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Zkratky: 

 

stč. - staročesky 

něm. - německy, resp. staroněmecky 

fr. - francouzsky, resp. starofrancouzsky 

it. - italsky 

lat. - latinsky 

gal. - gaelsky 

ang-sas. - anglosasky 

mong. - mongolsky 

 

 

 

 

 

Výslovnost některých pojmů použitých v textu: 

 

brodequin - brodkin 

brogue - bróg 

carbatinae - karbatiné 

chopines - šopén 

corthurnus - korturnus 

crinc - krink 

cuaran - kuran 

cuerro gofrado - kero gofrado 

cuir bouilli - kur boili 

escarpin - eskarpin 

hudsko - hudšo 

ocreas - okreas 

pigache - pigaš 

piggain - pigen 

poulaine - pulen 

roche alome - roš alom 

rubia tinctorum - rubia tinktórum 

schnabelschuhe - šnábelšue 

scoh - šó 

socc - sok 

sporn - šporn 

staeppescoh - stép`šó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodní obrázek: švec při práci, Hausbuch der Landauerschen Zwölfbrüder-stiftung, Band 1., 279.2°, 1543, 

Stadtbibliothek Nürnberg, Norimberk. 
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Obuv a doplňky k ní 
 

Pod pojmem obuv (obutie, postolec, něm. shuhe, fr. houzeaux, estuvaux, cherboles, gal. greus, norm. 

ocreas) si ovšem nepředstavujte hned pevné boty z kůže. Materiálů se ve středověku používalo 

povícero: tráva, sláma, lýko (ze všech tří se splétaly střevíce - láptě), dřevo, látka (plátno, sukno                      

i hedvábí) a plsť. Kůže (kóžě, kóžka, blána, blánicě, něm. leder, gal. lethar, mong. tesme) byly                     

ve středověku známy čtyři základní typy podle způsobu vydělávání:  

- surová kůže 

- kůže zpracovaná rostlinným louhem 

- kůže vydělávaná kamencem 

- kůže vydělávaná v kouři 

Surová kůže je očištěná, ale dále nezpracovaná vyschlá kůže s chlupem i bez. Obvykle se pouze            

na dva týdny naložila do soli nebo do solného roztoku. Narozdíl od Indiánů nebo asijských kmenů se                        

v Evropě surová kůže používala k šití obuvi jen zřídka, protože poměrně rychle saje vodu. 

Kůže zpracovaná rostlinným louhem byla naopak k výrobě bot nejvíce používaná, protože dobře 

odolává vodě a její vlastnosti se stářím příliš nemění. Původní postup zpracování vypadal takto: 

v nepropustné zemině se vyhloubila jáma a naplnila se vodou. Z dubů se seškrábala kůra, rozdrtila           

a nasypala do jámy. Pak se do jámy vložily kůže, vše se bidlem promíchalo a nechalo louhovat. Opodál 

se rozdělal oheň a rozpálené kameny z něj se vkládaly do jámy, aby ohřívaly louhovací lázeň.                 

Tento starý způsob byl později mírně vylepšen, a to tím, že se namísto jam používaly velké nádoby, 

kádě a zděné nádrže pod nimiž se topilo. Měkčí kůže se pak získávaly „masírováním“, valchováním             

a hlazením prkny s vyřezanými výstupky a jehlanci. Dodnes se k zpracování kůží, mimo jiných 

chemikálií, používá látka obsažená v dubové kůře - tanin. 

Kůže vydělávaná kamencem má tu nevýhodu, že působením vody se kamenec vymývá a kůže ztrácí 

na kvalitě. Proto ji najdeme spíše na deskách knih, pouzdrech a vůbec na výrobcích, u nichž se 

nepředpokládal častý styk s vodou. 

Kůže vydělávaná v kouři má vynikající vodovzdorné vlastnosti, ale nevalnou estetickou stránku. Uzení 

v kouři je daleko starší způsob zpracování než louhování dubovou kůrou. Nejdříve se kůže pouze 

oškrábaly, očistily a napnuly nad ohniště, později se přišlo na to, že jejich maštěním se docílí ještě 

lepších vlastností. Mastilo se tukem získaným z  kůže, mozku, žluklého másla, dále vejci, rybími 

jikrami, odpadem po lisování oliv, mořilo se oleji. 

 

Po vydělání byla kůže připravena k použití. Někdy však byla žádaná větší tvrdost (např. pro vojenské 

využití, na podešve apod.) nebo lepší vzhled (zdobená obuv, desky knih). 

 

Tvrzení kůže byly ve středověku známo pět způsobů:  - lisováním 

- vysycháním 

- vařením (tzv. cuir bouilli) 

- máčením v moči 

Lisováním se kůže stlačila na menší tloušťku o větší pevnosti nebo se slisovalo několik vrstev kůže 

v jeden celek. Touto technikou bylo možno rovněž vtlačovat do kůže různé vzory. 

Vysycháním je míněno napnutí vlhké kůže (máčí se několik dní ve vodě) na kopyto (ale třeba i na štít 

nebo buben) a následné pomalé vyschnutí. Jak kůže vysychá, napíná se a tvrdne v požadovaném tvaru. 

