorka staví k otázce původu dvou-

Obr. 4. Skupina venkovanů z okolí Prahy. Žena má oblečenou hnědou podkasanou sukni s modrým živůtkem
a bílou košili s širokými dlouhými rukávy. Na hlavě má černý čepec, převázaný úzkou bílou šatkou s černě vyšitými
konci. Oděv doplňují vysoké žluté boty a krátký šedivý pláštík přehozený přes rameno. Savery, Roelandt. 1608. Rustic
Scene. Private Collection© John Mitchell Fine Paintings/Bridgeman Images. Londýn



36 Šimša, M. 2021. Slovenský národopis, 69 (1), 30–60

zástěrového oděvu, zastoupeného hladkými „záponkami“ a vrapenými „kasankami“,
jehož starobylost opět potvrzuje vinutou konstrukcí (Stránská, 1936: 223). V „kasan-
kách“ spatřuje též konstrukční základ pozdějších sukní s živůtkem.

Své dosavadní názory na genezi oděvních součástí Stránská shrnula, doplnila a čás-
tečně i přepracovala do podoby úvodní kapitoly svého zřejmě nejznámějšího díla Lido-
vé kroje v Československu (Stránská, 1949). V řadě otázek opouští hledisko postupné
 geneze oděvních forem od jednodušších k složitějším, a o to více se snaží pracovat
s historickými a jazykovými prameny. Shromáždila tedy řadu etymologických a histo-
rických dokladů o staročeském rubáši a na jejich základě dochází k poznání, že se nej -
spíš jednalo o oděv velmi podobný středověkým soukenným sukním, avšak ušitý z plát -
na. Oblečení středověkých lazebnic vyhodnocuje jako košilový typ oděvu, a tudíž jej
nepokládá za doklad středověké podoby „rubáče s opléčkem“. Odlišnost v konstrukč-
ním řešení obou oděvních součástí ji vede k závěru, že se jedná o dvě různé oděvní sou-
části, spojené pouze pojmenováním, z nichž jedna představuje tunikový a druhá vinutý
typ oděvu (Stránská, 1949: 13). V novém textu se změnil i postoj ke „kasance“, přičemž
konstatuje, že se až na výjimky (Čičmany) zřejmě nejedná o doklad přítomnosti dvou-
zástěrového oděvu, jehož přední a zadní zástěra by musela být stejná, ale o doklad ho-
rizontálního dělení „sukně s živůtkem“, jejíž součástí by mohly být „kasanky“ a „šorce“

Obr. 5 Svátečně oblečená venkovanka. Přípravná kresba
k venkovské slavnosti. Savery, Roelandt. cca 1607. Le
Clreq Collectin. Hagg

Obr. 6. Venkovanka na trhu. Stojící žena je oblečená do
hustě řasené plátěné sukně, přepásané zástěrou, a muž-
ského kabátku do pasu. Hlavu kryje síťový čepec a plá-
těná šatka. Savery, Roelandt. 1608-9. Eine Eierverkäu-
ferin. Städel Museum. Franfurkt nad Mohanem
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(Stránská, 1949: 14, 15). K tématu ženských sukní, sukmanů a sarafánů, se Stránská
s odstupem ještě jednou vrátila v rozsáhlé historicko-etnografické srovnávací studii
z území střední Evropy a Balkánu (Stránská, 1951). Bohužel zůstalo pouze u první části
a rozuzlení nastolených otázek nebylo nikdy publikováno. 

Nové možnosti řešení problematiky ženského spodního a sukňového oděvu přinesl roz-
sáhlý výzkum lidového oděvu na Slovensku, organizovaný v druhé polovině 20. století Ná-
rodopisným ústavem SAV a nezávisle na něm i Ústredím ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV)
v Bratislavě. Výsledkem výzkumné činnosti ÚĽUV je rozsáhlý písemný, obrazový a střihový
materiál, z něhož vychází publikace Slovenský ľudový textil s roz sáhlou kapitolou věnující
se systematickému popisu střihů lidového oděvu, včetně rubáše, rukávců a sukní (Moráv-
ková, 1957). Z téhož pramene čerpá i publikace Tradičný odev Slovenska (Benža, 2015)
a webová Encyklopédie ÚĽUV, z jejichž kapitoly Tradičný odev Slovenska v této práci hojně
čerpám. Výsledkem rozsáhlých výzkumů SAV je početná řada regionálních i lokálních
monografií, v nichž kapitola věnovaná lidovému oděvu má své nezastupitelné místo.

Souborných prací, které by do problematiky přinesly nové přístupy a názory, je však
mnohem méně a většina z nich se přidržuje tezí publikovaných Stránskou. V tomto duchu
je koncipována kapitola Oblečení v slovenské části Československé vlastivědy z pera
 etnografky Viery Nosáľové (*1930) (Nosáľová, 1968). Stejným způsobem je pojatá
i úvodní stať reprezentativní publikace Slovenský ľudový odev (Nosáľová, 1982). V ní je
obsažena celá řada důležitých terénních zjištění, místních názvů oděvních součástek
i odkazů na lokální odlišnosti vývoje lidového oděvu. Z hlediska rozsahu a přehlednosti
informací stojí za zmínku i popularizačně laděné Naše kroje (Nosáľová, Paličková, 1988).
V seznamu informační nomenklatury zaujímá samostatné místo Etnografický atlas Slo-
venska a jeho mapy zaměřující se na lidový oděv, které zpracoval etnograf Mojmír Benža
(*1941) (Kovačevičová, 1990), a taktéž příslušná kapitola věnovaná lidovému oděvu
v publikaci Slovensko: Európske kontexty ľudovej kultury (Stoličná, Ed., 2000).

Za důstojné shrnutí dosavadních poznatků o genezi „rubáše a rubáče“ lze považovat
studii etnografky Aleny Jeřábkové (*1934), v níž přehledně seznamuje čtenáře s dosa-
vadní problematikou, upřesňuje řadu moravských a slezských lokací výskytu této oděv-
ní součástky a přináší některé doposud málo známé ikonografické doklady spodního
oděvu. Znovu si také klade otázku, jak interpretovat vývoj oděvní součásti, která se
skládá ze dvou částí, z nichž každá má svůj vlastní název (Jeřábková, 2011).   

Dalo by se říci, že k celé otázce již není co dodat. Domnívám se, že tím novým, co ta-
to studie přináší, je střihový rozbor oděvních součástí lidového oděvu v konfrontaci
s možnými historickými vzory. Na rozdíl od našich předchůdců již nejsme odkázáni
pouze na studium vnější podobnosti zachycené obrazovými doklady, ale pro srovnání
máme k dispozici skutečné střihy historických oděvů, které se zachovaly v krejčov-
ských střihových knihách.2 V posledních letech se podařilo shromáždit a vydat desítku
střihových knih z českých zemí (Šimša, 2013a). V letošním roce na ni navázala publi-

2 Knihy krejčovských střihů, někdy též mistrovských kusů, patří mezi normativní cechovní dokumenty,
kterými krejčí v průběhu 16. až 18. století definovali vlastní oděvní produkci z hlediska správnosti stři-
hu, spotřeby a druhů užitých materiálů. Jejich předchůdcem byly ručně psané popisy oděvů, k nimž se
v průběhu 16. století začaly doplňovat kresebné záznamy střihu. Povinností adepta mistrovské zkoušky
bylo se tyto střihy naučit a před cechmistry kresbou i slovem dokázat jejich znalost. Oděvní a výstrojní
součásti jsou v nich zachyceny ve značné šíři, počínaje šatníkem městských elit, přes liturgická roucha,
jezdeckou výstroj a stany, až po oděv vozků a sedláků. Knihy střihů představují významný pramen
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kace věnovaná střihovým knihám ve střední Evropě, která obsahuje další desítku stři-
hových knih krejčovských cechů ze slezských, polských a slovenských měst (Šimša,
2021). Knihy obsahují velké množství střihových nákresů, které mimo jiné zahrnují
městské a v několika případech i venkovské oděvy. Právě na jejich rozboru a konfron-
taci s lidovým oděvem je postavena tato studie.

terminolo Gie oděvních součástí

Při výkladu o součástech ženského oděvu na moravsko-slovenském pomezí zcela zákonitě
narazíme na problém používání odpovídající terminologie, která výstižně pojmenovává
jednotlivé druhy oděvních součástí, a to jak v jejich česko-slovenské jazykové rozmanitosti,
tak historickém kontextu. Úkol to není nijak snadný, a to z toho důvodu, že některé názvy
jsou v užívání již několik století a oděvní součástí, které označují, za tu dobu prošly vý-
znamným vývojem. Typickým příkladem takového názvu je sukně, užívaná od středověku
pro označení mužského a ženského oděvu ze sukna, jehož uzavřený trup oblékaný přes
hlavu řadí sukně mezi košilový typ oděvu. V lidovém prostředí bývá jako sukně označován
výhradně ženský soukenný oděv, a to s živůtkem i bez něj, přičemž oděv shodné konstrukce,
ale ušitý z plátna či směsových materiálů, jako sukně vnímán není. Oproti tomu spisovná
čeština a slovenština jako sukni chápe veškerý vrchní oděv, kryjící v jednom kuse trup
a nohy od pasu dolů, a to bez ohledu na materiál a konstrukci. Ve starší literatuře proto
bývalo obvyklé, že autoři s oblibou používali nářeční názvy spojené s konkrétním typem
oděvní součásti, o níž v textu psali. Problém je v tom, že nářeční názvy většinou nejsou sta-
bilní a jeden název často označuje nejen různé typy, ale někdy i druhy oděvních součástí.
Právě v tomto ohledu je dosti problematická terminologie, kterou ve svých pracích užívala
D. Stránská, v níž se mezi odbornými termíny objevují názvy, jako rubáč, leknice, stánek,
rukávce a další. Vzhledem k tomu, že většina moderních českých i slovenských prací z této
terminologie vychází (Šimša, 2014b: 218), setkáváme se s některými z nich doposud. Zřejmě
nejvíce se od této praxe odklonila Viera Nosáľová v populárně laděné, ale obsahově velmi
hutné knize Naše kroje (Nosáľová, Paličková, 1988). Pro jednotlivé druhy oděvů zvolila
termíny ze spisovného jazyka – sukňa, košeľa, zástera, živôtik, kabátik – doplněné o názvy
pro spodní oděv – spodník a krátkou košili – rukávce a oplecko – kterými spisovný jazyk
nedisponuje. Nevyhýbá se ovšem ani uvádění nářečních názvů, které však píše důsledně
kurzívou a v závorkách. Domnívám se, že právě takový způsob popisu je účelný a správný
a v tomto textu se jej pokusím přidržovat, případně i dále rozvést.

soukenná sukně –  vývoj oděvní součásti 
a její  konstrukce 

Základní součást ženského oděvu tvořila od středověku sukně, a to ve smyslu kom-
paktního vrchního oděvu, zahalujícího nohy, trup i ruce. Z pohledu antropologické sys -
tematiky oděvních konstrukcí patří do skupiny tzv. košilového oděvu, pro nějž je typic-

a účinný nástroj komparativního studia geneze oděvních součástí, sledování střihových detailů na iko-
nografických pramenech a v neposlední řadě i vývoje pojmenování střihových konstrukcí.
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ké, že má uzavřený trup, a proto se musí oblékat přes hlavu. Slovanský termín „sukňa“
a jeho varianty označují ženský vrchní oděv a v tomto smyslu se slovo užívalo v Če-
chách i na Slovensku (Machek, 1971: 592), v Polsku se tradičně používá pro pojmeno-
vání sukně s živůtkem. Pro označení ženské sukně ho převzala i maďarština – szoknya.
Oproti tomu němčina užívá pro označení ženských a mužských sukní termín der Rock.
Termín sukně/der Rock se užíval především pro označení oděvu ušitého ze sukna, pří-
padně z materiálů na bázi vlny a hedvábí. Pro plátěné oděvy, třeba i stejného střihu, se
používá název kytle/der Kittel.

