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Odívání v době BAROKA

Baroko či barok 
pochází zřejmě z 
portugalského pérola 
barroca = perla 
nepravidelného 
tvaru.Jde o umělecko-
kulturní směr, který 
vládl v Evropě mezi 
roky 1600-1750. Vznikl 
v Itálii a rozšířil se po 
celé Evropě a jejích 
koloniích.



Oděv byl ve všech historických dobách 

projevem kultury národa. S postupnou 

společenskou diferenciací přibývaly nové 

formy a druhy oděvů. Celý historický 

vývoj oblékání je nerozlučně spjat s 

módou, která byla ustavičně motivována 

společenskými událostmi, přirozenou 

touhou po změně a hledání kritérií na 

určení dobového ideálu krásy.



 Období 30-leté 

války 1618-1648 se 

označuje jako rané 

baroko 



Rané baroko



Ukázky barokního odívání v kresbách

 Na kresbách je zachycen vývoj od raného 

baroka po baroko vrcholné

 Oděvy jsou stále více zdobeny

 Mění se účesy, klobouky, paruky



 1 - mužský oblek 1. 
pol. 17. stol.

 2 - německý jezdec

 3 a 4 – oděv 
holandské dámy z 
vyšší společnosti

 5 – anglický oděv 
okolo roku 1640

 6 – oděv vznešeného 
Angličana

 7 – oděv formana

 8 – oděv obyčejné 
ženy



 1 – oděv vznešeného 

Holanďana

 2 – vojenský oděv

 3 – královský oděv (2. 

pol. 17. stol.)

 4 – Ludvík XIV. (kolem 

1660)

 5 – kardinál (1. pol. 17. 

stol.)

 6 – duchovní (17. stol.)

 7 – francouzský měšťan 

(17. stol.)

 8 – venkovský sváteční 

oděv (17. stol.)



 1 – oděv vznešené 

francouzské dámy (17. 

stol.)

 2 – Ludvík XIV. (kolem 

1680)

 3 – dvořan z Versailles 

(konec 17. stol.)

 4 – Ludvík XIV. (kolem 

1700)

 5,6 – vznešená 

francouzská dáma 

(kolem 1690)

 7 – vznešený muž (2. 

pol. 17. stol.)



 Móda baroka zavedla nové materiály, 

výzdobu a tvar oděvu, šaty jsou složitých 

střihů, rozvolněné až rozevláté

 Oděv je uvolněný, složitý a dekorativní s 

množstvím ozdobných prvků, které jsou 

umístěny po celém oděvu (šňůry, stuhy, 

prýmky, lemy, zlaté nitě, šperky, brokátové 

vzorované látky, hedvábí, krajky…)



Muži byli parádníci
Skládané kalhoty po kolena, 

vesta, košile s nákrčníkem a 

nízké boty tvoří základ 

mužského oděvu.



Muži byli parádníci



Muži byli parádníci

Okolo roku 1640 se 

objevují ve Francii první 

paruky obrovských 

rozměrů, které 

korunovaly jak 

mužskou tak ženskou 

hlavu







Ženy se parádily také

 Sukně vystužené obručemi, vrchní díly 

rozstřižené a vykasané do stran, bohatě 

zdobené mašlemi i umělými květinami, 

hluboké dekolty,bohatě zdobené paruky, 

vějíře a hlavně neskutečné množství stuh a 

rozevlátých plášťů a závojů 

 Aby žena dosáhla vosího pasu a správných 

proporcí, musela nosit šněrovačku (těhotné 

ženy ji nosit nemusely)



Šněrovačka nebyla 

jednoduchou ani 

levnou záležitostí, na 

její výrobu se 

používaly rybí kostice 

a na jednu takovou 

konstrukci spotřeboval 

výrobce celé jedno kilo 

kostic





Vrcholné baroko



Pozdní baroko



Pro zajímavost

 Hygiena – nejen díky parukám, ale také kvůli 

stahujícím korzetům se na hygieně příliš 

nelpělo.

 Nepříjemný zápach se zaháněl vějíři nebo 

kapesníčky. Skutečným řešením se zdály být 

až první parfémy

 Svědění pod parukou vyřešila praktická 

drbátka s ozdobnými motivy



Měšťanské oblečení je mnohem 

jednodušší



Oblečení venkovské

Oblečení odpovídá 

nutnosti pracovat, je 

jednoduché, praktické



Dětské oblečení

Je kopií oblečení pro dospělé



Použitá literatura

 Ludmila Kybalová – Dějiny odívání – Baroko 

a rokoko

 R. Lander, O. Herbenová – přeložili: Hana a 

Ivan Turzovci – Historický kostým

 Obrázky: www.google.cz

Prezentaci vytvořila Mgr. I. Chmelíková

http://www.google.cz/