Cuir bouilli (quyrboilly, coerbuille, curbule, coerboyle) znamená v překladu „vařená kůže“. Je to tedy 

technika, při níž se kůže vaří a) ve vodě, b) ve vosku nebo v borové smole s příměsí bílého vosku. 

Vařením, resp. namáčením kůže do vroucí vody (20-120 s), se mění struktura kůže, která změkne a lze ji 

pak dále lisovat nebo napnout na kopyto a nechat vyschnout (viz. předchozí odstavec), čímž se upraví 

její výsledné vlastnosti a tvar. Hojně se touto technikou zhotovovaly pochvy, nádoby, čapky, součástky 

zbrojí, potahy štítů aj. 

Kůže vařená ve vosku nebo ve smole je ve výsledku ještě tvrdší a odolnější. Tato technika se používala 

především v dekorativním umění - zejména při výrobě rytířských klenotů (figury, 3D předměty)               

nebo zbrojních součástek. S trochou nadsázky lze říci, že kůže zpracovaná touto technologií poskytovala 

obdobné možnosti jako dnes poskytuje technologie lisování plastů. 

Máčením v moči se do kůže dostávaly minerály, které ji vytvrdily. Tuto techniku přinesli do Evropy 

Mongolové, kteří používali tradičně moč koňskou. 
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Zdobení povrchu se týkalo samozřejmě luxusnějších předmětů, prostší mívaly zdobení v detailech.  

Zdobení střihem se týkalo zejména obuvi a oděvů. Představovalo nepřeberné množství zdobného 

vykrajování okrajů, třásní a jazyků. Náleží sem i dlouhé špice a bohatě řešené zapínání pásky, stejně 

jako odvážně odhalený nárt. Od půle 15. století se objevují prostřihy, někdy kontrastně vypodložené. 

Vyšívání ozdobnou barevnou či kovovou nití byl běžný způsob jednoduchého zdobení obuvi. 

Nejčastější byl stromečkový steh, dále čárkový a křížkový. Pokud byl svršek obuvi nikoliv z kůže,              

ale z tkaniny či plsti, dovolovala technika vyšívání vytvářet prakticky neomezené množství různých 

motivů (rostlinné motivy, květy, ptáci, zvířata bájná i skutečná, výjevy z příběhů, erbovní znamení atd.). 

Našívání spočívalo v připevnění ozdobné pásky nebo vyšívané stužky na svršek obuvi. 

Ozdobné šňůrování okolo kotníku mohlo být tvořeno proužky kůže nebo barevnými tkanicemi. Nebylo 

funkční, byla to pouze ozdoba. 

Zdobení šperky a kameny přicházelo v úvahu jen u nejdražších kusů pro vladaře a nejbohatší velmože. 

Děrování bylo nejrozšířenějším způsobem zdobení středověké obuvi. Provádělo se několikerou 

technikou: vykrajováním, vysekáváním, vyškrabáváním atd. Hojné byly různé šachovnicové vzory         

a mřížky, řady rozličných otvorů, vyskytovaly se i složitější tvary připomínající chrámová okna. Někdy 

se vzniklé perforování podložilo látkou kontrastní barvy, jindy tento úkol připadl barevným punčochám. 

Vytlačování do kůže mělo dva základní způsoby: za studena a za horka. 

za studena: 1) Vlisovávání nebo vyrážení, při němž se pracovalo s lisem (resp. kladivem) 

a raznicí požadovaného ornamentu (hvězdička, slunce, písmeno, znak). 

2) Vmačkávání liniových vzorů kovovým nebo dřevěným hrotem. Stejně jako u před-

chozího způsobu se pracovalo se zvlhčenou kůží. 

za horka: 3) Vpalováním rozpáleného razidla, což mělo tu výhodu, že takto se dala zdobit i docela 

tenká kůže - např. na knihách nebo pergamen (bělpuch, kóže oslová). 

  4) Cuerro gofrado byla technika ozdobného vpalování rozsáhlejšího motivu na větší 

plochu, zpravidla odpovídající jednomu dílu obuvi. Šablona byla vyrobena z kovových 

pásků, kuliček a plíšků. Tato technika je typicky španělská a italská; ojedinělé exempláře           

v ostatních zemím je nutno považovat pravděpodobně za dovoz. 

Barvení naráželo ve středověku na vážný problém neexistence trvanlivého barviva kůže. Potíž tkvěla             

v tom, že taninem vydělaná kůže je svou podstatou kyselá, kdežto tehdejší přírodní barviva byla 

zásaditá, což vedlo k jejich rychlému rozkladu. Pravda, barvilo se, ale jak můžeme usuzovat z dobových 

vyobrazení, nebylo to nikterak běžné. Barevné zbroje jsou většinou potaženy látkou, nikoliv barvené. 

Škála barev byla omezená na sytou zelenou, modrou, červenou, hnědou a černou. Alexis di Piemont 

uvádí ve své příručce z roku 1558 několikero postupů barvení kůží. Lze se oprávněně domnívat,             

že popisuje techniky již osvědčené a dlouho používané, přinejmenším od poloviny 15. století,                

pravděpodobně ale již mnohem dříve.  