Starší typy sukní z první poloviny 16. století se skládají ze dvou předních a dvou zad -
ních střihových dílů, přičemž horní (život) a spodní část (podolek) byly střiženy vcelku,
z jednoho kusu materiálu, takže je nazývám životové sukně. V některých případech byl
společně s živůtkem vystřižen i rukáv a takový oděv je označován jako samorostlý –
„Rokh so selbst gewachsenen Büchsen und Brust“ (Šimša, 2013a: 196). Z rakouské Enže
a nedalekého Leonfeldenu pocházejí hned tři takové sukně, dvě určené pro měšťanky
a třetí, mnohem užší, zřejmě pro venkovanku (Barich, McNealy, 2015: 242–249). To
sukně v krejčovské knize z Košic je v soupise krejčovského díla výslovně určena pro sel-
ku ‒ „Paraszt Aszonyembernek való Hatt Ránczos Szoknyátt“ (Šimša, 2020: 284). Oděv
se skládá ze čtyř symetrických střihových dílů, z nichž dva tvoří přední stranu oděvu
a dva zadní stranu oděvu. Přiléhavý trup sahá do výše pasu, kde přechází v širokou ko-
lovou sukni tvořenou čtyřmi kruhovými výsečemi. Rovné dotykové přednice zakonču-
je obdélný výstřih, ohraničený trojúhelníkovými ramínky, namísto nichž mohou být

Obr. 10. Kolová sukně se živůtkem bez rukávů. Krej-
čovská kniha střihů ze Spišské Belé, Slovensko, 1712

Obr. 11. Kolová sukně se živůtkem bez rukávů pro selku
do pole. Krejčovská kniha střihů České Budějovice,
Česko, 1623
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3 V druhé polovině 16. století se vedle sukně objevuje nový termín, a tím je šurc/der Schurz, který se však
vztahuje pouze k sukni v jejím užším slova smyslu, tak jak ji známe dnes. Termín i oděvní součást mají
zajímavou historii, která sahá k textilním doplňkům mužské plátové zbroje z druhé poloviny 15. století.
Šurc byla vepředu otevřená kolová „sukně“, kterou si rytíř vázal v pase, aby překryla a sjednotila pře-
chod mezi plátovou zbrojí trupu a nohou. Šurc se stal v průběhu 16. století velmi oblíbený i v civilním
oděvu, často se podšíval kožešinou a muži jej nosili jako zimní součást oděvu. Kromě toho se uplatnil

též vystřiženy samorostlé rukávy. Materiálem pro ušití sukně je těžké halenové sukno
(szür), je tedy otázkou, jestli sukně nepůsobila spíše jako dlouhý mentýk.

Poté co v průběhu 16. století došlo ke střihovému oddělení životu a podolku sukně,
začalo být pojmenování sukně/der Rock užíváno též k označení spodní sukňové části,
tak jak ji vnímáme dnes. Pro takový typ sukně používám označení sukně s živůtkem.
Kromě knih krejčovských střihů lze takové sukně identifikovat v městských, ale též
venkovských pozůstalostních soupisech, obzvlášť pokud je živůtek ušitý z odlišného
materiálu, jako je tomu v případě venkovské sukně z Pardubicka: „sukně tupltikytová
s damaškovým životkem“ (Svatoň, [s.a.]: 77), anebo z Liptova „sukna czerwena ssayowa
s axamietowym žiwotom“ (Sitárová, 2005: 217). Proměna střihu ženských sukní v prů-
běhu 16. století se však netýkala pouze oddělení živůtku a rukávů, ale i proměn podol-
ku. Z nákresů v knihách krejčovských střihů je zřejmé, že starší typy sukní nebyly nijak
široké a šířka jejich čtyř střihových dílů většinou nepřekročila polovinu kruhu, takže
po sešití měly podobu hladkého zvonu, označovanému v němčině „die Glockenweit“.
K výraznějšímu rozšiřování mohlo dojít teprve po střihovém oddělení živůtku, k ně-
muž docházelo v závislosti na regionálních oděvních zvyklostech v průběhu celého
16. století. Přední a zadní střihové díly si zachovaly podobu kruhových výsečí, které se
postupně zvětšovaly, až sukně zdvojnásobila svůj obvod na úplný kruh, a tím se vyrov-

Obr. 12. Zaoblená pásová sukně se živůtkem bez ru-
kávů. Krejčovská kniha střihů Chomutov, Česko, 1604

Obr. 13. Zaoblená pásová sukně se živůtkem bez ru-
kávů. Slovensko, počátek 20. století
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nala módním „šurcům“,3 což je případ i ji-
nak velmi archaické selské sukně z Košic.
Na rozdíl od kruhových „šurců“ však měly
sukně s živůtkem dva přední díly výrazně
užší, a tím i plošší, kdežto hlavní rozšíření,
a tudíž i řasení, se soustředilo na zadní dí-
ly. Přechod mezi živůtkem a sukní již ne-
byl hladký, ale horní výstřih sukně musel
být nařasený a různě široké sklady mohly
procházet celou plochou sukně až na zem.
Uváděná délka takové sukně sahala v pří-
padě měšťanek téměř na zem a dokonce
i venkovankám sahala až ke kotníkům. Při
chůzi ji proto bylo nutné přizdvihovat a při
tanci dokonce v pase podkasat, čímž se
spodní okraj sukně zvedl do spodní partie
lýtek, ovšem za cenu vzniku nevzhledného
válce v pase. Zkrácení na běžnou délku sel-
ských sukní sahajících do poloviny lýtek
lze poprvé pozorovat na souboru oděvů
„zu einen gemainen Weib ins Felt zu einen
Rockh, Brust undt Goller“ z Českých Budě-
jovic (1630) (Šimša, 2013a: 204).

Vedle kolových sukní složených ze čtyř střihových dílů se na konci 16. století v krej -
čovských knihách objevují i samostatné sukně bez živůtku, které jsou tvořeny jen mírně
zaobleným lichoběžníkovým pásem v poměru horního a dolního obvodu 1:2. Nejvýraz-
něji je tento typ zachycen v krejčovské knize z rakouské Enže (1590), kde je zakreslena
sukně pojmenovaná „einer under schaüben“ (Barich, McNealy, 2015: 235). Připojené vy-
obrazení měšťanky přibližuje i úpravy její plochy do drobných oblých skladů. Jiné střihové
řešení, ovšem se stejným výsledkem, má „einen Heren Rockh mit sampt den Müder“
z Chomutova (1604) (Šimša, 2013a: 98). Sukně je v tomto případě střižena nikoli ze
sukna, ale z blíže neurčeného, nepříliš širokého polovlněného materiálu (ein Zeug).
Z pásu je odstřiženo sedm obdélníků v délce sukně, které jsou šikmo přestřiženy tak, že
z každého vzniknou dva lichoběžníkové díly. Jejich sešitím vznikne bez zbytečných pro-
střihů široký zaoblený lichoběžníkový pás, jehož spodní obvod je 11 loket (652 cm)
a horní 5 ½ lokte (326 cm), což odpovídá poměru 1:2, jako je tomu u zmíněné sukně
z Enže. Sukně musela být v pase hustě naskládaná a oblé faldy či ostré vrapy nejspíš po-
krývaly i celou plochu sukně. Dost možná, že právě takovou sukni zachytil ve svém popisu
české venkovanky i Cesare Vecellio: „Šatí se soukennými šaty hrubými, některým hedváb -

Obr. 14. Obdélná pásová sukně se živůtkem bez rukávů.
Slovensko, počátek 20. století

i ve střihu mužských sukní a sukniček, a to když nahradil jejich spodní část, která nově získala podobu
široké sukně formované do oblých varhánků – faldů. Podobným způsobem se šurc uplatnil i v ženském
oděvu, a to jednak jako nový typ dolní části ženské sukně s živůtkem, a jednak jako samostatná sukně
v jednoduché i podšívané formě. Šurc, ušitý z lehkých hedvábných materiálů, se mohl nosit na souken-
né sukni, přičemž přední okraje zůstaly nesešité, takže odhalovaly její přední část. S termínem se setká-
váme především v městských a v menší míře i venkovských inventářích (Šimša, 2019: 50).
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ným prýmkem zdobenými; nosí vlněný klobouk sprostný, zpod něho vzniká bílé zavití, jímž
tvář dokola kryta. Na svrchu odívají se pláštěm a šatem krátkým kožešiným. Sukně dolní
jest vlněná a hustě skládaná. Takž jsouce oděny, rychlým krokem jako Němkyně v dřevácích
nebo škorních bez pantoflů městem kráčejí prodávajíce neb kupujíce“ (Winter, 1893: 348).

S novým typem střihu široké, hustě skládané sukně s živůtkem, a stále častěji i bez
něj, mohou souviset i nové názvy, jež se v pozůstalostních spisech objevují v posledních
desetiletích 16. století. Oděv již není identifikován jako sukně, ale má vlastní pojmenování
tvořené z názvu použitého materiálu s příponou -ka, tedy šamlatka, muchejrka, kronraška,
tupltikytka, haraska, barchanka i lindyška.4 Název je nejspíš odvozen podle vzoru „ka-
sanka“,5 která je v souvislosti se sukněmi ‒ „sukně kasanka“ ‒ zachycena roku 1543
v Písku (Křemen, 1917: 112). Nové sukně se vyskytují především na venkově, a to souběžně
s předchozími typy sukní, takže není výjimkou, že v jedné pozůstalosti figuruje „sukně
lindyšová“ i „lindyška“ anebo „sukně harasová“ i „haraska“ v evidentní snaze odlišit dva
různé typy oděvu (Šimša, 2019: 52). V zápisech se sukně objevují většinou samostatně,
doprovázené odpovídajícím počtem živůtků: kytle lněná; barchanka; šorc muchejrem po-
šitej; živůtek šamlatový; živůtek tamínovej; živůtek muchejrovým (Svatoň [s.a.]: 69).

Lichoběžníkové sukně tvoří spojovací můstek mezi kolovými a obdélnými sukněmi,
které vešly do módy na přelomu 16. a 17. století a natrvalo proměnily střih této oděvní
součásti. Interpretace nového střihu je možná pouze na základě znalosti předchozího
vývoje a návaznosti konstrukcí jednotlivých typů kolových, lichoběžníkových a obdélných
sukní. Bez této znalosti postrádá střih konstrukční logiku, která by velela ovinout ženské
boky dlouhým horizontálně orientovaným pruhem materiálu a nikoli stejný tvar sešívat
z vertikálně orientovaných dílů. V krejčovských knihách se s dobovou novinkou setká-
váme poprvé v polovině 17. století, a to v krejčovské knize z polské Wschovy (Šimša,
2021: 158). Sukně „Weiber Rock mitt Krofiβen“ je složena z 9 obdélníků, střižených z celé
šíře ¾ lokte širokého atlasu, damašku či šamlatu. Po sešití vznikne dlouhý obdélný pás,
který je v pase nutné hustě nařasit a často i podložit vycpávkou rozšiřující jinak rovně
splývající sukni. Sukně postrádá živůtek, který se již oblékal samostatně a v průběhu
17. století jej postupně nahrazovala šněrovačka (Šimša, 2021: 53, 57). V tomto konkrétním
případě je součástí střihu samostatný kabátek s rukávy.

uPl atnění konstrukcí ženských sukní 
ve střed oevroPském Prostoru      

Většina z výše popsaných střihových konstrukcí ženských sukní zakreslených v ce-
chovních knihách krejčovských střihů se uplatnila nejen v městském, ale s jistým od-
stupem i ve venkovském prostředí. Úloha zprostředkovatele náleží v tomto procesu

4 Obdobu těchto pojmenování samostatných sukní z bavlněných, polohedvábných a vlněných materiálů
nacházíme na českém, moravském a slovenském venkově ještě na počátku 20. století.

