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Téma a cíl konference
Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na II. ročníku odborné konference věnované vývoji 

oděvu a odívání v Čechách a pořádané středočeským pracovištěm Národního památko-
vého ústavu.

V tomto roce vyhlásil NPÚ jako téma v rámci cyklu „Po stopách šlechtických rodů“ 
Lucemburský rok. Také pořadatelé konference se připojují ke stanovenému tématu. Rádi 
bychom obrátili zájem badatelů v oblasti odívání a textilu k době lucemburské. Tu pojí-
máme šířeji, tedy od nástupu Jana Lucemburského na český trůn (r. 1310) až do smrti 
Zikmunda Lucemburského (r. 1437). Bude tak možné odpovědět na otázku kontinutity, 
popř. diskontinutity vývoje oděvu během poměrně velkého časového úseku, kdy zažila 
česká společnost zásadní převrat od hospodářského a společenského rozkvětu k nábožen-
ské válce.

Za vlády Lucemburků se české země ve větší míře, než tomu bylo dosud, otevřely Evro-
pě jak ve smyslu kulturním, tak obchodním. Praha byla po velkou část tohoto období hlav-
ním městem Římské říše, kde se střetávaly vlivy téměř z celé Evropy. Češi naopak více než 
dřív poznávali nejen přilehlé části Německa a rakouských zemí, ale i Francii, Itálii, Polsko 
a Uhry. S cizími diplomaty, vojáky, vzdělanci a obchodníky přicházel do českých zemí 
odlišný, zejména francouzský životní styl a pro něj typická oděvní móda. Z Itálie, která se 
v té době stávala evropskou velmocí co do produkce vlněných a hedvábných látek, se do-
váželo množství zboží – látek i oděvních doplňků. Italské přístavy také zprostředkovávaly 
pro střední Evropu dovoz orientálních látek a luxusního zboží. S novou oděvní módou 
přišla i odlišná představa o kráse lidského těla, které bylo v oblíbených úzkých oděvech 
mnohem více vystaveno lidským zrakům, ale současně také více stylizováno k žádanému 
ideálu. Se změnami v módě souvisel i vznik nových střihů a technologických postupů při 
stříhání i šití oděvů, a tím byl zpětně umožněn rychlejší vývoj dalších módních novinek. 
Móda a luxus byly však vyhrazeny jen malému zlomku obyvatel, pro ostatní byl i běžný 
oděv velkou investicí. O to pečlivěji však byl oděv vybírán, opatrněji užíván a nakonec pře-
dán potomkům. Kusy oděvu byly často předmětem soudního sporu nebo krádeže, bylo je 
možno prodat či zastavit. Nádherný oděv mohl člověka posunout o něco výše na společen-
ském žebříčku, mohl ale také být cílem kritiky mravokárců a náboženských reformátorů.

Nechceme věnovat pozornost pouze oděvu, ale i dalšímu textilu užívanému ke zkrášlení 
interiéru a zpříjemnění každodenního života. Bez textilu nebylo možné společenské sto-
lování, textilní materiály byly součástí lůžka, tapiserie a tkaniny se věšely na stěny pro zú-
tulnění a zateplení interiéru, bohatě zdobené textilie byly součástí koňských postrojů pro 
boj, turnaje i běžné cestování. Kromě praktického účelu měly všechny tyto předměty velký 
význam jako součást reprezentace a zdůraznění společenského statutu majitele. Nesmíme 
zapomenout ani na liturgický textil, ať již to jsou oděvy duchovních, nebo textilie užívané 
při bohoslužbách a k výzdobě kostelů při slavnostních příležitostech.

Radikální husitství přineslo nový pohled na osobní pohodlí, reprezentaci, krásu lid-
ského těla a příjemné stránky života všeobecně. Postihl však tento obrat celou společnost? 
Nebo se týkal pouze některých jejích složek po omezenou dobu?

Zmíněné otázky, problémy a témata bychom opět rádi sledovali na základě co největ-
šího spektra pramenů: obrazových, hmotných i písemných, z pohledů specialistů z oboru 
historie, archeologie, dějin umění, etnografie i památkové péče.



Organizační informace
Konferenční poplatek: 500 Kč
Poplatek zahrnuje účast na konferenci, drobné pohoštění, 
konferenční materiály a a sborník Oděv v Čechách 
ve středověku a raném novověku.
Dovolujeme si požádat, aby byl poplatek zaplacen předem
do 15. září 2016 na účet 210008-60039011/0710, variabilním
symbolem je telefonní číslo, které uvedete na přihlášce.
Potvrzení o zaplacení Vám bude předáno na mail uvedený na 
přihlášce.

Informace pro přednášející
K dispozici pro přednášející bude notebook a dataprojektor 
s promítacím plátnem.
Maximální délka referátu je stanovena na 15+5 minut
(15 minut referát, 5 minut diskuse). V odůvodněných
případech lze s organizátory konference předjednat
prodloužení časového prostoru.
Přihlášku referátu s krátkou anotací příspěvku, prosíme,
zašlete nejpozději do 15. 9. 2016 na adresu:
konference -npu -sc@seznam.cz

Přihlášeným účastníkům bude před konferencí rozeslán
program a podrobnější informace.

Přihlášky na konferenci
Přihláška je ke stažení na www.pruzkumypamatek.cz
a www.pamatkysc.cz, také na http://www.npu.cz/cs/uop-
-stredni -cechy/hlavni -temata -sezony/lucembursky -rok

Dotazy
PhDr. Olga Klapetková, 274 008 283
Šárka Krabcová,
274 008 154 (fakturace, potvrzení, platby)
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