Barvení na červeno: Kůže se opatrně vařila ve směsi slané vody a bílého vína. Škeble nebo krabí 

krunýře se spálily na popel, jemně rozemlely a smíchaly se solí. Tato směs se pak vtírala do osušené 

kůže za účelem snížení její kyselosti. Nato se kůže oprala v čisté vodě, opět osušila a potírala pastou 

z hlinky (tzv. rubia tinctorum). Ta se připravila vyvařením vinného kamene ve vodě a vmícháním 

drcené hlinky. Pasta se pak nechala přes noc ustát. Podle potřeby bylo možné přimíchat výraznější 

barvivo jako šarlatovou červeň nebo mořenu barvířskou. Celý proces potírání popelem, vyprání                  

a potírání hlinkou bylo nutno alespoň třikrát opakovat.  

Barvení na modro: Kůže se dobře oprala a vařila ve vodě, v níž se rozvařily bobule bezu. Když kůže 

vstřebala barvivo, vyňala se z lázně, otřela a vysušila. Mezitím se rozvařila nová porce bobulí určená 

k dalšímu kolu barvení. Proces se opakoval, dokud nebyl výsledek uspokojivý. 

Barvení na zeleno: Vydělaná kůže se vyprala ve studené a pak v horké vodě, otřela, vysušila a napnula. 

Z velmi zralých bezinek se svařila kaše (Alexis ji nazývá roche alome), jenž se do kůže dvakráte vtírala. 

Pro dosažení správného zeleného odstínu pak mistr Alexis doporučoval svařit kaši s šafránu a jedenkráte 

jí vetřít do kůže. 

Barvení na hnědo: Patrně se k barvení používaly slupky s vlašských ořechů. Postup byl obdobný jako 

v předchozím případě. 

Zabarvit kůži bylo možné i jinak. Smísilo-li se barvivo (ořechová nebo bezinková kaše, hlinka, křída        

a podobně) s tukem, získala kůže při maštění dočasně odstín podle použitého barviva. 
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Druhy kůží podle původu 

Zpracování a využití kůže, jako základní a odvěké suroviny, mělo všeobecně velmi vyspělou úroveň. 

Jak jsme si již ukázali, byly používány mnohé způsoby vydělání. Dokonale byly rovněž známy 

vlastnosti různých druhů kůží, i jednotlivých jejich částí. V základu se zvířecí kůže dělí na kůže               

(z velkých zvířat) a kožky (z malých zvířat). Kožky se posuzují především podle kvality srsti, která je 

nejkvalitnější na hřbetě. Kůže se posuzují podle kvality 

povrchu (po očištění) a tloušťky. Nejsilnější a nejodolnější 

kůže bývá na hřbetě a na ramenech, nejtenčí na břiše. Kůže           

z končetin a z hlavy nejsou ani dostatečně velké ani kvalitní.  

Tlustá kůže z hřbetu ovšem není tak homogenní, jak by se 

mohlo laikovi zdát. Skládá se ze tří vrstev rozdílných 

vlastností, kterých je možné výhodně využít. Spodní vrstva je nejtužší a hrubá s mnoha otřepy, svrchní 

je zase měkká a hladká. Prostřední vrstvu je možno vyjmout, naklepat a získat tak tzv. glazé kůži se 

sametovým povrchem používanou při výrobě rukavic. Vhodné tlusté kůže je proto dobré rozdělit 

řezáním na 2-4 tenčí, které se pak lze použít k různým účelům. 

Z archeologických nálezů lze určit, že průměrná tloušťka svršku středověké obuvi byla okolo 2 mm, 

tloušťka podešví byla 4-5 mm. Dlouho se používaly k výrobě obuvi především hovězí a měkčí telecí 

kůže. Ve 12. století se z Východu do Evropy dostala znalost obuvi šité z  kordovanu - kůže muflona          

(též kordoban, cordoan, cordwain - podle města Kordóba), která se vyznačovala o mnoho lepšími 

vlastnostmi nežli obuv z hovězí kůže. Jako náhražka se začala používat kozí kůže, která se posléze stala 

dominantním materiálem ve výrobě obuvi a většina pozdně středověké obuvi byla tedy vyrobena z ní. 

Obuvi z kozí kůže se říkalo kapec. Byly-li kladeny vyšší nároky, jako např. u lovecké nebo vysoké 

jezdecké obuvi, vyráběly se tyto ze zvlášť vybraných kůží koňských. Podomácku vyráběná obuv z ovčí 

kůže se nazývala ovčina. 

 

Střihy, šití, opravy, cech ševcovský 

V raném středověku se obuv vyráběla z jediného kusu kůže, většinou jen dovedně sešněrovaného 

koženými řemínky. O šité obuvi můžeme mluvit až teprve v souvislosti s podešví čili podrážkou.           

(To je poměrně mladé slovo označující původně tvrdou podešvi připevněnou podražením, tedy hřebíky. 