5 Na přelomu 15. a 16. století bylo označení „kasanka“ vyhrazeno pro luxusní ženský hedvábný plášť. Ja-
ko příklad světské marnivosti bylo jeho pojmenování použito v překladu Severynovy české Bible z roku
1529 (Iz 3,23), kde nahradila „karnáč“, starší typ luxusního ženského pláště. Důvodem, proč bylo pro
pojmenování nového typu sukně použité, podobně jako v rakouské Enži, pojmenování řaseného pláště,
je nejspíš shoda ve specifickém způsobu úpravy plochy látky „kasáním“, dnešními slovy skládáním či
řasením (Šimša, 2019: 51).
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městským krejčovským cechům, které zajišťovaly nejen výrobu oděvů, ale též průběžný
přísun oděvních novinek. Vandrující tovaryši dokázali během své cesty za novými zku-
šenostmi projít řadou měst střední Evropy a s novými poznatky se posléze vrátili do-
mů. Není tedy nijak překvapující, že oděvní konstrukce zakreslené ve střihové knize
z českého Chomutova (1605) se objevují též ve střihové knize ze slovenského Kežmar-
ku (1641). V průběhu 16. a 17. století řada městských cechů rozšířila s podporou maji-
telů panství svou působnost z okruhu městského mílového práva na celá vrchnostenská
panství, v nichž měly výsadní postavení při řemeslné výrobě oděvů, garantovali její do-
stupnost a kvalitu provedení krejčovského díla, a to včetně uplatnění stavovsky odstup-
ňovaných oděvních vzorů (Šimša, 2020: 282).

Dokladem úspěšnosti jejich počínání jsou oděvní součásti odvozené z historických
krejčovských vzorů, které se zachovaly jako součást regionálních variant středoevrop-
ského lidového oděvu (Stránská, 1947). Rozrůzněnost jejich oděvních forem a způsoby,
jakými se novým oděvním součástkám přizpůsobovaly ty dosavadní, i odlišnosti v jejich
následné skladbě a vrstvení jsou dokladem, jak složitý a nestejnorodý proces to byl.

Konkrétní představu o rozšíření střihových konstrukcí ženských sukní ve středo -
evropském lidovém oděvu lze čerpat z několika rozsáhlých výzkumů, které proběhly
v druhé polovině 20. století v Polsku, na Slovensku i na Moravě. Zatímco typ ženské ži-
votové sukně se nezachoval v žádném ze středoevropských regionů, sukně s živůtkem
je zastoupena již mnohem četněji. Relativně kompaktní výskyt zaznamenáváme po
obou stranách hřebenů Bílých Karpat, Javorníků a Beskyd a jejich podhůřích zasahují-
cích do trnavské oblasti, Pováží, moravských Kopanic, Luhačovického Zálesí, jižního
Valašska, Frenštátska, Těšínska a částečně i Kysuc. Na ně navazují izolované ostrůvky
výskytu v Liptově, a především na pomezí Spiše a Šariše (Benža, 2000: 132).

Sukně s živůtkem z těchto oblastí jsou si vzácně podobné, hlavně živůtek s hroty na
přednicích i v zadním výstřihu je jejich dobrým identifikačním znakem (Stránská, 1947:
169). Oděv vykazuje znaky městského středoevropského oděvu, který se zformoval
v druhé polovině 16. století a v užívání zůstal ještě v první polovině 17. století, kdy jej
začaly pozvolna nahrazovat nové oděvní vzory (Šimša, 2013a: 36). Ovšem mezi šlechtici
a měšťany uherského království zcela nezanikl, ale zůstal v užívání až do počátku 18. století
(Pechová, 2013: 82). Měl tedy dostatek času, aby zde zdomácněl. Jeho střihová konstrukce
vešla ve známost a venkovské švadleny mohly nabídnout lidem jeho cenově méně náročné
plátěné varianty. Poté, co soukenné sukně s živůtkem opustily šlechtické a později i měš-
ťanské šatníky, krejčí je nejspíš nabídli movitým venkovankám, což vedlo v některých re-
gionech (Trnava, Šariš, Spiš, Abov) k jejich trvalému zdomácnění. Naše předpoklady
o vcelku raném transferu střihových vzorů z města na venkov vhodně glosuje švýcarský
cestovatel Wilhelm Dilich (1571–1650), popisující na přelomu 16. a 17. století oděv uher-
ských venkovanek: „...Selka má na sobě černý nebo červený živůtek, černou lněnou sukni
se sotva nějakým zeleným nebo červeným lemem a černé vysoké boty. Na zádech často nesou
plachtu a v ní zavázané to, co chtějí nést s sebou...“ (Markov, 1955: 45).6

6 „... Die Bawrin hat an ein schwartze oder rothe Brust ain schwartzen leinen Rock, mit etwa einem grünen
oder rothem Saum, und schwartze Stifel. Auff dem Rücken tragen sie mehrmals ein Tuch, darinnen dasje-
nige eingebunden, welches sie mitragen wollen...“ (Markov, 1955: 45).
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soukenné sukně s  živů tkem – sPiš  a šariš

Významná oblast výskytu soukenných sukní s živůtkem se nachází na pomezí Spiše
a Šariše s přesahem do Abova. Oblast protíná stará obchodní cesta z Polska do Uher,
podél níž stojí královská města Kežmarok, Levoča, Sabinov, Prešov a Košice. Ve městech
existovala od středověku velmi silná krejčovská tradice, která se mimo jiné projevovala
v zakládání cechovních knih střihů, v nichž nechybí šlechtické, městské a selské oděvy
(Šimša, 2020: 228, 260, 280). Rozptyl výskytu sukně s živůtkem napovídá, že v mi nulosti
se mohlo v celé oblasti jednat o převládající typ oděvu, z něhož však v polovině 20. století
zůstaly pouhé rozptýlené ostrůvky v podhůřích a osamocené lokality v horách.7 Necelá
desítka vesnic v okolí městečka Šarišské Sokolovce je spíše výjimkou a obvyklejší je výskyt
v izolovaných horských obcích, jako je Kluknava a Kojšov v sousedství města Gelnica
(jižní Spiš). Na jihu je výskyt doložen v širším okolí Košic, a to v Myslavě a Poproči
(Abov). Na severu pokračuje přes horské vesnice v okolí Torysky (Spiš) (Nosáľová, Pa-
ličková, 1988: 236) do údolí řeky Popradu v okolí Vyšných Ružbachů, Ždiaru a Osturně
(severní Spiš) s přesahem na polskou Spiš.

Střih sukně s živůtkem si v celé oblasti zachoval vzácnou shodu a také časovou stálost,
jak dokládá živůtek ženské sukně ve střihové knize z Kežmarku, jehož střih se nijak neliší
od střihu z poloviny 20. století (Šimša, 2021: 277). Oba živůtky jsou přiléhavé, tvarované
v bočních švech přecházejících na záda, která jsou zúžena do tvaru písmene „V“. Přednice
jsou rovně střižené, zakončené charakteristickým nízkým hrotem, jehož motiv se opakuje
ve středu zádového výstřihu. Na spodním okraji jsou přednice svázané či sepnuté, takže
se dle velikosti poprsí šikmo rozevírají. Živůtek je ušitý nejčastěji z jemného červeného
sukna a okraje přednic, výstřihů i průramků jsou lemovány několika řadami kontrastních
soukenných pásů, nahrazených později stuhami. Sukně je mladšího typu než ta ve střihové
knize z Kežmarku a je tvořena obdélným pásem sešitým ze čtyř či pěti šířek materiálu.
Vepředu je sukně hladká, na bocích a vzadu nabíraná do drobných varhánků. Bílé plátno
se ve 20. století používalo spíše okrajově, a to jako materiál na sukně pro svobodné dívky
v lokalitách Myslava, Kojšov a Ždiar (Nosáľová, Paličková, 1988: 232, 244, 278). Na velké
církevní svátky se nosila bleděmodrá soukenná sukně (Myslava). Dívky si ji poprvé ob-
lékly v 15 letech a ve stejném typu sukně se i vdávaly (Kojšov). Starší vdané ženy nosily
sukně ze sukna tmavých barev, nejčastěji tmavomodré, černé a zelené. Sukně zelené
barvy však byla v některých lokalitách vyhrazena pro nevěstu a velké církevní svátky. Na
běžné nošení se šily sukně z hrubšího sukna nebo štofu. Vedle sukna se s oblibou užívala
barvířská plátna s drobnými vzory v bílé, světlemodré, žluté a zelené barvě. Nová sukně
se nosila ve svátek, obnošená ve všední dny. Kromě celistvé sukně s živůtkem se v závě-
rečné fázi nošení tradičního oděvu setkáváme i s užíváním oddělené varianty tohoto
oděvu, jako je tomu v okolí Vyšných Ružbachů a také na polské Spiši (Starek, 1954: 44).

7 Sukňa so živôtikom, ženský odev. In: Encyklopédie ÚĽUV [online]. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
(navštívené 20. 12. 2020). Dostupné z: http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tra-
dicny-odev-obci/sarisske-sokolovce/; http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tra-
dicny-odev-obci/kojsov/; http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tradicny-odev-
obci/ myslava/; http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tradicny-odev-obci/
poproc/; http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tradicny-odev-obci/vysne-ruz-
bachy/; http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tradicny-odev-obci/zdiar/; http://
www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tradicny-odev-obci/osturna/.
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Důvodem bylo zřejmě zvýšení počtu sukní ušitých z různých materiálů, které se však
kombinovaly jen s jedním či dvěma živůtky.  

Sukně s živůtkem nese v celé oblasti obecné pojmenování „kitľa“ či „kidla“ (Kovače-
vičová, 1990: 46), odvozené z německého termínu „der Kittel“, který se užíval pro ozna-
čení sukní se živůtkem ušitých z barveného plátna. Nabízí se tedy vysvětlení, že sou-
kenným sukním předcházelo plošné užívání plátěných sukní – kytlí, a název zůstal
v užívání i poté, co se na venkov dostala i jejich soukenná varianta. V některých lokali-
tách, jako je Kojšov (jižní Spiš), se však materiál sukní rozlišoval, přičemž „kitľe“ byl
pouze oděv ušitý z bílého či barvířského plátna a „sukní“ se rozuměly pouze soukenné
sukně (Nosáľová, Paličková, 1988: 244). Živůtek se nazývá „vist“, což je odvozeno z ně-
meckého „wüβt“, označující v německé krejčovské terminologii trupovou část mužské-
ho i ženského oděvu. Kromě toho se na severní Spiši setkáváme i s pojmenováním ži-
vůtku „kabotek“, odvozeného nejspíš z názvu „kabát“, užívaného ve staré i střední
češtině pro označení přiléhavého mužského trupového oděvu (Šimša, 2020: 292).   

