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Smyslem tohoto výstrojního předpisu je poskytnout vodítko k pořízení 

hmotného vybavení pro rekonstrukci vojenské jednotky okolo roku 1620. 

Dokument má sloužit jako základní zdroj informací, v souladu s nímž by 

mělo být vybavení, se kterým se reenactoři zúčastní akcí projektu „1620 – 

Cesta k porážce“. Je nám jasné, že dobová realita byla podstatně barvitější 

a jak oděvů, tak dalšího vybavení bychom v příslušném období našli 

podstatně širší paletu. Na těchto několika stránkách však není ani zdaleka 

možné postihnout všechny nuance a výjimky, proto se zaměříme pouze na 

nejtypičtější fenomény.  

Z toho důvodu akceptujeme, že se vaše vybavení může lišit – v tom případě 

však účastníky žádáme, aby nám příslušné odlišnosti individuálně doložili 

či zdůvodnili. Věříme, že v takovém případě najdeme snadno společnou 

řeč. Jsme si vědomi toho, že naše pokyny jsou přísnější než na řadě jiných 

českých akcích rekonstruujících dobu třicetileté války, ale domníváme se, 

že by společným cílem nás, reenactorů, mělo být pozvedávat úroveň toho, 

jak historii divákům prezentujeme, a jak je o ní vzděláváme.  

Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti či dotazy, neváhejte kontaktovat 

pořadatele akce. Vzhledem k tomu, že tento manuál pojednává pouze  

o západoevropských jednotkách (do nichž v našem pojetí spadají i české 

země), je třeba se s pořadateli individuálně domluvit též v případě, že 

představujete jiný typ jednotky. 

Splnění pokynů z výstrojního předpisu (případně doplněné o individuální 

konzultaci výjimek) bude kontrolováno. Pokud byla vaše jednotka oficiálně 

přizvána k účasti, zodpovídá za splnění uvedených pokynů kontaktní osoba 

– zpravidla velitel. Pokud vaše jednotka oficiálně pozvána nebyla, ale 

přejete si se zúčastnit, prosíme vás o zaslání fotografií každého jednotlivce 

v dobovém oděvu a s vybavením, v němž se plánujete dané akce zúčastnit, 

na emailovou adresu pořadatelů (ucastnici@1620.cz).  

Popis jednotlivých jednotek a rolí najdete níže ve výstrojním předpisu. 

V průběhu akce bude probíhat namátková kontrola vybavení, proto se 

snažte o dodržení pokynů. V případě jejich nesplnění je možné takového 

účastníka z akce organizátory vyloučit. 

Máte-li dotazy na dobové odívání, lze kontaktovat některé z autorů 

výstrojního předpisu: Kláru Andresovou (andresova@hiu.cas.cz), Vanju 

Hanžlovou (kontakty na https://www.illyriantailor.com/, kde průběžně 

přibývají další návody na dobové oděvní prvky). Ohledně jednotek 

východního typu kontaktuje Jardu Hasoně (hason.jaroslav@seznam.cz). 

mailto:ucastnici@1620.cz
mailto:andresova@hiu.cas.cz
https://www.illyriantailor.com/
mailto:hason.jaroslav@seznam.cz
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VYBAVENÍ OBECNĚ 
 

Přestože preferujeme oděv a vybavení, které odpovídají roku 1620,  

v toleranci bude časové rozpětí 1600–1630. V případě zbraní a zbrojí 

akceptujeme i datačně starší výbavu (cca po roce 1550). Nejste-li si jisti, 

zda vaše vybavení vyhovuje, kontaktujte nás. Po celou dobu akce bude 

trvat kostýmová povinnost. Bude zřízen pouze dobový tábor, nebude 

možné stavět moderní stany. Žádáme, aby se v něm po celou dobu akce 

nevyskytovaly viditelně nedobové předměty. Veškeré vybavení by mělo 

odpovídat nejen době, ale také roli – tedy sociálnímu postavení jeho 

majitele. 

Prosíme, aby byly u výstroje a výzbroje zcela vynechány historizující nebo 

ahistorické prvky (např. liščí ocasy, kožené nátepníky, country klobouky, 

pletené plédy atp.). Pokud máte jako součást vybavení brýle, měly by 

odpovídat dobovým modelům (viz níže). 

Samozřejmostí kostýmu jsou dobové boty (pokud si nepřejete se akce 

zúčastnit bosky), u běžných pěších vojáků je třeba mít boty nízké, nikoliv 

vysoké jezdecké boty. 

Dobové vybavení musí mít i jízdní a dělostřelecké jednotky. Detailům 

specificky jezdeckého či dělostřeleckého vybavení se v tomto dokumentu 

z důvodu rozsahu nevěnujeme, proto prosíme o individuální domluvu 

s jezdci i dělostřelci. 

Preferujeme jednotky bez uniforem, jednotného vizuálního sjednocení nebo 

tzv. podobnokrojů.  

Aby byly naše informace co nejkomplexnější, ale zároveň abychom vás 

nezahltili, doplňujeme předpis o řadu odkazů na další informace, návody, 

dobová vyobrazení a ověřené obchody. Všechny uvedené tituly odborné 

literatury mají organizátoři ve své knihovně, proto nás v případě zájmu 

neváhejte oslovit a na zapůjčení těchto zdrojů se rádi domluvíme. 
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ZBRANĚ A ZBROJ 
 

U výzbroje budeme tolerovat i datačně starší výbavu cca od roku 1550. 