Dnes už je jeho význam posunutý a označuje tu část obuvi, která je ve styku se zemí. Přesně takto 

chápejte slovo podrážka, kdykoli je použiji.) Až do 15. století měla obuv jen 

jednu podešev. Jelikož ta je nejnamáhanější a nejrychleji opotřebovanou části 

obuvi, zhotovovala se z kvalitních silných kůží, někdy zpevněných lisováním.                      

O způsobech připevnění podešve pojednává tabulka L1. Tvary podešví prodělaly 

mezi 7. až 15. stoletím jistý vývoj. U nejstarší obuvi z jediného kusu nelze              

de facto o podešvi mluvit. První samostatné podešve narážely na obtíže upevnění 

v oblasti paty a mají zde proto trojúhelníkovitý výběžek (A). Když se úroveň 

řemesla dále pozvedla, nebyl již výběžek nutný a podešev nabyla tvaru             

loďky (B). V této fázi  (nejpozději v polovině 14. století) se již běžně rozlišovala 

pravá a levá podešev. (zde je třeba říci, že pravá a levá bota se rozlišovala už odedávna.) Poslední 

změnou v tvaru podešví bylo jejich přizpůsobení se tvarům chodidla (C). Ač je patní klín vývojově 

starší, nelze tak snadno podle tvaru podešve určovat stáří obuvi, protože se typy A a B spolu mohly 

koexistovat dlouhou dobu, než typ B nabyl definitivní převahy. 

Od 15. století se objevuje předchůdce podpatku - klínek (čépek) vkládaný mezi svrchní a spodní 

podešev v místě paty. Běžně ale obuv zvýšenou patu postrádala a podpatek se objevil až v baroku. 

Svršek nízké obuvi býval původně vyhotoven z jediného kusu, později přibyla patní vložka a ještě 

později se svršek  sešíval z více kusů kůže. Důvodů mohlo být více - byla tu snaha o přiléhavější tvar, 

jindy o využití materiálu, mnohdy byl původně celistvý svršek obuvi opravován jednoduše tak, že se 

poškozené místo přešilo novým kusem.  

Nejprve se obuv vyráběla přímo na míru nositeli. Později se vzrůstem objemu výroby pro trh se začala 

obuv vyrábět v několika velikostech (arciže ne jednotných), jak dosvědčují sady ševcovských kopyt. 

Jistou toleranci v rozměrech dovoloval fakt, že poddajná kozí kůže se poměrně rychle přizpůsobuje 

tvarům nohy. Tvar podešve byl pro obě nohy shodný, ale začal se rozlišovat pravý a levý svršek, což je 

patrné zejména u obuvi sešité po straně, případně u obuvi s bočním zapínáním. Namísto ponožek                  

a tepelných vložek se používala tráva, seno, mech, vlna, vlasy, onuce apod. 
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Ač dosáhli středověcí koželuzi a ševci značné dovednosti v přípravě materiálu, střihu a vlastního šití 

obuvi, nedokázali vyrobit obuv zcela nepromokavou, nepropouštějící vodu. (V tomto ohledu byly 

nejlepší dřeváky). Jako částečné kompenzace tohoto nedostatku se používalo pravidelné napouštění 

obuvi olejem, sádlem, lojem či voskem. 

Při poctivé údržbě vydržel pár obuvi i s opravami nejvýše půl roku každodenního nošení. Nejvíce trpěly 

švy podrážky, podrážka a špička. Jakákoliv poškození podrážky (díry, popraskání, proříznuté vpichy 

švů apod.) se velmi nesnadno opravují a proto se podrážky musely často vyměňovat - to je koneckonců 

důvod, proč byli mimo ševců (též ščívalníci, noviníci, něm. schustern, lat. sutores) šijících novou obuv 

tak hojní prtáci (lat. sutatores, renovatores sotularium) neboli ševci-opraváři. Kromě nich tu dále byli 

výrobci dřevěných trepek a dřeváků - trepkaři (lat. calopedifex, calopediatores). K cechu ševcovskému 

pak ještě přináleželi rukavičníci vyrábějící kožené a kožešinové rukavice, pasíři zhotovující pásy                  

a řemeny (mimoto byli i kovotepci) a měšečníci dělící se na váčkaře a tobolečníky. V 15. století měl 

cech cca 450-500 členů, z čehož byla asi polovina ševců. Cechovní korouhev byla blankytně modrá se 

třemi škorněmi s ostruhami. 

Na závěr ještě hrst dobových českých pojmů: šít či opravovat boty - krpati, skrpati, řezat kůži - zkrájěti, 

párat - rozšívati, zdobit - krásliti, kus kůže nebo záplata - ušket. Takže nyní by vám již nemělo činit 

potíže porozumět větě: „Obuv přěstará ješto uškty koženými skrpána jest.“ 

 

Nitě 

V raném středověku se části obuvi pouze sešněrovávaly kořenými řemínky. V období 7.-10. století se již 

díly svršku sešívaly lněnou nití, zatímco podešev se stále připevňovala pomocí pruhů kůže. Od 10. 

století se už používá převážně jen lněná nit. V 11. století se rovněž načas rozšířilo užívání vlněného 

vlákna, ale od konce století nabývá definitivně vrchu voskovaná lněná nit, případně odolnější nit 

konopná. Lněná nit ovšem při styku s vodou (a zvláště slanou) poměrně snadno podléhá rozkladu. 