Sukně s živůtkem se ve valné většině této oblasti kombinovala s dlouhou košilí, která
tvořila jediný spodní oděv. Až na výjimky (Spišský Štvrtok)8 nebylo zvykem pracovat
pouze v košili přepásané fěrtochem, aniž by žena měla současně oblečenou sukni a ži-
vůtek. Naopak ve velké svátky bylo zvykem (Spiš) na dlouhou košili oblékat další, do
pasu sahající krátkou vyšívanou košili (opľečko) (Nosáľová, 1982: 160). Oproti tomu na
jihu, v Abově, tvoří spodní oděv krátká košile do pasu (oplečko) a v pase uvázaný spod-
ník (pendel). Ve 20. století dlouhou košili v řadě lokalit (Torysky, Kojšov, Osturňa a dal-
ší) nahradil vysoký spodník s ramínky, zvaný většinou (blendeck), který doplňovala krát -
ká košile (oplečko).

košilový oděv a Pl átěné sukně –  rubáš a kytle

Svrchní soukenné sukně s živůtkem či polohedvábné sukně však byly v truhlách ven-
kovských žen vyhrazeny především pro sváteční příležitosti a zimní období roku. Ve
všední dny se běžně nosil plátěný oděv, který posloužil jako pracovní, letní a v zimě
i spodní oblečení. Obliba plátěného oděvu je na venkově vcelku pochopitelná, protože
pěstování textilních plodin, jako byl len a konopí, zde mělo dlouhou tradici, vycházející
z vlastních potřeb i povinnostem vůči vrchnosti. Upředené vlákno zpracovávali řemeslní
tkalci, kteří z něj na zakázku vyráběli různě kvalitní druhy plátna. Jeho zásoby jsou ve
venkovských, ale i v městských domácnostech doloženy pozůstalostními inventáři mi-
nimálně od 16. století a tento zvyk přetrval leckde až do poloviny 20. století. S ohledem
na způsob zpracování a kvalitu příze se vyráběla plátna horší i lepší kvality. V pozůsta-
lostech se zmiňuje hrubé plátno „žemněné, pačesné a koudelné“, lepší kvalitu mělo „tlusté“
plátno (Svatoň [s.a.]: 103). Jemné druhy plátna, jako byl kment, jehož výrobou proslula
především slezská města, se většinou kupovaly na městském trhu. O konstrukci plátěného
oblečení máme jen velmi kusé informace, což je způsobené tím, že se jeho výrobě řemeslní
krejčí nevěnovali. Na venkově však přes odpor městských cechů pracovala řada nece-

8 Dlouhá košile, ženský odev. In: Encyklopédie ÚĽUV [online]. Ústredie ľudovej umeleckej výroby (na-
vštívené 20. 12. 2020). Dostupné z: http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tra-
dicny-odev- obci/spissky-stvrtok/.
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chovních krejčích, „stolířů a fušerů“, znalých střihů a také venkovské švadleny (Šimša,
2020: 275-277). Dovednost v šití oděvů byla zřejmě dosti ceněná, protože se jí u městských
švadlen za úplatu učila řada dívek-sirotků pocházejících ze selských gruntů, a tato praxe
je doložena jak v Čechách, tak na Moravě (Šimša, 2020: 279). Přímo v domácnosti tak
bylo možné ušít většinu střihově méně komplikovaných oděvních součástí. Výhodou
plátěného oblečení byla možnost pravidelné údržby praním, což ostatní oděv neumož-
ňoval. Navíc bylo možné plátno u barvíře obarvit na modro nebo na černo a získat tak
vizuálně hodnotnější materiál pro sváteční oděv.

Spodní plátěný oděv se ve staré češtině nazýval „rub“ či „ruby“.9 Toto pojmenování
bylo s největší pravděpodobností odvozeno od „rubání“, tj. oddělování kusů plátna
trháním (Machek, 1957: 426). Od základu „rub“ je ve slovanských jazycích odvozena
celá řada názvů oděvních součástek, především plátěných košil, sukní, zástěr, šátků
a plachet (Stránská, 1951: 306). Právě z obecného pojmenování plachty, která se ve stře-
dověku používala pro zavinutí mrtvých na jejich poslední cestu, je odvozen název
umrlčího roucha (rubáš). Teprve v 16. století přešel tento název na novější typ oděvní
součásti, jakým byla dlouhá košile, do níž byli nebožtíci oblékáni ještě na konci 19. sto-
letí (Plessingerová, 2007: 862). Do písemných pramenů vstupuje rubáš v průběhu 15. sto -
letí a již tehdy byl používán jako doklad prostého oděvu venkovanů, případně naprosté
nemajetnosti. „By žádné sukně neměla, ani která výprava po ni dána byla, než toliko je-
diný rubáš, chci ji za svou manželku rád vzíti!“(Winter, 1893: 93). Když chce Štítný cha-
rakterizovat služebnou dívku, obleče ji do rubáše, ten si od ní vypůjčí její paní a jde na
dostaveníčko se záletným manželem: „A panie smluvila s děvkú ... a vzemši na sě rubáš
té děvky a rúchu sama šla do chléva“ (Štítný, Vrťátko, 1873: 137). Podobným způsobem
venkovskou dívku charakterizuje i Mládenec v jedné ze skladeb Neuberského sborní-
ku: „A já bych radši již s nějakú pěknú v hrubém plátenném rubáši veselú trávničkú mlu-
vil...“, aby vzápětí potvrdil, že stejný oděv se nosil i ve městě: „Ctnosti, bychť s nevěstkú
mluvil, však bych jí rubáš zdvihl...“10 Proto, když Jan Hus ve své postile z roku 1414 činí
výtky na okázalou nádheru spodního oděvu svých současníků, pro zesílení účinu vy-
slovuje obavu, že stejně se budou brzy chovat i venkované: „...nosí košilky a čechlíky.
A již rubáši skoro i u sedlek budů vypovědění...“, a to z toho důvodu, že každý touží cho-
dit v drahém, krásném a pěkném rouše (Hus, Erben, 1866: 240).

Ze všech citací je zřejmé, že „rubáš“ byl pisateli vnímán jako prostý ženský oděv, užívaný
především na venkově, a to jako spodní, ale též jako letní svrchní pracovní oděv. Ve velkých
residenčních městech, jako byla Praha, se sice také nosil, ale v 15. století mu již začínaly
konkurovat nové typy spodního oděvu „košilky a čechlíky“, které byly zřejmě lépe přizpů-
sobeny dobovým přiléhavým elegantním oděvům s výraznou dekoltáží. V čem tedy byl
„rubáš“ tak vůčihledně jiný než oba zmíněné oděvy, které mu konkurují? Stránská se do-
mnívá, že se ve všech případech jedná o typ sukně s rukávy, ovšem „rubáš“ je mnohem
volnější a navíc z hrubého plátna. Jen velmi matně tuto otázku osvětlují středověké la-
tinsko-české slovníky, jejichž autoři zařadili rubáš mezi oděvní výrazy druhé poloviny

9 Rubáš. In: Elektronický slovník staré češtiny [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., od-
dělení vývoje jazyka 2006 (navštívené 20. 12. 2020). Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz.

10 Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník] [online]. Eds. Černá, A., Jamborová, M. Praha: Ústav pro jazyk
český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2010 (navštívené 20. 12. 2020). Dostupné z: https://vokabular.
ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/419b0290-a40d-484f-a847-6166e51774ff/plny-text/s-aparatem/folio/44v.
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14. století. V kapitole De vestibus jsou „ruby“ uvedeny hned v jejím úvodu jako jiný výraz
pro oděv jako takový (Flajšhans, 1926: 58, 59). Samotný „rubáš“ se však objevuje teprve
v polovině kapitoly, a to mezi různými, víceméně nešitými oděvními doplňky, jako je vstu-
ha, podvazek, pokrov, čalun, ale též oplečí, loktuše, šlojíř, plenka a závoj. Samotný rubáš je
překládán jako „simpleridon“ a v pozdějším Welesiniho slovníku jako „sim plicidon“ (Han-
ka, 1833: 148), což je nejspíš odvozenina z latinského adjektiva simpleci tas – prostý, jed-
noduchý. Zajímavý je ostatně celý řádek č. 569, kterým Bohemář popisuje ostatní detaily
oděvu: „jednoduchý rubáš, s podolkem podlyna takřečeným“.11 Jednalo se tedy o oděv dosti
dlouhý, protože o podolku se většinou mluví v souvislosti se spodní částí sukní. Od košile
však „rubáš“ zřejmě nejvíce odlišovala absence rukávů. V ikonogra fických pramenech se
s takovým oděvem nejčastěji setkáváme v souvislosti se ztvárněním Adama a Evy jako
pracujících rolníků. V díle Corsus Sanctae Mariae (1200 – 1230), vzniklém v klášteře
Louka u Znojma, je Eva vyobrazená ve volném košilovém oděvu sahajícím ke kolenům,
který kryje ramena, ale nikoli paže. Adam je oblečen v košili, která končí v pase, kde
začínají krátké široké kalhoty „hače“ (Husa, Šubrtová, Petráň, 1967: obr. 54). V Krumlov-
ském sborníku ze začátku 15. století je Adamův „rubáš“ stále bez rukávů, šířka plátna je
však větší, takže mírně padá přes ramena a kolem trupu splývá v zřetelných záhybech,
které sahají až ke kolenům (Husa, Šubrtová, Petráň, 1967: obr. 59). Spodní okraj je zakončen
pásem třepení z osnovních nití. Na přední straně je rozparek sahající až do pasu, kde je
oděv přepásaný. Evin oděv působí na hrudi jako více přiléhavý, má vypracovaná ramínka
a oblý výstřih. Stále je však natolik široký, aby Eva mohla skrze průramek nakojit synka.
Kolem trupu oděv splývá v měkkých záhybech až na zem, kde je opět zakončen pásem
třepení. Domnívám se, že právě takový oděv měl na mysli autor Dalimilovy kroniky, když
popsal okolnosti, při nichž kníže Oldřich spatřil Boženu: „...uzře, že sedlská dievka na
potoce staše, bosa i bez rukávóv praše...“ (Zíbrt, 1892: 377). Dle oděvní typologie byl tedy
„rubáš“ typem jednodílného bezrukávového košilového oděvu, nejspíše střihu podélného
ponča, jak usuzovala i Stránská (1949: 13). Mužský rubáš byl v ramenou široký, ženský
měl oproti tomu oblý výstřih a širší ramínka. Oděv sloužil jako spodní a příležitostně
i vrchní pracovní oděv venkovských mužů i žen. Na něm se nosila další vrstva oděvu
v podobě životové sukně, která měla již rukávy a od pasu dolů se výrazně rozšiřovala. 

V souvislosti se spodním oděvem je třeba zmínit ještě jednu často diskutovanou
otázku, a to jestli oděv žen – lazebnic v Bibli Václava IV. je, či není dokladem nošení
„rubáše“. Lazebnice jsou oblečeny do lehkých až průsvitných košilek z lněného a jak pí-
še Hus „rozkošného plátna“ (Hus, Erben, 1866: 240). Oděv má podobu dlouhé splývavé
košile, která je na ramenou přidržovaná dvěma ramínky. Oproti „rubáši“ z Krum -
lovského sborníku je ovšem oděv na prsou záměrně tvarovaný tak, aby zdůrazňoval
a částečně i odhaloval ženská ňadra. Celkové vyznění oděvu je více než vyzývavé a zcela
opravňuje Husovy výtky, že oděv má sloužit k zakrytí nahoty a nikoli jejímu rafinova-
nému zdůrazňování. Pokud se nějaký oděv mohl dotknout Husových citů, pak to byl
nejspíš právě tento lázeňský oděv „čechlík“, který však jen stěží můžeme považovat za
prostý oděv venkovanů (Stránská, 1951: 309). Současně je třeba poznamenat, že kon-
strukčně si „rubáš“ a „čechel“ mohly být dosti blízké oděvní součásti, v obou případech

11 „Simpleridon rubass, sed fimbria podlyna fertur“. O tom, že se celý řádek vztahuje k jednomu oděvu,
svědčí i to, že latinské „fimbria – podolek“ je zapsáno již ve verši č. 565 o několik řádků výše, u rubáše
by tedy bylo nadbytečné.
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se totiž jednalo o typ bezrukávového košilového oděvu, odvozeného z podélného
 ponča (Stránská, 1951: 309). Navzájem se lišily především materiálem a přiléhavým
provedením „čechlíku“. Tak jako byl rubáš synonymem pro nepohodlí venkova, sym-
bolizoval čechel pohodlí a luxus města: „...čechel měký a čuba sobolová a též čepice s hed-
vábným feflíkem na ní byl i obuv měkkých koží a podešví měkkosti vycpané...“.12

Na rozdíl od žen nosili muži do lázně skutečně „rubáš“. V jednom z artikulů Frantových
práv namluvil šibal ženě, že přichází z nebe, a ta nechala poslat svému mrtvému muži
„...neb sukni ztrhanú má, třevíce děravé,... rubáš kmentový a botky...“ – rozčilení jejího dru -
hého muže, který si po návratu z cesty nechal „...přinésti rubáš a botky, chtě jíti do lázny...“
je vcelku pochopitelné.13 Mužský čechel, neboli rubáš, do lázní zmiňuje i Winter (1893:
169). Na jedné z miniatur v Bibli Václava IV. je kromě lazebnic zachycen i muž oblečený
do dlouhé, v ramenou dosti široké bezrukávové košile, což by mohl být právě onen mužský
„rubáš“ (Stránská, 1951: 303). Na venkově se mužské „rubáše“ vyskytují v okolí Tábora,
kde jsou na počátku 16. století zmiňovány při výslechu lapků „...vzali Hotovcovi sukni čer-
nou a kuši s heverem a tři prostěradla a rubáše 3 a kožich a nohavice...“ (Straka, 1937: 45).