 

Palné zbraně  

Všichni účastníci z ČR musí mít na palné zbrani tormentační značky nebo 

musí mít jiné oprávnění k používání repliky palné zbraně. V případě 

používání vlastních palných zbraní skupinami ze zahraničí bude 

vyžadováno splnění legislativních podmínek pro převoz v rámci EU.  

V případě nejasností nás kontaktujte. Splnění této podmínky bude 

namátkově kontrolováno v průběhu celé akce organizátory; kontrolu 

tormentačních značek nebo jiných srovnatelných dokladů provede též 

Policie ČR.  

Všechny palné zbraně musí mít dobový vzhled a odpovídající zámek.  

U prostých pěších vojáků důrazně doporučujeme v dané době dominující 

zámky doutnákové. Kolečkový zámek může být na pistolích důstojníků 

nebo pokud je relevantní vzhledem k charakteru jednotky. V případě 

jezdectva a důstojníků jsou též povoleny dobové křesadlové palné zbraně. 

Na výjimkách se lze domluvit individuálně. 

Vzhledem k zajištění bezpečnosti všech účastníku jsou kovové nabijáky  

u dlouhých zbraní po celou dobu konání akce přísně zakázány, budou 

uloženy mimo zbraň a nebudou se vyskytovat na bojišti. Povoleny jsou 

pouze dřevěné nabijáky. 

 

Poboční zbraně  

Všechny musí být tupé, bez otřepů a s tupým hrotem. Je třeba je nosit  

v pochvě na odpovídajícím závěsu, a to včetně dýk. Sportovní čepele jsou 

zakázané.  

Vojáci by měli mít poboční zbraně adekvátní svému postavení. Tenké 

kordy a rapíry jsou povoleny pouze u důstojníků. U prostých vojáků jsou 

preferovány tesáky. Sekery jsou povoleny pouze jednobřité a pouze po 

individuální domluvě. Mušketýři mít poboční zbraně nemusí vůbec.  

Na bojišti nejsou povoleny žádné ostré zbraně – ani nože patřící  

k osobnímu vybavení.   
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Zbroj 

U pikenýrských jednotek preferujeme kompletní 

zbroj (tedy přilba, hrudní a zádový kyrys, šosy, 

případně též nákrčník). Pro všechny pikenýry je 

povinná odpovídající ochrana hlavy (přilba)  

a kožené rukavice.   

Zbroj jízdních jednotek musí odpovídat 

dobovým jezdeckým zbrojím, zbroj pěších 

jednotek pak zbrojím pěchoty. Kolety jsou 

přípustné pouze v odpovídajícím provedení, 

vyvarujte se nedobovým vestičkám apod.   

Vynechejte též jakékoliv nekovové náhražky.   

(Na obrázku příklad preferované pikenýrské 

zbroje.) 

 

Závěsníky 

V případě pěších jednotek preferujeme závěsníky na poboční zbraň 

opaskové před bandalírovými (tedy před závěsníky přes rameno). 

Bandalírové závěsníky jsou preferované u jezdectva. V případě využití 

bandalírového závěsníku na zbraň je třeba kopírovat historické vzory, které 

lze nalézt např. v Třicetileté válce od Eduarda Wagnera (viz seznam 

literatury v závěru dokumentu). 

 

(Vlevo ukázka 

jednoho z typů 

preferovaných 

závěsníků.  

Vpravo ukázka 

závěsníku, který 

neodpovídá žádným 

historickým 

vzorům.) 
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Prachovnice 

U mušketýrů je preferován kompletní bandalír s odměrkami na střelný 

prach a malá prachovnice na jemný pánvičkový prach. U střelců z ručnic 

lze využít místo bandalíru s odměrkami kombinaci velké prachovnice (na 

hrubší prach do hlavně) a malé prachovnice (na pánvičkový prach).  

 

Píky  

Hroty pík musí být gumové nebo z jiného měkkého, ohebného materiálu.  

  

Halapartny a partyzány  

Jsou povoleny pouze u důstojníků (ideálně partyzány) a poddůstojníků 

(ideálně halapartny). Všechny musí být tupé, bez otřepů a s tupým hrotem.  

 

Štíty  

Povoleny jsou pouze rondaše po předchozí domluvě. Nevhodné je zejména 

využití pěstních štítků. 
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ODĚV A DOPLŇKY 
 

Materiály 

Základní materiály, které jsou dobové i dnes snadno k dostání, jsou vlna  

a len. V případě honosných kostýmů lze použít hedvábí. Další použitelné 

materiály jsou kopřiva, konopí či bavlna, ideálně použité tam, kde mají 

dobové opodstatnění. Materiál by měl odpovídat sociálnímu postavení 

představované osoby.  Honosné kostýmy je možné doplnit např. krajkami 

či jiným dobovým zdobením. 

 

 

• Vlna 

- Použití: Kabátce, kalhoty, pláště, kabáty, punčochy, sukně/šaty, živůtky, 

náprsenky, podšívky. 

- Na co si dát pozor: Nešijte z vlny se vzorem diamantové vazby, protože 

není dobová. Nedoporučujeme ani vlnu se vzorem rybí kosti, která pro 

období první poloviny 17. století není s jistotou doložena. 

- Doporučení: Vlna byla široce používanou látkou a je vhodná pro všechny 

společenské vrstvy. I ti, kteří si mohli dovolit nejjemnější hedvábí, měli 

většinu svého oblečení vyrobenou z vlny. 