Ochranou proti vlhkosti bylo jednak voskování nitě, především však potírání hotových stehů pryskyřicí 

nebo voskem. 

Z nálezů a dochovaných exemplářů vyplývá, že se užívaly nitě dvou- i třívláknové, a vzácností nejsou 

ani nitě o jediném vláknu. 

 

Typy středověké obuvi: 

Nejjednodušším způsobem jak vyrobit obuv bylo přivázat podešev k chodidlu. Tak vznikly sandály          

a krpce. Sandál (trepka, lat. sola, crepida, ang-sas. crinc) tvoří podešev  (dřevěná či kožená) kopírující 

obrys chodidla a k ní připevněné uvazovací řemínky. Krpce (něm. bundschuhe, lat. carbatinae), neboli 

opánky, tvoří kus lýka nebo kůže připevněné k noze řemínky tak, že obepíná zespoda a ze strany 

chodidla a částečně i prsty a nárt. Opánky z lýka nebo březové kůry se nazývaly láptě. Nazouvací 

pantofle (něm. trippen, fr. pantoufle, it. pantoufla), nebo taky trepky či patnochy, byly známy                      

od 14. století. Podrážku měly tvrdou, vyřezanou ze dřeva nebo korku. Někdy se nosily přímo na noze, 

jindy přes obuv. Původně to byla selská pracovní obuv, ale na přelomu 14. a 15. století se pantofle 

začaly používat jako domácí obuv ve vyšších společenských vrstvách. Svou vysokou podrážkou dělaly 

nositele vyšším a výborně chránily před chladem od země.  Od 16. století byly výlučně ženskou obuví. 

Ze dřeva byly vydlabány také holčuchy (dřeváky, fr. sabot). Nosily se při deštivém počasí, do chléva              

a oblíbené byly v přímořských krajích. Mají totiž tu přednost, že lépe než kůže a jiné materiály, snáší 

vlhkost. Mimochodem proto patří dřeváky k holandskému a severoněmeckému kroji. 

Šitou obuv lze rozdělit na škrbály, škorně a boty. Škrbál (škarpál nebo též třevíc, třěví, čřeví, střeví,            

fr. suiére, soliers, it. scarpa, lat. soccus, sotula, ang-sas. scoh) byl nízký kotníkový střevíc, škorně 

neboli ščibal (fr. estibal, éstival, it. stivali, lat. aestivale, stivale, ang-sas. socc) - střevíc nad kotník               

a vysoká nebo polovysoká bota (fr. botte, galoche, lat. botta) kryla i část lýtka. Škrbály a škorně byly 

běžně nošenou obuví, kdežto boty byly obuví hlavně pracovní a cestovní. Urození se pokud možno 

vyhýbali obuvi zakrývající kotníky. Jinak řečeno: vyhýbali se obuvi vhodné pro venkovní práci, čímž 

dávali zřetelně najevo, že oni jsou ti, kteří pracovat nemusí. Cestování a lov se za práci nepovažovalo. 

Pro francouzskou módu oplývající dlouhými štíhlými tvary byly typické noblesní střevíce se zobci           

(fr. poulaine, něm. schnabelschuhe, kranich, lat. patinus, calopodium, calcei rostrati). Ale to jsme                         

ve 14. století a poněkud předbíháme … Špičaté střevíce se začaly v západní Evropě nosit již ve 12. 

století. Do té doby byla veškerá obuv vpředu okrouhlá a ani později nebyly špičky (a to ani malé) 

nikterak běžné. Legenda vypráví, že boty se špičkou vynalezl jistý hrabě Fulk z Anjou, který jimi 
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zakrýval svá od narození zdeformovaná chodidla. Ve skutečnosti se ale Západ seznámil se špičatou 

obuví prostřednictvím křížových výprav. (Všimněte si, čím vším toto období obohatilo evropskou 

kulturu a jak významný mezník hrálo v jejich dějinách!) Na blízkém Východě měla (a má dodnes) 

takováto obuv dlouhou tradici. Zcela organicky náležela i k oděvu tamní šlechty. Víme-li, že navracející 

se vojáci kříže s sebou odváželi orientální látky, znalost zdobení hlavy látkou, nové představy o střihu                        

a aranžování i v Evropě dosud neznámé kusy oděvu, je nasnadě, že s sebou zajisté odvezli i znalost 

obuvi se špičkami. První špice ovšem nebyly nikterak dlouhé - sotva pár centimetrů, nejvýše polovinu 

délky chodidla. Tato raná forma se nazývala francouzsky pigache a byla výhradně záležitostí urozených 

- poddaní nadále nosili okrouhlou obuv. Ve 13. století mají pigache stále jen krátkou špici, tak 3 až 5 

cm, vycpanou senem, mechem, vlnou nebo vlasy, a jejich obliba stále vzrůstá. Ovšem okolo poloviny 