Je tedy zřejmé, že Husův povzdech, že ženy ve městě a brzy i na venkově odloží rubáš,
byl spíše moralistní nadsázkou než realitou. Osvědčený kus oděvu nezanikl a v užívání
zůstal po celé další století. Nadále sloužil jako spodní oděv, který se nosil v kombinaci
s košilí, kterých, soudě podle inventářů městských pozůstalostí, nebylo v domácnos-
tech nijak mnoho. Na konci 15. století se lněné i „žemněné rubáše“ stále ještě objevují
v pozůstalostech litoměřických měšťanek: „tři košile a rubáš dlouhý“. Ojedinělé zmínky
pocházejí i z Prahy: „tři rubáše sváteční a tři košile všední“ (Winter, 1893: 169-171).
Vedle rubášů se stále častěji objevují i čechle a čechlíky, z jejichž popisů je zřejmé užití
kvalitnějších materiálů i uplatnění výšivky. Zprávy o rubáších v městském prostředí zce -
la mizí až v 16. století a jejich místo zaujímají „čechlíky“ doprovázené „rukávci“: „...v jed -
né truhlici loketní fěrtuchuov ženských 15, rukávce 5, čechlíkuov 5, patuch, rukávce dvoje,
jedny zlatem a druhé stříbrem vyšívané...“ (Praha, 1575) (Teige, 1910: 675). Poslední
zmínku o „rubáši“ nacházíme v Komenského Bráně jazyků z roku 1633, v níž je mezi
společnými mužskými a ženskými oděvy uvedena i košile a současně též její variantní
názvy „rubáš“ a „obléčko“ (Komenský, Thám, 1805: 118).

Na venkově se doklady o nošení ženských „rubášů“ objevují i v průběhu 16. století,
i když jejich zastoupení je regionálně dosti nevyvážené. V okolí Tábora jejich krádeže
několikrát zmiňují výslechy lapků, naposledy ještě roku 1590 v Kratošicích: „fěrtuch
černej tenkýho plátna, rubáš tenkej“ (Straka, 1937: 309). Vedle „rubášů“ se objektem
krádeže stávaly i „fěrtochy, rukávce, košile“ a plátěné sukně „letničky“. Podobnou struk-
turu krádeží nacházíme i na jižní a jihovýchodní Moravě. Lapka vyslýchaný roku 1581
v Kloboukách u Brna vyznal: „...všedše do domu, dva fěrtochy a dva rubáše a druhé sou-
sedě fěrtoch a plachetku vzala“ (Verbík, 1970: 34). V Kněždubě na strážnickém panství
se píše o „rubáši konopném“, jinak jsou oděvy v pozůstalostech dosti podobné: „...fěrto-

12 Tovačovský z Cimburka, Ctibor: Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich. Praha: 1539.
Středněčeská textová banka [online]. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka. Verze
dat 1.1.15 (navštívené 20. 12. 2020). Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/banka.aspx?idz=SDTB.

13 Frantovy práva. Norimberk: 1518. Středněčeská textová banka [online]. Ústav pro jazyk český AV ČR,
v. v. i., oddělení vývoje jazyka. Verze dat 1.1.15 (navštívené 20. 12. 2020). Dostupné z: http://vokabular.
ujc.cas. cz/banka.aspx?idz=SDTB.
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chů konopných pět, tenký fěrtoch jeden, letničky dvě, rukávce tenké dvoje, rouška velká
jedna...“ (Rohatec, 1594), avšak zcela chybí zmínky o košilích (Pajer, 2010:13, 16).

Otázkou zůstává, jak vlastně rubáš v této době vypadal. Jednalo se stále o dlouhou,
volnou bezrukávovou košili jako v předchozích stoletích? V popisech krádeží se vedle
rubáše často objevuje zástěra „fěrtoch“, v jednom případě dokonce tenký a barvený na
černo, a stejně tak i krátká košile „rukávce“. Ze souboru těchto oděvních součástí by se
žena bez nesnází kompletně ošatila, a to nejen za účelem práce v domě nebo na poli, ale
i běžného pohybu po vesnici. Rubáš se tedy již v této době mohl používat nejen jako
oděv spodní, ale i vrchní, a dokonce i dosti sváteční oděv. Ve výpovědi před komorním
soudem v Praze, učiněné na počátku 16. století, popisuje selka původem z Krchleb, že
v rubáši jela i na svatbu: „...když jsme měli na tu svatbu jeti, vzali jsme z almary rubáš
v sukničku udělanej...“ (Winter, 1893: 308). „Rubáš v sukničku udělanej“ by mohl mít
podobně jako „letnička“ konstrukčně dosti blízko k plátěné „sukni s živůtkem“. Pociťo-
vaná odlišnost obou oděvů přitom mohla vycházet z odlišné kvality materiálu, který
byl u „rubáše“ zřejmě mnohem těžší a hutnější než u lehké a tenké „letničky“.

Na Strážnicku a Táborsku byly plátěné sukně nazývány „letnice, letničky“, v jednom
případě dokonce se zdůrazněním, že se jedná o sukni, což v roce 1589 znamenalo, že
má i živůtek: „...rukávce a košile, sukně, ty letničky plátěný dvě...“ (Straka, 1937: 306).
V několika případech je výslovně popsána „letnice tenká“, což znamená, že byla ušitá
z kvalitního běleného lněného plátna (Pajer, 2010: 15). V některých případech mohlo
být plátno i barvené: „letnice z černého plátna“ (Pajer, 2010: 22). Živůtek, který byl vět-
šinou ušitý ze stejného materiálu jako celá letnice, není výslovně zmiňován, jedinou vý-
jimkou je „...obléčko z červeného karmazínu ze třema aksamitovými šňůrkami za 3 zl
12 gr 6 den...“ (Pajer, 2010: 20). Vzhledem k jeho vysoké odhadní ceně se jistě jednalo
o živůtek zhotovený krejčím, navíc ozdobený našitými stuhami.

Na Pardubicku jsou plátěné sukně s živůtkem nazývány „kytle“ (der Kittel). V inven-
tářích vesnic pardubického panství se v 16. století takové sukně vyskytují v necelé de-
sítce případů, do nichž se promítá celá různorodost místního vývoje. Ve zcela ojedi -
nělých případech je uvedena pouhá kytle či „kytle ženská“ (Svatoň [s.a.]: 69), což
vyjadřuje, že se nejspíš jedná o obyčejný plátěný kus oděvu v ceně 15 až 30 grošů. Vět-
šinou však byla „kytle“ ušita z kvalitního jemného plátna a byla opatřena mohérovým
živůtkem, což z ní činilo sváteční oděv: „kytle s živůtkem muchejrovým“ (Svatoň [s.a.]:
69). Pokud byla ušitá z domácího plátna obarveného u barvíře na temně modrou či čer-
nou barvu, stala se z ní „barvínka“. Sukně, která z něj pak byla ušita, byla jistě považo-
vána za hodnotnější kus oděvu, obzvlášť pokud se jednalo o jemnější druh plátna „bar-
vínka tenká plátěná“ (Svatoň [s.a.]: 58). Takový oděv bylo možné opatřit živůtkem
z kvalitního vlněného mohéru a nosit jej i ve svátek: „barvínka nová lněná s muchejro-
vým životem“ (Svatoň [s.a.]: 58). Tedy alespoň do té doby než tmavá barva přešla pra-
ním do šedivého odstínu: „barvínka popelatá s muchejrovým životem“, a kytle se ze svá-
tečního změnila na oděv všedních dnů (Svatoň [s.a.]: 58).     

Pl átěné sukně s  živů tkem – Pováží

Doklady o užívání plátěné varianty sukně s živůtkem jsou na Slovensku roztroušeny
podél toku řeky Váhu, který společně s tokem Hornádu tvořil starou obchodní cestu, vy-
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tvářející kulturní i politickou osu historických horních Uher. Podél ní se nacházela všech-
na důležitá svobodná královská města včetně hlavního královského města Bratislavy
a neméně důležitých Košic. Prostřednictvím horských přechodů je cesta spojena s Ra-
kouskem, Moravou, Slezskem a Polskem, odkud přicházeli kupci, řemeslníci a s nimi
i oděvní inovace. Krejčovské cechy s oblastní působností sídlily v Trnavě a také v Bratislavě.
Oba měly své cechovní knihy střihů a jejich cechovní artikule přebírali krejčí z menších
měst a městeček (Šimša, 2021: 224, 308). Přes setrvalé nebezpečí tureckých vpádů zažívala
celá oblast v 16. a 17. století značný vzestup vyvolaný přesunem církevních, správních
i ekonomických institucí do horních Uher. Z Trnavy se stalo na několik století sídlo ostři-
homského arcibiskupa a z Bratislavy, sídla uherského sněmu, hlavní město království.    

Oblasti výskytu sukní s živůtkem na Slovensku, ať již ušitých ze sukna nebo plátna,
případně z jejich kombinace, vymezila velmi detailně D. Stránská (1947: 156–159).
Z jejích poznámek je zřejmé, že na západě a jihu Slovenska se sukně s živůtkem vysky-
tovaly v celé nížině podél toku Dunaje a Váhu v bratislavské, trnavské, nitranské a tren-
čínské oblasti a zasahovaly dokonce až na okraj Hontu. Sukně s živůtkem ušité ze sukna
jsou sbírkovým materiálem doloženým z okolí Čataje, Chorvatského Grobu, Pezinku,
Piešťan a Trnavy. Výskyt plátěných sukní s živůtkem je nepoměrně řidší. Stránská jejich
existenci ve formě spodního oděvu dokládá vzpomínkami starších žen z okolí Bratisla-
vy (Stránská, 1947: 156), výzkum ÚĽUV je však zachytil již jen v Čataji.14 Zde se jí říka-
lo rubáč a nosila se jako spodní oděv pod soukennou sukni s živůtkem. V létě se však
sukně mohla nosit i samostatně, a to s krátkou košilí (rukávce), jejichž spodní okraj byl
převázaný tkanicí zástěry. Takto sloužila sukně jako pracovní a všední oděv. Další sou-
vislejší výskyt sukní s živůtkem zaznamenáváme až v Pováží, s nímž souvisí jejich roz-
šíření na moravské straně hranice, a to na moravských Kopanicích, luhačovickém Zá-
lesí a jižním Valašsku, ale také na Kysucích, potažmo i v Liptově.