 

 

• Len 

- Použití: Bílý a přírodní (nebarvený) len na košile, spodničky, spodky, 

náprsenky (partlety), manžety, límce, okruží, čepce, kapesníky, šátky, 

zástěry a lněné pytlíčky (kterými v případě nutnosti lze zakrýt moderní 

předměty). Barevný len na podšívky, zástěry, punčochy. 

- Na co si dát pozor: Nešijte košile (a obecně spodní prádlo) z jiné než bílé 

nebo nebarvené látky. Lněné látky nedoporučujeme na svrchní oděv – 

nejen, že takové využití nebylo na veřejnosti zcela obvyklé, ale také 

z důvodů očekávatelného počasí v době konání akce. 

- Doporučení: Platilo, že čím vyšší vrstva, tím jemnější len. Proto se pro 

kostým prostého vojáka hodí spíš hrubší len, pro košili šlechtice len jemný. 
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• Hedvábí 

- Použití: Kostýmy vyšších vrstev – šaty/sukně, kabátce, kalhoty, 

důstojnické šerpy, dále pak na prýmky, stuhy a obecně zdobení. 

- Na co si dát pozor: Hedvábí bylo nejluxusnějším textilním materiálem, 

nižší sociální vrstvy si ho proto nemohly dovolit, a je tedy doporučeno pro 

postavy z vyšší vrstvy – důstojníky a jejich rodiny. Pozor na „umělé 

hedvábí“ – i když jsou tyto látky levnější, syntetický materiál je leckdy na 

první pohled poznat, navíc je nebezpečný v dosahu ohně – je tedy 

nežádoucí z řady hledisek. 

- Doporučení: Není nutné utratit jmění za látku. Pokud chcete honosný 

kostým a nemůžete si dovolit brokát, pořiďte si obyčejné hedvábí, pokud si 

nemůžete dovolit ani hedvábí, pořiďte si hezkou vlnu nebo len. 

 

 

• Osvědčené obchody s látkami 

- Wooltrade  

- Historické tržiště  

- Lineaobchod  

- Sartor 

- Tessuti Praga (dříve pod názvem Aped)  

 

 

• Další doporučení a rady 

- Ruční a strojové šití: Ačkoliv dobově byly kostýmy šity pochopitelně 

ručně, jejich výrobu tímto způsobem nevyžadujeme. Stehy, které nejsou 

vidět, lze provést šicím strojem. Vyhněte se viditelným moderním stehům, 

které sebelépe střižený kostým mohou znehodnotit. 

- Kožešinové podšívky: Svrchní vrstvy oděvu mohou být podšity či 

ozdobeny kožešinami. Používejte je však s rozvahou a adekvátně postavení 

představové osoby: Zatímco šlechtic či vyšší důstojník může mít oděv 

opatřený větším množstvím dražších kožešin, prosté osoby mohou využít 

kožešiny domácího zvířectva, ideálně ovcí. Vyhněte se však trampským  

a bačovským kožešinovým vestám. 

 

https://www.wooltrade.cz/
https://www.lh-shop.cz/
https://www.lineaobchod.cz/
https://www.sartor.cz/
https://www.tessutipraga.cz/
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Barvy 

- Černá: Velmi drahá barva, proto ji nižší vrstvy příliš nenosily. Pokud 

představujete prostého člověka a chcete použít na oděv černou barvu, buď 

se uskromněte na nějaký detail (například černá vsadka do živůtku), nebo 

raději zvolte tmavě hnědou, kterou pracující lid nosil hodně. 

- Červená: Sytě červená/rudá barva byla velmi drahá, proto bychom ji 

našli spíše u vyšších společenských vrstev. Prostý lid nosil odstíny cihlové 

a rezavé. (Nenechte se zmást doloženými obrazy: Jsou na nich hojně 

zobrazené nižší vrstvy v rudém oblečení, což je dáno rozdílem mezi 

barvivy na látku a malířskými barvami. Prostší vrstvy měly oblečení spíše 

cihlové.) 

- Žlutá: Nebyla drahá, pro obyčejnější lid však byla nepraktická z hlediska 

zašpinění. Nebyly z ní proto obvykle šité svrchní vrstvy (kabátce apod.). 

To ostatně platí obecně pro všechny světlé odstíny. 

- Modrá: Tato barva u prostého lidu dominuje, vyjma odstínů tyrkysové, 

královské modré a jiných zářivých odstínů, které nejsou dobové. 

- Zelená: Nejlevnější zelená měla ten nejsvětlejší odstín (paradoxně až 

limetkové barvy). Čím je tmavší zelená látka, tím byla dražší barva. 

- Ostatní odstíny: 

Z těchto barev 

plyne použitelnost 

dalších odstínů – 

vizte barevnou 

škálu. Např. 

fialová vzniká  

z modré a červené, 

proto lze odvodit, 

že prosté osoby 

budou mít fialové 

oděvy blížící se 

levnějšímu 

modrému odstínu.  

 

Barevná škála použitelná pro 16. a 17. století  

(Zdroj a více informací zde.) 

https://www.renaissancedyeing.com/en/products/elizabethan-range/
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Základní silueta 

Podstatnou podmínkou kostýmu je splnění dobové siluety. Cílem dobové 

módy bylo tvarovat trup mužů i žen do písmene V. Toho se docilovalo 

prostřednictvím zkosených bočních švů oděvu (v případě živůtků  

a kabátců), vepředu byl střih tvarován do špičky, zadní díl se v pase 

výrazně zužoval a zvýrazňoval tak pas. Obvyklá linie pasu byla výše než 

dnes – zhruba ve výšce posledního žebra či loktu. Na kabátci byly v této 

zvýšené linii pasu obvykle připojeny šosy. Ramena se rozšiřovala pomocí 

nárameníků (tzv. křidélek) na pánských i dámských oděvech. 