14. století se v západní Evropě objevují boty s nezvykle dlouhými špicemi přesahujícími dosud 

obvyklou délku. Nevznikly, jak by se dalo předpokládat, prodloužením stávajících špiček pigache, 

nýbrž tato novinka byla dovezena obchodníky. A to nikoliv z Orientu, ale z východu, z míst, odkud 

byste to nečekali - z Baltu! Tato obuv byla, snad jako pozůstatek po asijských hordách, na východě 

Evropy na Baltu, v Polsku a na Rusi dosti rozšířená a zde ji objevili západní kupci. Francouzi je nazvali 

soliers a la poulaine (střevíce po polském způsobu) a odtud vzniklo pozdější pojmenování bot s dlouhou 

špicí - poulaine. Někdy označovalo celou botu, jindy jen zoban (nos, čépek, lat. rostrum) - pak se říkalo 

např. třevíce s poulaine. Objevují se i výrazy piggain (patrně odvozený z  pigache) a cracowes (snad že 

byly dovezeny z  Krakova). A nastaly závody v eleganci podle hesla: čím delší, tím elegantnější. 

Největší šviháci nosili zobance dlouhé až trojnásobek délky chodidla. Záhy začalo být módní vztyčovat 

špičky vzhůru, proti čemuž církev ostře protestovala (nazývala špice „ďáblovým pařátem“), neboť se 

zde opět projevovala nepokrytě sexuální narážka, obdobně jako u dýk, opasků atd. 

Při stále se zvětšující délce špic bylo nutno vyřešit jejich uchycení, aby se v nich člověk při chůzi 

nepřerazil. Vzniklo proto několik způsobů jak udržet špice vzhůru. Přichycovaly se stříbrnými               

nebo pozlacenými řetízky pod koleno nebo se do nich vkládala výztuž z drátků a proutí. Přesto nebyla 

chůze v takovýchto střevících právě snadná. Ale dobový vkus též přiřkl, z dnešního pohledu, komické 

chůzi v elegantních botách punc elegance.  Jak na to? Vzpřímeně a hrdě držet tělo, hlavu povysunutou, 

hýždě stažené a  špičky mírně do stran. A k  tomu všemu ladné pohyby rukou a gest. 

Došlo i na pokusy odstupňovat délku zobců podle společenského postavení. Princové a knížata směli 

nosit zobce dle libosti, šlechtici nejvýše 2 délky chodidla, rytíři 1,5 délky, měšťané 1, prostí lidé půl 

délky chodidla. Netřeba asi zvlášť zdůrazňovat, jak to bylo s dodržováním těchto zásad. 

Na třevíce s nosy se při chůzi venku ještě nazouvaly dřevěné trepky (něm. trippen, fr. pattins,             

lat. patinus), česky patnochy nebo taky chódy, chránící střevíce před blátem, nohu před chladem               

a někdy i podpírající nosy. Samotné střevíce se vyráběly z měkkých úsní, módního kordovanu, plsti 

nebo z drahých látek. Bohatě se zdobily vyšíváním, vtlačováním, řezbou do kůže, šperky i samotnou 

odvážností střihu vytvářejícího různé jazyky, lemy a výkroje. Móda mi-party, tolik oblíbená v druhé 

polovině 14. století, se projevila  i zde  a tak mohla být každá bota jiné barvy v souladu s celým oděvem. 

Na přelomu 14/15. století poulaine mizí a módními se stávají špičky okrouhlé a ploché - objevují            

tzv. kachní zobáky (taky kraví huby, volské tlamy, medvědí tlapy, něm. entenschnabel, kuhmaul, 

ochzenmunt, fr. escarpin, escafignon, socceret, it. scarpino) - vpředu ploché a široké nízké střevíce, 

které byly později typickou obuví v renesanci. Nicméně do módy se dostaly již na konci středověku. 

Vznikly patrně v Německu a vyráběly se nejen z kůže (hlavně černé), ale i ze sametu, hedvábí a jiných 

látek. V Čechách se obuv s umírněnou špičkou udržela až do 16. století, ač byla i úředně zakazována - 

například výnosem Jiřího z Poděbrad z roku 1464. 

Křížencem mezi trepkami a škorněmi byly klumpen (klampen), což byly škorně s dřevěnou nebo hrubou 

koženou podrážkou - celistvou nebo dělenou na šlapku a podpatek. Jejich předností byla větší odolnost 

vůči vlhkosti  a nepřekonatelná ochrana před chladem od země. 

V 15. století byly hojně nošeny vysoké jezdecké boty (buskin, brodequin, corthurnus) z kozí nebo 

koňské kůže. Sahaly do půli stehen nebo až k rozkroku a bylo je možné na bocích přivázat ke kabátci. 

Pestrou paletu obutí doplňují ještě nohavice o nichž jsem se zmínil již dříve. Měly všitou, okrouhlou 

nebo lehce zašpičatělou podrážku. Pro lepší nazouvání bývaly někdy na kotnících rozstřižené a opatřené 

zapínáním (háčky, knoflíčky, šněrování). 

Ženy nosily obuv prostší než muži, a to z toho důvodu, že jim ji obvykle zakrývala dlouhá sukně. Byly 

to většinou láptě, krpce, škrbály a škorně, jen málo podléhající módě, a taky trepky a holčuchy. 