Mezi nimi představuje Pováží svým rozsahem výskytu i stálostí forem vzácně zacho-
valý region. Již D. Stránská si všimla, že zdejší sukně s živůtkem (rubáč) mají živůtek
střiženy z jediného pásu materiálu, což jí velmi připomínalo konstrukci pásového oplečí,
které se vyskytuje u rubáše a spodníku (Stránská, 1947: 156). Využívání jednoduchého
střihového řešení má zřejmě obecnější platnost, protože stejně střižený je i živůtek spod-
ní sukně z Poysdorfu, náležející do oděvního depotu z druhé poloviny 17. století (Wal-
cher, 1914: 4). Zajímavá je i spodní sukňová část „rubáče“, u níž se jako u jediné v celé
střední Evropě zachoval střih z kosených vertikálně orientovaných dílů, které u všech
ostatních typů sukní nahradily díly obdélné. Konstrukce sukně z kosených dílů je na
přelomu 16. a 17. století doložená ve střihové knize z Chomutova (Šimša, 2013a: 98).
Uplatnění a dlouhodobé přežívání střihové konstrukce na venkově mají zřejmě na „svě-
domí“ venkovské švadleny, které se s ní mohly seznámit prostřednictvím práce cechov-
ních krejčí. Užívání této konstrukce zachovaly i poté, co krejčí v závislosti na dobových
oděvních trendech přijali střih sukně z obdélných dílů. V regionu se tato střihová kon-
strukce postupně stala oděvním kánonem a v případě plátěných konopných a lněných
sukní zůstala v užívání ještě na počátku 20. století. Oproti tomu při šití modrých sukní
ze sukna, případně barvířského plátna, které se rozšířily na přelomu 19. a 20. století, se
již kosené díly nepoužívaly a sukně byly sešité ze čtyř nebo pěti obdélných dílů.

14 Rubáš, ženský odev. In: Encyklopédie ÚĽUV [online]. Ústredie ľudovej umeleckej výroby (navštívené 20. 12.
2020). Dostupné z: http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tradicny-odev-obci/cataj/.
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Střihová konstrukce sukně z kosených dílů je doložena v širším okolí města Trenčí-
na, konkrétně v obcích Horná Súča, Dubodiel, Kubra, Omšenie, Horná Poruba a jejich
okolí.15 Zmíněný střih se uplatňuje pouze na plátěných sukních s živůtkem, které se
používaly jednak jako pracovní a ještě na počátku 20. století též jako sváteční oděv.
Oděv v sobě nezapře inspiraci spodní plátěnou variantou sukně s živůtkem, což se pro-
jevuje ve zjednodušené formě pásového živůtku (stánku) s absencí bočních tvarujících
švů. Jedná se však o vrchní oděv, a z toho důvodu je živůtek uzavřený rovnými dotyko-
vými přednicemi s nízkými hroty, jejichž motiv se opakuje na zádovém výstřihu, což
spodní oděv nemívá. Přednice jsou na spodním okraji sepnuty pouze háčkem či knof-
líkem, takže se dle velikosti poprsí samovolně rozevírají a dělají dojem šikmo střiže-
ných okrajů. K ušití sukně bylo potřeba pět šířek plátna v délce budoucího oděvu, přední
díl se ponechával vcelku, ostatní čtyři se nakoso rozstřihly, takže vzniklo osm lichoběž-
níkových dílů. Díly se sešily vždy jednou rovnou a jednou šikmou stranou k sobě až
z nich vznikl široký zaoblený pás. Hotová sukně se na vnitřním obvodu nařasila a všila
do pásku, který se přišil ke spodnímu okraji plátěného živůtku. Plocha sukně se za
mokra ručně nařasila (nazberala) do drobných ostrých (zberů), které procházely plo-
chou rovnoběžně s nejdelší stranou dílu a postupně se zkracovaly podél hrany zkosení.
Po uschnutí vzniklo pevné, ale pružné žebrování, které umožňovalo volnost pohybu
a současně fixovalo tvar sukně. Skládání sukně se muselo opakovat po každém praní.
Sukně s živůtkem (rubáč) se ještě v 19. století šila pouze z domácího konopného plátna.
Pokud byla nová, nosila se ve svátek, obnošená se užívala ve všední dny a nakonec
pouze při práci na poli. Tehdy se přední část sukně vykasala vzhůru a zastrčila pod zás -
těru.

Pl átěná sukně s  živů tkem a její  dědict ví

Výskyt sukní s živůtkem z kosených dílů v okolí Trenčína je v řadě ohledů pozoruhodnou
časovou kapslí svědčící o určité fázi vývoje lidového oděvu. Současně je však třeba brát
v potaz, že se nejspíš jednalo pouze o okrajovou oblast dříve mnohem četnějšího rozšíření
na jihu a západě Slovenska. Dnešní torzovitý výskyt je důsledkem průběžného vývoje li-
dového oděvu, který stále vstřebával nové impulsy, ať už se jednalo o přechod od kosených
k obdélným dílům sukní, nebo o přijímání nových typů samostatných ženských živůtků,
jako byl „kabát či lajbík“ do oděvního kompletu. Nové živůtky mohly zpočátku starší
oděvní komplet pouze příležitostně doplňovat, jak je to doloženo např. z jižního Valašska
(Valter, 1927: 12). Ovšem ve chvíli, kdy se staly trvalou součástí svátečního a někdy též
všedního oděvu, vedlo nadměrné vrstvení (košile + plátěný živůtek + soukenný živůtek)
k zániku nadbytečné vrstvy oděvu. Takto mohlo dojít k zániku živůtku a osamostatnění
sukně, která si však podržela předchozí střih i formu. Existence takovéto samostatné

15 Sukňa so živôtikom, ženský odev. In: Encyklopédie ÚĽUV [online]. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
(navštívené 20. 12. 2020). Dostupné z: http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/
tradicny-odev-obci/horna-suca/;
http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tradicny-odev-obci/horna-poruba/;
http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tradicny-odev-obci/kubra/;
http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tradicny-odev-obci/omsenie/;
http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tradicny-odev-obci/dubodiel/.
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sukně z kosených dílů je doložena v Čičmanech,16 kde se ji říká rubáč a byla součástí svá-
tečního a zimního oděvu. Ve Skačanoch (Ponitrie)17 byla sukně z kosených dílů (letnica)
celoroční součástí oděvu, na počátku 20. století se však již nosila především jako smuteční
oděv. Celoročně se plátěná sukně z kosených dílů nosila i v Solčanoch (Ponitrie)18 zde se
ji však říkalo odolek. V Lubině,19 na okraji myjavské oblasti, to byla zase ertuška ušitá
z jednoho obdélného a dvanácti kosých dílů konopného plátna.

S rozšířením mladších variant sukně se živůtkem, jejíž spodní část byla sešitá z obdél-
ných dílů, s největší pravděpodobností souvisí i výskyt celé řady uzavřených, ale též ote-
vřených hustě řasených plátěných sukní, v dosavadní literatuře označovaných jako zadní
zástěra. J. Koula se s takovým oděvem seznámil v Čičmanech a byl mu výraznou inspirací
při formování jeho hypotézy o skladbě oděvu starých Slovanů. Ovšem již D. Stránská
si několikrát položila otázku o charakteru těchto sukní, které se od čičmanské přední
a zadní zástěry dosti liší. Především jsou téměř všechny hustě řasené, takže zadní zástěra
má spíše charakter sukně, kdežto přední zástěra je skutečně jednoduchým či dvojitým
„fěrtochem“. Z toho důvodu je Stránská za doklad oděvního systému dvou zástěr nepo-
važovala (Stránská, 1949: 15). Kromě torzovitého výskytu v severním Zemplíně a Pohroní
(Benža, 2000: 93) se zadní zástěry vyskytují především v těsném sousedství kompaktního
rozšíření sukní s živůtkem v Pováží, a to ve Zliechově. Další výskyt zaznamenáváme až
na Myjavě, a to v několika vesnicích v okolí Turé Lúky.20 Zdejší nesešité plátěné sukně
(kasanice) nejspíš tvoří společnou oblast výskytu této oděvní součásti na území Horňácka
a Uherskobrodska na sousední Moravě.21 Zadní zástěra se zde nazývá fěrtoch a podobně
jako na Slovensku se šije z jediného, horizontálně orientovaného pásu běleného nebo
žluceného konopného plátna, které se za mokra řasí do drobných ostrých vrapů (Šimša,
2014a: 45). Rozšíření nesešitých sukní v podobě tmavých, hustě skládaných bavlněných
„šorců“, které jsou však na rozdíl od „fěrtochů“ sešívané z několika obdélných dílů, po-
kračuje na Moravě na Veselsko, Uherskoostrožsko, Uherskohradišťsko, Uherskobrodsko
a na Hanou (Šimša, 2014a: 46). Na Slovensko zasahuje rozšíření nevelkým výběžkem
v okolí Senice na Záhorí.22 Na Valašsku se pro označení těchto černých bavlněných ne-
sešitých sukní používá tradiční název kasanka (Šimša, 2014a: 46).

16 Rubáš, ženský odev. In: Encyklopédie ÚĽUV [online]. Ústredie ľudovej umeleckej výroby (navštívené
20. 12. 2020). Dostupné z: http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tradicny-odev-
obci/cicmany/.

17 Rubáš, ženský odev. In: Encyklopédie ÚĽUV [online]. Ústredie ľudovej umeleckej výroby (navštívené
20. 12. 2020). Dostupné z:http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tradicny-odev-
obci/skacany/.

18 Rubáš, ženský odev. In: Encyklopédie ÚĽUV [online]. Ústredie ľudovej umeleckej výroby (navštívené 20. 12.
2020). Dostupné z: http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tradicny-odev-obci/solcany/

19 Rubáš, ženský odev. In: Encyklopédie ÚĽUV [online]. Ústredie ľudovej umeleckej výroby (navštívené 20.
12. 2020). Dostupné z:http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tradicny-odev-
obci/lubina/.

20 Zadná zástera, ženský odev. In: Encyklopédie ÚĽUV [online]. Ústredie ľudovej umeleckej výroby (na-
vštívené 20. 12. 2020). Dostupné z: http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tra-
dicny-odev-obci/tura-luka/.

21 Nejstarší vyobrazení ženy ve žlucené hustě skládané plátěné sukni pochází z Veselského panství a je
součástí souboru kvašů z roku 1812. Zobrazená sukně je však na přední straně důsledně uzavřená a po-
dobně je tomu i na jiných vyobrazeních plátěných sukní z tohoto souboru (Ludvíková 2000: 161, 171). 

22 Zadná zástera, ženský odev. In: Encyklopédie ÚĽUV [online]. Ústredie ľudovej umeleckej výroby (na-
vštívené 20. 12. 2020). Dostupné z: http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicny-odev-slovenska/tra-
dicny-odev-obci/senica/.
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To, že nejsou přední okraje sešité, může mít několik důvodů. První z nich je zcela
praktický a souvisí se snazším ukládáním hustě skládané sukně, která se svinula do vá-
lečku a uložila v truhle. Dobré uložení mělo své opodstatnění, sukně se totiž nikdy ne-
prala, aby neztratila svůj lesk, takže první naskládání bylo současně i posledním. Dru-
hým důvodem může být úspora látky na těch částech oděvu, které nejsou vidět, což je
případ „šorců“ ze Slovácka, které byly v 19. století téměř zcela překryty širokou zástě-
rou. Ostatně právě v této době byla přední část sukně v celé řadě regionů nahrazena ši-
rokou vsadkou z lacinějšího materiálu (ledaco).