Na ilustracích níže je ideální střih formování střihu kabátce a živůtku. Bílé 

čáry na obrázku vlevo upozorňují na módní tvarování do písmene V  

u pánského kabátce. Na obrázku vpravo je totéž znázorněno červenými 

čarami u dámského živůtku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Obrázek vlevo – zdroj s dalšími informacemi zde;  

obrázek vpravo – zdroj s dalšími informacemi zde.) 

 

Pozn.: Tento střih byl módní, nebyl 

však nutný. Lze též použít starší  

a zjednodušenější střihy bez efektu 

střihu do písmene V. Zvýšená linie 

pasu je však nutností.  

(Ukázka takového střihu na 

obrázku vpravo. Zdroj: Janett 

ARNOLD, Patterns of Fashion: 

C1560–1620, 2016.) 

https://collections.vam.ac.uk/item/O358303/doublet-unknown/
http://myscagarb.blogspot.com/2012/11/kirtle-pattern-class-handout.html
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Oděvní prvky společné pro muže i ženy  

• Punčochy  

Je možné mít šité i pletené punčochy. 

Pletené byly však dosud novinkou 

obvyklou spíše u vyšších vrstev. Šité 

punčochy doporučujeme vlněné, které 

byly obvyklejší, případně z teplotních 

důvodů obléknout dospod lněné  

a navrch vlněné.  

Jeden ze základních dobových střihů 

punčochy je k vidění na obrázku 

vpravo. 

Více informací a detailní popis 

postupu výroby zde.  

Pro upevnění punčoch pod kolenem 

slouží podvazky. K tomuto účelu lze 

využít: prostý kožený pásek, tkanice, u prostých osob pruh ze zbytku látek, 

u vyšších vrstev se hodí tkanice s třásněmi a jinými dobovými ozdobami 

nebo hedvábné stuhy. 

 

 

• Boty   

Obuv by měla být dobová nebo dobově 

vyhlížející. Boty by měly být zapínány 

vázáním, nikoliv přezkou užívanou až 

v pozdějších letech. V táboře lze 

využít též dřeváky, krpce či kožené 

pantofle. Možná je též chůze 

naboso. Na obrázku jsou ukázky 

obvyklých střihů dobové obuvi. 

Doporučení výrobci: 

- Alan 

- Mates  

- Alistaire 

https://illyriantailor.com/2019/11/30/puncochy/
http://www.boty-alanky.cz/
http://www.sedlarmates.cz/
https://www.facebook.com/alistaireshop/
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• Brýle  

Brýle by měly co nejvíce odpovídat dobovým 

modelům. 

Prosíme, nenoste moderní brýle, a to ani sluneční  

(což se týká i dobově upravených slunečních brýlí).   

 

 

• Pokrývky hlavy   

Základní pokrývkou hlavy je klobouk – plstěný nebo slaměný.  

Zdobení plstěných klobouků doporučujeme peřím z lokálního ptactva 

(např. kohout). Pštrosí a jiná dražší pera jsou vhodná pouze u osob 

z vyšších společenských vrstev, především důstojníků. Jako ozdoba 

klobouku není vhodný liščí ohon. Pod kloboukem je možné nosit šátek, 

avšak pouze prostý lněný – zpravidla jednobarevný. 

Klobouk nebo jiná povolená pokrývka hlavy se u žen většinou nosí na 

čepci nebo zavití s řádnou úpravou vlasů (k tomu více v kapitole o ženském 

oděvu).  

Na obrázku níže možné typy pokrývek hlavy. Mezi ně dále patří: montero 

(A), baret (B), pletená čepice (C). Upozorňujeme však, že montero ani 

baret v českém prostředí příliš obvyklé nebyly, proto je lze akceptovat 

spíše u osob představující jedince z Anglie či obecně západní Evropy. 

Další informace k čepici typu montero např. zde. 

 

 

 

https://the1642tailor.com/2014/03/30/montero-caps/
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• Doplňky  

- Kožené opasky by měly být široké ideálně do 2 cm  

a opatřeny dobovou sponou. 

- U rukavic se vyvarujete moderních náhražek (zvláště 

svářečských rukavic). Zdroj vhodných rukavic např. zde.  

- Kožené váčky a tašvice nejsou u vojáků preferované. 

Doporučujeme je nahradit kapsami nebo většími zavazadly 

(viz níže). 

- Jako zavazadla je možné využít nůše či vaky na záda  

a brašny.  

Ukázka dobové brašny je na obrázku vpravo. 

Návod na ušití dobového vaku na záda zde. 

Další návod zde. 

- Šperky a zdobení těla: Prsteny a náušnice by měly být dobového 

vzhledu, v opačném případě je prosíme sundat nebo skrýt.  

Je nutné skrýt též piercingy nebo viditelná moderní tetování. 

 

• Knoflíky a spínadla  

- Knoflíky: Doporučujeme kovové knoflíky s očkem, látkové či 

potahované knoflíky. U vyšších společenských vrstev jsou možné  

i obšívané knoflíky. 