K nízké obuvi se často nosily ovinky (obvijadlo, něm. beinbinden) z pruhu látky (zhruba 250 cm 



 7 

 

dlouhé) vinutých od kotníku vzhůru na holou nohu nebo přes nohavice. Obdobnou ochrannou funkci 

plnily i nohavice přivázané k lýtku nebo jen svázané nad kotníkem. Nejubožejším sloužily jako ovinky 

hadry nebo kožky přivazované slaměným povříslem, řemením či provazy. Nejlepší službu poskytovaly 

ovinky vlněné, neboť lněná tkanina snadno podléhá rozkladu. 

Od raného středověku byly běžně nošeny i ponožky. Zvláště obyvatelé Skandinávie, Skotska                   

a severního pobřeží kontinentu se ve výrobě vlněných ponožek vypracovali k pozoruhodné dokonalosti. 

Jejich technika pletení, či spíše vázání, si v ničem nezadá se současnými postupy. Nejběžnější byly 

ponožky ke kotníku, ze Švýcarska jsou známy dokonce podvazované podkolenky. Vlněná příze bývala 

v přírodním odstínu nebo mohla být barvená. Ponožky užívali běžně i Arabové. Je zajímavé, že jinak 

oděvně vyspělé oblasti západní a střední Evropy ponožky dlouho neznaly a k ochraně nohy používaly 

stejně jako v pravěku slámu, mech, vlasy, onuce a v pozdější době látkové punčochy.  

 

Pozn. Ve středověké češtině se slovem „ponožka“ označoval pták uvázaný za nohu sloužící jako 

vábnička při lovu dravců. 
 

V souvislostí s obuví ještě vzpomeňme ostruhy (ostrohy, něm. sporn, fr. espourons, esporons, 

esperons). Používali je již staří Germáni. Tehdy se ale nosila pouze jedna. Přibližně od dob stěhování 

národů se již běžně používají ostruhy dvě. Kromě nezbytnosti při ovládání koně měly ještě jednu, 

neméně důležitou funkci. Zřetelně od sebe odlišovaly jezdce z vyšší společenské vrstvy (rytieř -  reiter - 

rejthar - jezdec) od prostého dělného lidu, tedy alespoň do období vrcholného středověku. Byly spolu 

s pásem, mečem a štítem odznakem rytíře. V uzavřené dvorské společnosti neměly významu, ale               

na veřejnosti bylo zapotřebí demonstrovat celou svou důstojnost pomocí všech odznaků a výsad. 

Mimoto se jezdec na koni vždy těšil větší úctě než pěší. Již sám fakt, že člověk měl jízdního koně, 

svědčil o jisté výjimečnosti. Člověk s ostruhami (tedy jezdec), přece nemohl být nějaký nýmand!             

Jak říká známé rčení: „Ostruhy si člověk musel vysloužit.“   

Ostruhy bývaly buď zcela prosté, ale častěji byly umělecky zpracovány, stříbrné nebo i zlacené 

s ozdobnými sponami na řemíncích. Jejich vývoj zaznamenává v hrubých rysech tabulka R. 
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Shrnutí vývoje obuvi ve středověku: 

 

Obuv v raném středověku (cca 7. až 12. století) : (tab. A1, A2, B1, B2) 

Tvary navazují na starší vzory římské a barbarské - pokračuje éra sandálů, svazovaných opánků, ale 

prosazují se i šité škrbály. V rolnickém prostředí dominuje jednoduchá a snadno nahraditelná obuv 

z lýka, kůry nebo svázaného kusu kůže. Vyspělejší typy jsou zhotovovány z jediného kusu kůže 

vyříznutého do požadovaného tvaru a sešněrovaného koženými řemínky. Zatímco takovou obuv lze 

vyrobit pouze s pomocí nože a z volně dostupných surovin, šitá obuv již vyžaduje svého druhu 

odborníka zvládající mnoho nezbytných dovedností (práce s šídlem a jehlou, znalost provedení stehu, 

opravování) a specializované vybavení (šídlo, jehly, štětiny, nitě, vosk apod.). Proto se sešívání 

podešve a svršku, prozatím pouze jednodílného, ujímá pouze v krajích s vyspělejší dělbou práce a 

v sídelních centrech.  

Klasické šití se stalo běžným až na konci tohoto období, kdy se rozšířilo sešívání svršku lněnou nití. 

Užívají se dva základní typy šité obuvi: sešité vpředu a sešité po straně. Obuv je obecně nízká, jen 

vzácně se vyskytují boty nad kotník. Vysoká obuv je pak úplnou raritou. Téměř bezvýhradně se obuv 

upevňuje zavazováním pomocí jednoho koženého řemínku, vzácně pomocí dvou. U luxusní obuvi se 

objevují i knoflíčky. Na severu Evropy se rozmáhá zapínání pomocí kolíčků a oček.  

Obuv je drahá, mnoho nevydrží, a proto se nosí pokud možno pouze při nepříznivém počasí, v chladnu 

a v zimě. Jinak se chodí naboso nebo v improvizovaných sandálech či střevících. 