ř asený jednodílný a dvoudílný rubáš

Plátěné sukně s živůtkem se uplatňovaly nejen jako vrchní, ale též jako spodní oděv,
který se nosil přímo na holém těle. Na konci 19. století je jejich nošení doloženo stále
ještě na luhačovickém Zálesí a v okolí Bratislavy (Stránská, 1947: 163). Podrobněji zdo-
kumentováno je však pouze ze Záriečí (Pováží) a Čataje (Trnavská oblast).23 V druhé
z lokalit se plátěná sukně s živůtkem dochovala v konzervativním oděvu evangelických
žen, zatímco jejich katolické sousedky již užívaly rubáš běžný v ostatních lokalitách
trnavské oblasti (Nosáľová, Paličková, 1988: 60). V Čataji se spodní sukně s živůtkem
(rubáč) nosila jako základní oděv přímo na holém těle. Zajímavé je, že krátká košile (ru-
kávce) se oblékala nikoli pod rubáč, jako tomu bylo na Pováží, ale s ohledem na jeho cha-
rakter spodního oděvu přes něj. Převázaný zástěrou a s oblečenými „rukávci“ se užíval
jako vrchní pracovní a všeobecně letní oděv. Ve svátek se na něj oblékala modrá soukenná
sukně s červeným živůtkem (čašká sukna), kdežto pro velké církevní svátky a svatby byla
vyhrazena sukně zelená. Střih plátěného živůtku (rubáče) má charakteristické znaky
spodního oděvu, což se projevuje v jeho volném, tvarujícími švy nečleněném střihu
a šikmo střižených přednicích, vytvářejících hluboký výstřih ve tvaru písmene „V“, tak
jak jej známe i z Moravy a rakouského Poysdorfu (Walcher 1914: 4). Spodní část je ob-
délná, vepředu hladká, kdežto vzadu a na bocích řasená do drobných ostrých vrapů.

Střih a způsob užívání plátěné sukně s živůtkem „rubáče“ z Čataje opětovně vyvolává
otázky, které si opakovaně pokládala již D. Stránská (1947: 175). Byl rubáš s pásovým
„stánkem“ konstrukčním východiskem plátěné sukně s živůtkem, anebo tomu bylo na-
opak? Jaké mají společné rysy a v čem se vlastně liší? D. Stránská nastolené otázky řešila
především s ohledem na konstrukci jejich živůtku, přičemž jednodušší pásová forma se
jí jevila starší než forma s prostřiženými ramínky. Nastolenou otázku je však třeba řešit
též z hlediska střihové konstrukce spodní části oděvu. Z ní je totiž zřejmé, že obě vykazují
vcelku zřetelnou návaznost na dobové formy ženských sukní s živůtkem, sešívaných
z kosených a posléze obdélných střihových dílů, tak jak se zformovaly v průběhu 16. a 17.
století. V případě spodního rubáše je příhodným dokladem počáteční fáze vývoje (ria-
menný spodník) vyskytující se ve Skačanoch a okolí (Ponitrie), který je sešitý z jednoho
obdélného a osmi kosených dílů, které do podpaží prodlužuje červená pásová „stánka“.

23 Záriečie. Encyklopédie ÚĽUV [online]. Ústredie ľudovej umeleckej výroby (navštívené 20. 12. 2020). Do-
stupné z: Záriečie - ÚĽUV - Ústredie ľudovej umeleckej výroby (uluv.sk); Čataj. Encyklopédie ÚĽUV
[online]. Ústredie ľudovej umeleckej výroby (navštívené 20. 12. 2020). Dostupné z: Čataj - ÚĽUV - Ústre -
die ľudovej umeleckej výroby (uluv.sk)



54 Šimša, M. 2021. Slovenský národopis, 69 (1), 30–60

Mnohem častější jsou ovšem rubáše sešité ze tří až šesti šířek plátna, které se vyskytují
na okrajích jihoslovenské nížiny v oblastech Ponitrie (Solčany, Močenok), Tekov a Hont
(Bzovík). Nejmladším střihovým řešením je užití širokého hustě nařaseného horizon-
tálního pruhu plátna sešitého na předním či zadním středu. Vyskytuje se na Strážnicku,
Záhorí, v okolí Bratislavy, v trnavské a podunajské oblasti a okrajově i v Tekově. Dle
mého mínění se jedná  o reakci na rozšíření širokého bavlněného a konopného plátna
v 19. století, které bylo dříve nedostupné a nově umožňovalo docílit tradičních forem
jednoduššími prostředky. Společným znakem plátěných sukní s živůtkem a rubášů, kte-
rým se však rubáše výrazně liší od spodníků, je značná šířka a husté řasení. Tato novinka
se u sukní rozšířila teprve v průběhu 16. století, kdy se na jedné straně nebývale zvětšila
jejich šířka, a na druhé se začaly používat lehčí směsové materiály, které neměly tak dobrý
a přirozený svěs jako sukno, a tudíž bylo nutné jejich plochu formovat pomocí řasení či
skládání (Šimša, 2019: 51). Stejně jako sukně s živůtkem mohou být rubáše nejen spod-
ním, ale současně i vrchním oděvem, tvořícím viditelnou vrstvu oblečení. Na počátku
20. století se přepásané zástěrou nosily nejen při práci, ale též ve všední dny a v oblasti
Ponitrie dokonce i ve svátek. Takto „dvojjediné“ užití není doložené u žádného ze spod-
níků, přes které se vždy nosila další vrstva oděvu v podobě sukně a zástěry.

Většina těchto charakteristických rysů nebývá spojena se spodním, ale naopak se
svrchním oděvem. Na výše uvedenou otázku je proto vcelku jednoznačná odpověď:
dvojdílný hustě řasený rubáš nemohl být východiskem vzniku plátěné sukně s živůt-
kem, ale je naopak její redukcí. Z toho důvodu mu zůstalo zachováno nejen její pojme-
nování (rubáč), ale i způsob nošení odpovídající vrchnímu oděvu. Možné okolnosti
 zániku živůtku spodní plátěné sukně jsme naznačili již výše a nejspíš souvisely s uplat-
něním nových typů samostatných živůtků v lidovém oděvu. Osamostatnění spodní
části sukně s živůtkem, kterou nově doplňovala pouze krátká košile, však mělo pro
spodní oděv dalekosáhlé následky. U sváteční varianty oděvu se sice nemusely nijak
výrazně projevit, o to více byly zřejmé u všední a pracovní varianty oděvu, který se no-
sil většinou bez živůtku, a jeho absence odhalila všechny doposud skryté nedokonalosti
v zahalení těla. V těch lokalitách, kde krátká košile (rukávce) sahala až do pasu, zůstala
spodní část sukně beze změn a dala vzniknout jednodílné formě rubáše – Močenok
(Ponitrie), Opatová (Tekov), Úľany nad Žitavou (podunajská oblast). Tam, kde byla ko-
šile příliš krátká, takže odhalovala hruď,24 musela být spodní část sukně prodloužena
pásem plátna nebo činovatě s jedním či dvěma úzkými ramínky, čímž vznikla dvojdíl-
ná forma rubáše, jak je známe ze Záhorí, Myjavy, okolí Bratislavy a trnavské oblasti.25

Z jeho různorodých lokálních názvů cítíme odlišné vnímaní vztahových souvislostí
k ostatním částem oděvu. Zatímco v oblasti Záhorí a Myjavy se mu říká oplečko, což je
výraz používaný v jiných regionech pro pojmenování krátké košile, v trnavské oblasti
se většinou používá název driečka nebo stánka, což je název používaný pro označení
trupové části košile.  

24 V tomto kontextu je velmi zajímavá kresba Josefa Mánesa z období kolem roku 1846, na níž jsou zachy-
ceny ženy z okolí Jablunkova, jejichž spodní oděv zcela postrádá „stánek“, trup je zcela nahý a krátká
košile stěží zakrývá ňadra. Na litografii obyvatel z okolí Hranic na Moravě od Františka Kalivody z roku
1854 má pracující žena „stánek“ stále ještě natolik krátký, že sahá jen pod ňadra, která stěží překrývá
krátká košile.        

25 Mohlo by se zdát, že našemu předpokladu odporuje celá řada dvojdílných rubášů z jihozápadního Slo-
venska (Studienka, Chorvátsky Grob, Čataj), k nimž se nosily tak dlouhé rukávce, že je bylo možné v pa -
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hl adký jednodílný a dvojdílný sPodník

Již několikrát zmiňovaná oblast v okolí Trenčína je zajímavá nejen výskytem sukní
z kosených dílů, ale i tím, že tvoří jistý předěl v typech užívaného spodního oděvu. Prá-
vě zde končí užívání řaseného rubáše a začíná se nosit hladký spodník, anebo dlouhá
košile. Hladký spodník doplňuje krátká košile (rukávce), přičemž obě oděvní součásti
se překrývají v pase, kde byl spodník stažený tkanicí, anebo jej přidržovala vázací tka-
nice zástěry. Hladká forma spodníku s absencí řasení postupuje dále proti proudu Váhu
a tvoří jakoby pomyslnou obrubu oblasti rozšíření dlouhých košil na středním, sever-
ním a východním Slovensku (Kovačevičová, 1990: 46, 47). Z hlediska konstrukce roz-
lišujeme jednodílnou a dvojdílnou formu spodníku. První sahá většinou do pasu, oje-
diněle až do podpaží. Druhá je v pase prodloužena širokým pásem plátna nebo činovati
(oplecko, stánek), obepínajícím celý trup až do podpaží, kde jej přidržují jedno či dvě
úzká ramínka. Spodník je nejčastěji ušitý z pěti či šesti kosených hladkých dílů. V jed-
nodílné formě tento střih nacházíme v lokalitách již zmíněného Pováží a dále na Kysu-
cích (Horní Vadičov, Terchová), na jižní Spiši (Vernár) a na Gemeri (Rejdová). V dvoj-
dílné formě dominuje shodný střih v regionech středního Slovenska – Horní Ponitrie
(Jalovec), Tekov (Skýcov), Hont (Žibritov) a Podpoľanie (Žakýl, Dobrá Niva, Detva,
Poniky). Jiný střih spodníku vychází ze dvou šířek plátna vytvářejících jeho přední
a zadní díl. V některých případech jsou horní části šikmo odstřiženy a dole nadšity,
takže vznikne pravidelný lichoběžník, jako je tomu na Zemplíně (Sečovská Polianka).
Na Spiši (Osturňa, Kojšov), v Abově (Poproč), Dolní Maríkové (Pováží) a Strání (Uher-
skobrodsko) tvoří přední a zadní díl spodníku dva lichoběžníky, které vzniknou šik-
mým přestřižením pásu plátna. Díly se sešívají vždy rovnou stranou k šikmé, na níž
jsou proto po sešití patrné drobné nerovnosti. Jinou možností je vložení bočních rozši-
řujících klínů mezi přední a zadní díl, jako je tomu v Lubiši (Zemplín), Velkém Blhu
(Malohont) a Ábelové (Novohrad). Kdežto v Úporu (Zemplín) je rubáš složený ze dvou
a půl obdélného dílu a ve Veľkém Záluží (Ponitrie) dokonce ze tří obdélných dílů sta-
žených tkanicí v pase. Obdobné typy střihů nacházíme též u vysokých spodníků s jed-
ním či dvěma ramínky. Rozšiřující klíny se objevují v Turiem Poli (Novohrad) a Hru-
šove (Hont). Na Moravě se nejčastěji setkáváme s konstrukcí složenou ze dvou širších
dílů plátna, sešitých na bocích a nařasených v pase. V této podobě je spodní oděv (ru-
báč) doložen na Horňácku, Uherskobrodsku, moravských Kopanicích i na Valašsku.   