Nevhodné jsou moderní knoflíky s dírkami skrz.  

Ukázka a možnost zakoupení cínových knoflíků např. zde.  

Návod na látkové knoflíky zde. 

- Knoflíkové dírky a dírky obecně (např. u šněrování živůtku) by měly být 

vždy obšívané, bez viditelných kovových průchodek. 

- Háčky a očka: Lze v galanterii zakoupit ideálně mosazné, případně je 

možné je vyrobit z drátu. 

- Pozn.: Pokud si nejste jisti dobovostí nějakého doplňku, lze prozkoumat 

některé e-shopy s historickým vybavením, které uvádějí v popiskách datace 

předmětů, např. zde. Podobně lze využít i weby muzejních sbírek – třeba 

z těch, na něž uvádíme odkazy v závěru dokumentu. 

  

 

 

https://www.kvalitnirukavice.cz/Sermirske-rukavice-c34_75_2.htm
https://illyriantailor.com/2020/01/03/snapsack/
https://common-reenactors.blogspot.com/2016/06/snapsack-lahko-rychlo-hlavne-lacno.html?m=1
https://www.ravelin-shop.eu/kategorie/drevene-zinkove-a-cinove-knofliky/
https://www.instagram.com/p/CRtnpnqow1U/
https://lorifactor.com/
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Mužský oděv  

- Oděvní minimum: Košile, kabátec, kalhoty, punčochy, pokrývka hlavy, 

boty (nebo naboso). 

- Dále doporučujeme: Kabát. 

  

• Košile 

Délka košile sahá do půli stehen až ke 

kolenům. Plní roli nočního oděvu a spodního 

prádla. Je šitá z bílého nebo nebarveného lnu. 

V případě vyšších společenských vrstev může 

být zdobena krajkou a výšivkou. 

Návod na ušití košile zde.  

(Zdroj obrázku vpravo: Jane HUGGET, The 

Tudor Child: Clothing and Culture 1485 to 

1625, 2013. 

Možnost zakoupení střihu na košili zde.  

Další střih k zakoupení zde.) 

 

 

• Doublet (kalhoty a kabátec) 

Základem pánského oděvu jsou kalhoty  

a kabátec, které dohromady tvoří tzv. 

doublet. Kalhoty jsou ke kabátci standardně 

připevněny, nejčastěji pomocí šňůrek. Další 

možností je např. připevnění prostřednictvím 

oček a háčků. Pokud kabátec s kalhotami 

spojeny nejsou, měly by kalhoty držet v pase. 

Neměly by viset až na bocích, kvůli čemuž 

by mezi nimi a kabátcem vznikala mezera.  

Připevnění kalhot je podstatné proto, že pas 

je zvýšený, proto v potřebné výšce kalhoty 

samy o sobě obvykle nedrží. 

(Zdroj obrázku vpravo zde.) 

Módní střihy vojenských oděvů z počátku 17. 

století lze nalézt v dobových vojenských příručkách – např. Jacquese de 

http://costumehistorian.blogspot.com/2012/10/the-early-modern-shirt-c1530-c1660.html?m=1
https://margospatterns.com/products/016-the-elizabethan-gentlemans-shirt
https://reconstructinghistory.com/products/rh104-1600s-shirts-amp-shifts?variant=40711544766647
https://wiktenauer.com/wiki/Jacob_de_Gheyn_II
https://dhb.thulb.uni-jena.de/receive/ufb_cbu_00005973?&derivate=ufb_derivate_00005248
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Gheyna (1607) nebo Johanna Jacobiho von Wallhausena (1615). V případě 

obou publikací však berte některé prvky s rezervou: Vyvarujte se šerpám, 

pštrosímu peří a dalšímu honosnému zdobení u kostýmů prostých vojáků. 

Možnost zakoupit střih na kalhoty a kabátec zde.  

 

 

• Kabát 

Svrchní vrstvou oděvu, kterou lze nosit přes 

kabátec, je kabát. Voják však nemusí nutně 

vlastnit kabátec i kabát, je možné nosit pouze 

jeden z těchto kusů oděvu přes košili. Pro případ 

nepříznivého počasí však doporučujeme mít 

obojí. Délka kabátu by u obyčejných vojáků 

neměla přesahovat kolena. Kabát může, ale 

nemusí být opatřen límcem. Ten může být 

kožešinový, avšak takovou úpravu 

doporučujeme spíše u vyšších společenských vrstev. Kabát důstojníka 

může být zdobnější a také delší. 

Místo kabátu lze také využít plášť, u prostých vojáků lze místo něj použít  

i deku.  

(Zdroj obrázku a možnost koupit střih zde.) 

Návod na ušití kabátu zde.  

 

https://dhb.thulb.uni-jena.de/receive/ufb_cbu_00005973?&derivate=ufb_derivate_00005248
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN755518993
https://reconstructinghistory.com/products/rh111-de-gheyn-musketeer-or-pikeman
https://reconstructinghistory.com/products/rh310-tawnamore-outfit
https://1620.cz/data/image/full/brozurka-kabat.pdf?fbclid=IwAR1kDCTr0TcDAdXgLq8Ue6PEEWV-WtQQH606xYnFKxJoOBwrmCJjVRT3kZ8
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• Specifika jednotlivých typů vojáků 

Pozn.: Níže uvedená specifika jsou pouze základním nástřelem nutných 

součástí vybavení. Pokud potřebujete více informací nebo doporučit další 

zdroje, neváhejte se nás zeptat.  