Posledně jmenovaný konstrukční prvek, rozšiřující klíny na bocích, se objevuje též na
dlouhých ženských košilích z Černého Balogu (Pohronie), Laziska (Liptov), Spiš ského
Štvrtka (Spiš), Vyšných Raslavic (Šariš) a dalších. Právě shoda v konstrukci spod ní části
dlouhých košil a nízkých i vysokých spodníků, kterým se v Kojšově (jižní Spiš) a Toryskách
(Šariš) říká podobně jako spodní části košile (podolok), vede k myšlence, že jejich vznik

se zakasat za tkanice zástěry. Opak je však pravdou. Zdejší košile totiž patří vesměs k typu „rukávců“,
jejichž trup je tvořený horizontálním pásem plátna ovinutého kolem těla, jehož šířka současně určuje
délku oděvu (Morávková, 1957: 127). Košile dokumentované v druhé polovině 20. století již byly ves-
měs ušité z širokého továrního, tzv. rumburského plátna, anebo i z domácího konopného plátna, utka-
ného na stavech s širokým brdem. V minulosti byla ovšem situace jiná a slovenské plátenictví produko-
valo plátna nepříliš vysoké kvality, což se mimo jiné projevovalo i omezenou šířkou. Aby podpořila
moderní způsoby výroby, vydala vláda na konci 18. století nařízení zakazující výrobu plátna užšího než
16 coulů, tj. 40 cm (Zajonc, 2011: 20).
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může souviset s horizontálním členěním dlouhé košile. Zmíněné členění v podobě pří-
čného švu je dokumentované na dlouhých košilích z Šarišských Sokolovců (Šariš), Lip-
tovských Sliačů (Liptov), Važce (Liptov), Suché Hory (Orava) a vyskytuje se též na košilích
z Čech, Polska a Rumunska. Důvodem je většinou používání odlišných materiálů na různé
části košile. Zatímco široké rukávy se šily z nejkvalitnějšího, často kupovaného plátna, na
trupovou část (stánek) stačilo plátno střední jakosti a na spodní část (podolek) muselo vy-
stačit i hrubé konopné plátno. Od horizontálního členění dlouhé košile je jen krok k jejímu
úplnému rozdělení na dvě samostatné části v podobě oplečka, stánky a spodníku.

Možnost takového vývoje naznačila již D. Stránská (Stránská, 1936: 227). Vědoma si
však rozporu s oficiálně prezentovanou hypotézou o starobylosti oděvní formy složené
z „opléčka a rubáče“, dále tuto myšlenku nerozvíjela. K obdobným závěrům o příčinách
horizontálního členění dlouhých košil došla i etnograa Hedwig-Maria Formagiu. Na
základě rumunského materiálu zpracoval přehlednou systematiku různých způsobů utvá-
ření košilového trupu, mezi nimiž se zachovaly i dosti archaická konstrukční řešení, při-
způsobené využívání úzkých pruhů doma tkaného plátna (Formagiu, 1974: 36–39). Trup
takové košile mohlo tvořit až šest úzkých vertikálních pásů.26 Se vzrůstající šířkou plátna
počet pásů postupně klesá na tři v uspořádání: jeden čelní a dva boční pásy spojené na zá-
dech, anebo jeden zadní a dva boční pásy spojené švem na hrudi. V ideálním případě tvoří
trup pouze přední a zadní pás, mezi něž jsou vloženy různě široké boční klíny. Poté, co se
horní část košile začala šít z širokého továrního plátna, došlo většinou k horizontálnímu
rozdělení košile a starší konstrukční řešení se uplatňovala pouze v její spodní části. Pokud
ovšem nebyla i ta ušita z horizontálně orientovaného pásu širokého plátna. Oddělená
spodní část košile poskytla základ pro vznik několika lokálních typů sukní. Starší jsou tvo-
řeny předním a zadním obdélným dílem s rozšiřujícími klíny na bocích, novější horizon-
tálně orientovaným pásem širokého plátna (Formagiu, 1974: 38, 39). Stejným způsobem
jsou utvořeny i některé typy zadních zástěr nošených na dlouhé košili (Formagiu, 1974: 75).

S ohledem na popsaný způsob utváření trupu dlouhých košil a jejich následného ho-
rizontálního členění je zřejmé, že ne všechny krátké košile, s nimiž se na území Moravy
a Slovenska setkáváme, vycházejí z jejich oddělené horní části. Zcela jistě na ni navazu-
je krátká košile (oplecko), jejíž trup je tvořený dvěma vertikálně orientovanými pásy
plátna, jejichž větší či menší délka je omezena pouze místní tradicí (Morávková, 1957:
119). Oproti tomu krátká košile (rukávce), která je tvořena jediným horizontálně
orientovaným pásem plátna, ovíjejícího trup, je evidentně samostatným typem. Její
délka je navíc daná šířkou plátna a je tudíž definitivní, což mohlo v minulosti zname-
nat, že trupová část byla značně redukovaná (Morávková, 1957: 119).

Nošení krátké košile a spodníku s sebou zřejmě přinášelo podobné problémy, o ja-
kých jsme se již zmínili v souvislosti s rubášem. Pokud byly obě oděvní součásti pře-
kryty některou z variant sukně s živůtkem, bylo vcelku druhotné, jestli na sebe horní
a spodní část navazuje v pase, na hrudi anebo vůbec ne. Problém nastal ve chvíli, kdy

26 Dobrá dostupnost širších druhů kvalitního plátna je zřejmě příčinou, že se ve sbírkovém materiálu čes -
kých a slovenských muzeí s takovými typy košil vůbec nesetkáváme. Ovšem ve starších obdobích moh-
la být situace dosti odlišná, takže není vyloučeno, že se i takové typy košil mohly vyskytovat. Leccos na-
značují pozůstalostní inventáře z pardubického panství z poloviny 16. století, v nichž je několikrát
zmiňováno „košilí ženských sklínovek šest“ a dále „klínovatka tlustá“ a „sklínovatka zlá“ (Svatoň [s.a.]:
78, 84). Jediné místo, kde se mohly klíny uplatnit, aby natolik výrazně ovlivnily podobu košile, že se do-
staly do jejího pojmenování, byl nejspíš její trup.
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zanikl plátěný živůtek sukně a pracovní varianta oděvu odhalila všechny doposud
skryté nedokonalosti v zahalení těla. Tam, kde krátká košile sahala až do pasu, zůstal
spodník beze změn, ovšem tam, kde byla košile příliš krátká, takže odhalovala hruď,
musel být spodník prodloužen pásem plátna nebo činovatě (stánka), jejž přidržovalo
jedno či dvě ramínka, a tím vznikla dvojdílná forma této oděvní součásti.  

z ávěr

Výzkum lidového oděvu v Čechách a na Slovensku více jak sto let ovlivňovala hypotéza
o existenci praslovanského oděvu v podobě dvojdílného rubáše a krátkých rukávců. Ně-
kolik generací badatelů bylo nuceno ji přijmout jako základ své badatelské práce. Z ve-
řejně vyslovených otázek a pochybností, které si ve svých studiích pokládala D. Strán -
ská, je zřejmé, nakolik takto postulovaný vědecký kánon ovlivňoval její práci. Přestože
ve svých pracích shromáždila a analyzovala nesrovnatelně větší množství terénního
materiálu, než tvůrce hypotézy J. Koula, nebylo v její moci zažité mínění zvrátit.

Nové možnosti pro srovnávací studium přinesl až objev knih krejčovských střihů, na
jejichž základě bylo možné provést rekonstrukci vývoje ženských sukní ve střední
Evropě v 16. až 18. století. Sukně v tomto období prodělaly řadu změn, na jejichž počát-
ku bylo horizontální rozdělení na životovou a sukňovou část. Každá z nich se vyvíjela
již nezávisle na sobě, ačkoli byly zpočátku spojeny švem. Sukňová část se postupně roz-
šiřovala, až nabyla velikost úplného kruhu, kterému se říkalo „šurc“ či „šorec“. Vedle to-
ho se u řady sukní začalo projevovat asymetrické řešení s užším a plošším předním dí-
lem a širokým zadním dílem. Na sklonku 16. století začaly sukně opouštět od čistě
kolových tvarů a začal se používat zaoblený pás. Do této kategorie patří i sukně sešité
z kosených dílů. Poslední změna ve vývoji sukní nastala v průběhu první poloviny
17. století, kdy vešly do módy sukně v podobě rovného pásu, sešitého z většího množ-
ství obdélných dílů. Právě tento střih se ve venkovském prostředí objevuje jako zcela
převládající, s jedinou výjimkou, a tím je okolí Trenčína, kde se v užívání zachovaly
i sukně s živůtkem, ušité z kosených dílů, nazývané místními „rubáč“.

Otázka historických dokladů existence „rubáše“ v českém prostředí, jejich zhodno-
cení a interpretace je stejně stará jako celá hypotéza o jeho praslovanském stáří. Většina
badatelů se přitom snažila především najít doklady o jeho přítomnosti, a nikoli analy-
zovat doklady jako takové. Z nich je zřejmé, že „rubáš“ historických pramenů je typem
bezrukávového košilového oděvu, který byl doložen na venkově, kde tvořil spodní, ale
též pracovní oděv. Na počátku 16. století prodělal „rubáš“ změnu, která jej začala při-
bližovat střihu sukním se živůtkem. V písemných pramenech tohoto období se píše jak
o „rubáších“, tak o „letnicích“, přičemž rozdíl mohl spočívat nikoli v odlišném střihu,
ale v rozdílu materiálu (konopí, len či bavlna), z něhož byl oděv vyroben.

S rozšířením sukní s živůtkem souvisí otázka, jakým způsobem se vyrovnaly s dosavad-
ním venkovským oděvem. Na Slovensku existují rozsáhlé oblasti (Šariš a Spiš), kde se sukně
s živůtkem nosila na dlouhé košili, která tvořila spodní oděv. Vedle nich existují neméně
rozsáhlé oblasti, kde došlo k horizontálnímu rozdělení košile na krátkou košili (oplecko)
a hladký spodník. Poté, co byl živůtek plátěné sukně ve sváteční variantě oděvu nahrazen
některým z novějších typů ženských živůtků, odhalila pracovní varianta oděvu všechny
nedokonalosti v zahalení oděvu. V lokalitách, kde byla košile dostatečně dlouhá, zůstal
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spodník v jednodílné formě. Ovšem tam, kde byla košile příliš krátká a odhalovala hruď,
musel být spodník doplněn pásem plátna (stánka) a tím vznikla jeho dvojdílná forma.
Výskyt jednodílné i dvoudílné formy spodníku lze proto považovat za indikátor maximál-
ního územního rozšíření dlouhé košile na území Moravy a Slovenska. Spodní část sukně
s živůtkem, ať již ušitá z kosených či obdélných dílů, se dále nosila samostatně a vytvořila
nejobvyklejší formu této oděvní součásti. Oddělením rovného předního dílu této sukně
pravděpodobně vznikla i její nesešitá forma, označovaná jako zadní zástěra (kasanka). 

Na jihozápadním Slovensku se plátěná sukně s živůtkem ovšem nosila též jako spod-
ní oděv pod soukennou sukní s živůtkem. Kromě toho se však oblékala též jako pracov-
ní, všední a v některých lokalitách také jako sváteční oděv. Z podobných důvodů jako
u košilového spodníku došlo i v tomto případě, až na výjimky, k zániku plátěného ži-
vůtku, což u pracovního a všedního oděvu vyvolalo potřebu důsledného zahalení tru-
pu. V případě, že byly rukávce dostatečně dlouhé, aby zakryly trup, zůstal rubáč jedno-
dílný. Pokud ovšem byly rukávce příliš krátké, bylo spodní část nutné doplnit o pásový
živůtek (oplečko) a vznikla dvoudílná varianta rubáše. 

Na výše uvedenou otázku D. Stránské zabývající se genezí rubáše a sukně s živůtkem
existují hned dvě odpovědi. Řasený rubáš, tak jak se zachoval na jihozápadním Slo-
vensku, vznikl redukcí plátěné sukně s živůtkem. Z toho důvodu s ní má shodné po-
jmenování, střih z kosených i obdélných dílů i způsob užití jako spodní i vrchní oděv.
Rubáš však není jediným typem spodního oděvu, který byl na Slovensku v užívání. Na
většině jeho území se nosila odlišná oděvní součást, jejíž vznik souvisí s horizontálním
dělením dlouhé košile, a proto jej doporučuji odlišovat názvem spodník. Pásové oplečko
či stánek, které v některých případech rubáš či spodník doplňují, je původu mladšího
a souvisí teprve s vývojem lidového oděvu v 18. a 19. století.

Studie je výsledkem vědecké činnosti Národního ústavu lidové kultury.
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