- Pikenýři: Kromě základního oděvu popsaného výše je nezbytné, aby 

pikenýři byli vybaveni píkou, poboční zbraní, přilbou a rukavicemi. 

Preferována je kompletní pikenýrská zbroj složená z přilby, předního  

a zadního kyrysu, krytí stehen a nákrčníku.  

- Mušketýři: Kromě základního oděvu popsaného výše je nezbytné, aby 

mušketýři byli vybaveni mušketou, furketou, bandalírem s odměrkami na 

střelný prach a prachovnicí na jemný prach a doutnákem. Poboční zbraň je 

volitelná. Mušketýři jsou preferovaným typem střelců, avšak akce se 

mohou účastnit též pěší střelci z ručnic – s relevantním vybavením. 

- Dragouni: Kromě základního oděvu popsaného výše je třeba, aby 

dragouni měli vybavení stejná jako mušketýři, avšak bez furkety. Jejich 

mušketa by měla být ideálně opatřena řemenem. Dragouni mohou 

kombinovat prvky výbavy a ošacení jezdců a pěšáků – např. vysoké boty. 

- Jezdci: Kromě základního oděvu popsaného výše je třeba, aby jezdecké 

jednotky vlastnily koně, jehož vybavení bude též dobové. 

- Dělostřelci: Kromě základního oděvu popsaného výše je třeba, aby tvořili 

kompletní posádky děla a byli vybaveni vším relevantním příslušenstvím. 

- Bubeníci a praporečníci: Kromě základního oděvu popsaného výše je 

třeba, aby bubeníci vlastnili dobový buben a praporečníci prapor své 

jednotky. Na praporečníky se dále vztahují informace k vybavení 

důstojníků. 

- Důstojníci, poddůstojníci: Oděv poddůstojníků nemusí být honosnější 

než v případě prostých vojáků, avšak je vhodné jejich vizuální odlišení 

např. pomocí uvázané šerpy. V případě důstojníků je vhodné, aby se svým 

oděvem vizuálně odlišovali od prostých vojáků, čehož lze docílit 

honosnějšími látkami, dražšími barvami, zdobením oděvu a zvolenými 

doplňky. Bližší informace k honosnějším oděvům lze načerpat na základě 

doporučené literatury v závěru tohoto dokumentu. 

- Jednotky východního typu (Poláci, Maďaři): Jsou též akceptovány, ale 

není v možnostech tohoto manuálu se detailně věnovat jejich vybavení. 

Prosíme proto členy takovýchto uskupení o individuální domluvu své 

účasti. 
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Ženský oděv  

- Oděvní minimum: Košile, šaty složené z živůtku a sukně (kirtle), 

punčochy, boty (nebo naboso), pokrývka hlavy. 

- Dále doporučujeme: Zástěra, kabátec, kabát. 

 

• Košile 

Délka košile je pod kolena, nikoliv až na 

zem. Plní roli nočního oděvu a spodního 

prádla. Je šitá z bílého nebo nebarveného 

lnu. V případě vyšších společenských 

vrstev může být zdobena krajkou  

a výšivkou.  

Na obrázku vpravo je jeden z možných 

střihů. (Zdroj a možnost zakoupení střihu 

zde.) 

Další možný střih zde.  

 

  

• Šaty (kirtle) 

Šaty složené ze sukně a živůtku se nosily přes košili. Jako materiál 

doporučujeme vlnu, u vyšších společenských vrstev lze použít luxusnější 

látky. Živůtek může být k sukni přišitý nebo jinak připevněný. Pokud je od 

ní oddělený, je třeba, aby na něj sukně navazovala tak, aby v pase 

nekoukala košile. Barva sukně a živůtku může, ale nemusí být stejná. 

Vsadka do živůtku může být též odlišné barvy. 

Sukně může, ale nemusí být podšitá. Nejjednodušším způsobem, jak ušít 

sukni, je sešít pruh látky a nařasit ho do pásku. Její střih také může být 

složen z dílů, může se postupně rozšiřovat, ale 

nařasení v pase je nutností. 

Živůtek lze šněrovat vepředu nebo vzadu,  

u prostých společenských vrstev důrazně 

doporučujeme šněrování vepředu. Živůtek nikdy 

nekončí pod prsy, ale až nad nimi. Jeho funkcí je 

vytvarovat postavu a působit jako opora namísto 

moderní podprsenky. Živůtek je třeba podšít 

https://reconstructinghistory.com/products/rh104-1600s-shirts-amp-shifts?variant=40711544766647
http://www.kostym.cz/Obrazky/7_Adaptace/05_Kosilky/VII_05_02.gif
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pevnou látkou (pevný len nebo bavlna), aby plnil svou funkci a hned se 

nevytahal. K jeho vyztužení lze využít kostice, ale není to nutné.  

(Zdroj obrázku výše – rozloženého střihu živůtku – zde.) 

Živůtek je opatřen dírkami pro šněrování. Ty jdou buď 

skrze něj a v tom případě musejí být obšité (kovové 

průchodky nejsou dobové), nebo jsou na obě strany 

zapínání našita kovová očka. Šněruje se pomocí jediné 

tkanice odspoda nahoru (nebo obráceně), nikdy ne do 

kříže. Správný způsob šněrování je vidět na obrázku 

vpravo. 

Střih šatů je možné zakoupit zde.  

 

 

• Zástěra 

Zástěra byla běžnou oděvní součástí všech společenských vrstev včetně 

vysokých, proto ji důrazně doporučujeme. Nižší vrstvy ji měly pro ochranu 

šatů při práci, taková zástěra byla vyrobena ze lnu. Vyšší vrstvy nosily 

zástěru jako ochranu oděvu i ozdobný prvek, byla vyrobena z jemnějšího 

lnu, zdobena výšivkou či krajkou. Zástěra v případě všech vrstev nebyla 

nutně bílá, využívaly se i další barvy. 

 

 

• Svrchní oděvní vrstvy 

Svrchnější vrstvy oděvu nejsou povinnou součástí 

výbavy, ale v chladném počasí se bezpochyby budou 

hodit. Lze využít kabátec, kabát nebo plášť, případně 

kombinaci několika z nich. 

- Kabátec: Jeho střih může být v podstatě totožný 

s kabátcem pánským, ale lze využít i odlišné střihy. 

(Zdroj obrázku vpravo nahoře a možnost zakoupení 

příslušného střihu zde.) 

Střih na široký dámský kabátec zde. 

- Plášť: U žen jsou akceptovatelné kratší pláštíky 

pod záda i delší pláště pod kolena. Vpravo je ukázka 

krátkého pláštíku. (Zdroj obrázku zde.)  

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1553/3739/files/012_and_022_bodice_sleeve_attach.pdf?v=1587508536
https://reconstructinghistory.com/products/rh208-elizabethan-commonwomens-outfit?_pos=3&_sid=a3ca5b535&_ss=r
https://reconstructinghistory.com/products/rh201-english-jacket-petticote?_pos=1&_sid=f843cc85a&_ss=r
https://illyriantailor.com/2019/07/26/siroky-kabatec/
https://hollar.library.utoronto.ca/islandora/object/hollar%3AHollar_k_1721
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Jeden z možných dobových střihů pláště zde. 

- Kabát: Podobně jako kabátec může být i kabát velice podobný tomu 

pánskému. Jedná se o primárně mužský kus oděvu, který však lze ve 

vojenském prostředí využít i ženami. 

 

 

• Pokrývka hlavy 

Oděv je potřeba doplnit dobovým 

účesem nebo pokrývkou hlavy. 

Jako pokrývka může posloužit 

čepec, který je preferovaný, nebo 

zavití. Přes něj lze nasadit plstěný 

nebo slaměný klobouk, baret či 

čepici. Zpod čepce nebo zavití by 

nikdy neměly viset dlouhé vlasy 

nebo copy. Neměly by též 

vykukovat vlasy nepřirozené 

barvy nebo vlasy příliš krátké.  

Čepce prostých žen by neměly být zdobené výraznými výšivkami nebo 

krajkami. 

(Zdroj obrázku a návody na ušití čepců a jednoduchý dobový účes zde.) 

Další návody na dobové pokrývky hlavy lze zakoupit zde. 

Další návody na účesy a pokrývky hlavy zde.  

 

 

• Pokrývka ramen 

Jako ochrana oděvu na vrchní části trupu může sloužit 

náprsenka (partlet). Ta může být také do určité míry 

využita jako zateplovací vrstva přes široký výstřih 

některých dámských košil. Náprsenka se vyrábí 

z bílého nebo přírodního lnu nebo z vlny. Je ji možné 

obléknout přes živůtek i přes kabátec. Přes živůtek lze 

podobně uvázat lněný šátek. 

(Zdroj obrázku a návod na ušití náprsenky zde.) 

Návod na využití lněného šátku místo náprsenky zde. 

https://illyriantailor.com/2021/06/15/plast/
https://illyriantailor.com/2020/02/29/cepec-forehead-hairtaping/
https://reconstructinghistory.com/products/rh102-1600-1660-caps
http://www.marquisofwinchesters.co.uk/living-history-guide-coifs-and-hair/
https://illyriantailor.com/2019/12/10/partlet-naprsenka/
https://www.yumpu.com/en/document/read/31343809/instructions-for-creating-the-apron-and-neckcloth
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• Další doplňky 

Prosíme, abyste make-up nepoužívaly vůbec, nebo ho měly co 

nejpřirozenější. Vyhněte se barevným a umělým nehtům. 

Kostým je možné doplnit dobovým opaskem, na který lze zavěsit různé 

drobnosti – váček na peníze, nůž atp.  

Pod sukní lze nosit skrytý látkový kapsář, který je možné zavěsit na 

opasek nebo tkanici.  

Možným prvkem pro dotvoření dobové siluety je kus vycpané látky ve 

tvaru rohlíku, kterému se anglicky říká bumroll. Uvazuje se pod sukní pro 

zvýraznění pozadí nositelky. Návod na jeho ušití zde. 

http://www.elizabethancostume.net/bumroll.html
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Dětský oděv 

Ošacení dětí může být 

vzhledem k jejich 

rychlému růstu náročným 

úkolem. Přesto prosíme 

v případě svrchních vrstev 

o dobově odpovídající 

oblečení z vhodných 

materiálů. Pokud chcete 

obléknout dítě co 

nejdobověji, neutratit 

všechny úspory a nešít 

každý půlrok novou 

velikost, je nejvhodnější ušít „rostoucí kostým“.  

- Pro batolata cca do 2 let doporučujeme šatičky pro kluky i pro holky –  

v tomto věku se genderově oblečení nerozlišovalo.  

Návody na kompletní ošacení zde.  

Další návod zde. 

- Pro děti cca od 2 let je možné již šít malé kostýmy po vzoru dospělých. 

Všechno je praktické hodně založit, aby se mohly délky sukní a kalhot 

prodlužovat s růstem dětí. Totéž platí i pro šíři živůtků, košil a kabátců. 

Návod na ušití dětských rostoucích kalhot zde. 

Střihy na dětské oděvy je možné nalézt v knize Jane HUGGET, The Tudor 

Child: Clothing and Culture 1485 to 1625, 2013, kterou můžeme zapůjčit. 

- Dětská obuv: Velmi praktické je předělat levné cvičky nebo staré botky 

poděděné po sourozenci. Pokud máte kousky staré kůže, je možné tyto boty 

snadno obšít do dobového vzhledu. Popis výroby botek pro batolata je 

uveden zde. 

Lze též zakoupit capáčky vhodné barvy, např. tyto.  

Dětskou obuv lze doplnit o návleky na holeně – viz obrázek níže: 

 

 

 

 

  

https://illyriantailor.com/2019/07/26/detsky-outfit/
https://www.alistaire.net/jak-osatit-male-dite/
https://illyriantailor.com/2021/11/14/rostouci-detske-kalhoty/
https://illyriantailor.com/2019/07/26/detsky-outfit/
https://www.isatky.cz/zbozi/kozene-capacky-cokoladove/
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DALŠÍ VÝSTROJNÍ PODMÍNKY 
 

Výstrojní podmínky žen v bitvě 

Bojující ženy musí být oblečené jako muži a zamaskované tak, aby nebylo 

na první pohled poznat, že se jedná o ženu (vousy, změna ženské siluety 

atd.) V žádném případě se nepovoluje, aby ženy-vojáci nosily kusy 

ženského oděvu, především sukně.  

Účast žen „markytánek“ v bitvě a na bojišti není v průběhu bitevní ukázky 

povolena. Pokud bude na bojišti nezbytná přítomnost nosiče vody, měla by 

být tato osoba oblečena rovněž v mužském oděvu, přičemž se zakazuje 

použití plastových lahví, včetně plastových lahví obalených látkami. 

 

 

Psi a jejich historizující vybavení 

Účast psů na akci je povolena na vlastní zodpovědnost jejich majitele. 

Prosíme, zvažte jejich přítomnost s ohledem na jejich pohodlí a bezpečí. 

Pokud budete mít psa s sebou, musí mít kožený obojek, dobově vypadající 

vodítko (např. provaz z přírodního materiálu) a dobově vypadající misku. 

V průběhu celé akce musíte mít své mazlíčky pod přímým dohledem, aby 

nedošlo k jejich útěku, zranění jich samotných nebo účastníků akce či 

diváků. 
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ZDROJE A DALŠÍ LITERATURA 
 

(Použitelných zdrojů existuje celá řada, zde uvádíme pouze výběr. Veškeré 

knižní tituly máme k dispozici, v případě zájmu o zápůjčku nás neváhejte 

kontaktovat.) 

 

On-line střihy a návody, inspirace reenactory a historickými 

blogy 

Compagnie te Voet  

Couture Courtesan  

Elizabethan Costume  

Illyrian Tailor  

Kostým.cz  

Life of common slovak reenactors  

Lomnicki Krawiectwo 

Margo‘s Patterns  

Morgan Donner  

Properly Dressed 

Sarah A. Bendall 

The Modern Maker  

The Tudor Tailor  

Toad Spool Tailoring 

Výstrojní průvodce The Mayflower society  

Výstrojní průvodce Marquis of Winchester  

 

 

On-line galerie a muzea 

Rijks Museum  

Victoria & Albert museum  

Web Gallery of Art  

British Museum  

 



 

25 

 

E-shopy s výbavou 

Alistaire Shop  

Arma Bohemia  

Duše dřeva  

Historické tržiště  

Lorifactor  

Lúa Media 

Napa Dobříš  

Ravelin Shop  

Sally Pointer  

Tied to History 

Wooltrade  

 

 

Doporučené publikace  

Janett ARNOLD, Patterns of Fashion: C1560–1620, 2016 

Janett ARNOLD, Patterns of Fashion 5: The content, cut, construction and 

context of bodies, stays, hoops and rumps c.1595–1795, 2018 

Jane HUGGET, The Tudor Child: Clothing and Culture 1485 to 1625, 2013 

Pan MACMILLAN, Patterns of Fashion 4: The cut and construction of 

linen shirts, smocks, neckwear, headwear and accessories for men and 

women c. 1540–1660, 2016 

Kass MCGANN, Early 17th century European Common Women's Getting 

Dressed Guide, 2019 

Veronika PILNÁ, Oděv v západních Čechách 15. až 17. století, 2018 

Martin ŠIMŠA, Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. 

století, 2013  

Martin ŠIMŠA, Knihy krejčovských střihů ve střední Evropě v 16. až 18. 

století I., 2021 

Jenny TIRAMANI – Susan NORTH, 17th-Century Men's Dress Patterns 

1600–1630, 2015 

Jenny TIRAMANI – Susan NORTH, Seventeenth-Century Women's Dress 

Patterns. Book 1–2, 2011–2013 

Eduard WAGNER, Třicetiletá válka 1618–1648, 2005 

Norah WAUGH, The Cut of Men's Clothes: 1600–1900, 1987 

Norah WAUGH, The Cut of Women's Clothes, 1600–1930, 1968 