 

Obuv ve vrcholném středověku (cca 12. až  14. století) : (tab. C1, C2, C3) 

Typické výrobky ševcovských dílen bývaly tehdy jednopodešvové, s jednodílným svrškem, měkké, 

bez podpatku a většinou pouze nazouvací nebo zavazovací. Jednoznačně převažuje obuv sešitá po 

straně a šití se provádělo nejčastěji voskovanou lněnou nití. Šněrování bývalo umístěno obvykle na 

vnější straně nohy, méně často vpředu. Zapínání přezkami se poprvé objevuje až ve 13. století ve 

Francii. Stejně tak i již dříve známé knoflíčky se objevovaly velmi zřídka. Nejčastěji se obuv stále 

uvazovala řemínkem nebo šňůrkou obtočenou okolo nohy pod nebo nad kotníkem. Do módy se 

dostávají špičaté třevíce (tab. E). Někdy během tohoto období se objevily patní vložky (tab. L4). První 

doklad o jejich užití pochází z 10. století z Yorku, ale běžnou součástí obuvi se staly až ve 12. století. 

Některé tvary obuvi jsou považovány za výlučně ženské, jiné patrně příslušely pouze mužům. 

Obuvníci a správkaři patří ve městech k běžným řemeslníkům, venkované si však boty stále zhotovují 

sami.  

 

Obuv v pozdním středověku (cca 14. až 15. století) : (tab. D1, D2, G, H) 

Teprve v 15. století se objevují ve větší míře spony, přezky a knoflíčky - ty byly nejmódnější. Zejména 

u škorní se mimo šněrování rychle rozšířilo zapínání řadou přezek. Začínají se hojně používat novinky 

jako dvojitá podešev nebo vyztužená obuv. Svršek je běžně sešit z více kusů a používá se zesílení 

páskem kůže v přední části. Ve střední Evropě vychází špičatá obuv z módy, naopak, na oblibě získává 

okrouhlost (tab. G, H) a módním hitem se stávají tzv. „kachní zobáky“. Naproti tomu západní Evropa i 

nadále vyznává špičatost. Hojně rozšířené jsou škorně nad kotník a vzácností nejsou ani vysoké boty 

nad koleno (tab. F1). Šitá obuv se stává všeobecně rozšířenou mezi všemi vrstvami společnosti, byť ve 

východní Evropě v rolnickém prostředí je nadále dominantní obuv z lýka nebo kůry. Ale na hustěji 

osídleném venkově se již švec dokáže uživit. 
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OBRAZOVÁ ČÁST 
 

 
 

 
 

OBR.1.  Dva ševci v dílně. Jeden z nich změkčuje kůži 

protahováním přes dřevěný trámek vetknutý do sloupu. Druhý 

pomocí dvou dřev roztahuje vrchní okraj boty. 

 

 

 

 

 KOPÍROVÁNÍ ZAKÁZÁNO  

 

Ať už máte vztah k autorským právům jakýkoli, vězte, že autor si dal s touto knížečkou dost 

práce. Toužíte-li ji taky mít další, použijte, prosím, některý z kontaktů uvedených na zadní straně 

a za mírný obnos 100 Kč ji obratem obdržíte. Děkuji. R.  
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Tab. A1  Obuv raného středověku (cca 5.-8. století) 
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Tab. A1  Obuv raného středověku (cca 5.-8. století) 

Z této doby nemáme u nás téměř žádné archeologické doklady o používaných typech obuvi a jsme 

odkázáni na rekonstrukci z ikonografického materiálu. Ovšem v severní Evropě, zvláště ve Skandi-

návii, v severním Německu, Dánsku, Irsku a Británii se archeologům podařilo nalézt množství kusů 

dobové obuvi. Zvláště hojné jsou nálezy obuvi Vikingů (Hedeby, Dublin, York). Nelze bohužel určit, 

zda se tato obuv nějak zásadně odlišovala od obuvi nošené ve střední Evropě, nicméně lze předpokládat, 

že rozdíly nemohly být nikterak zásadní (v obou případech jde o oblasti obývané, alespoň z části, 

germánskými kmeny) a proto zde uvádím i tuto obuv, byť mohl být jejich výskyt u nás poněkud 

opožděn. Typová pestrost obuvi vyskytující se v raném středověku byla trojího, možná čtverého, 

původu: keltsko-germánského, slovanského, římského a možná (přechodně) i avarského. Reminiscencí 

na římskou obuv byly sandály, typově vycházející z obuvi římských vojáků, střihově a funkčně vyspělé. 

Keltsko-germánského a slovanského původu byly opánky z jednoho kusu kůže, nešité, pouze svazované 

koženým řemínkem. Vývoj postupoval od této primitivní obuvi, zprvu cestou zdokonalování střihu, 

později začalo být používáno „šití“, byť koženými řemínky, nikoliv nití. 

1) Opánek z jednoho kusu, sešněrovaný dvěma řemínky po straně uvázanými, 6. století. 2) Opánek 

velmi prostého střihu, ovšem vynalézavým způsobem sešněrovaný, ze surové kůže. (Z jediného kusu 

surové kůže se zhotovovaly např. irské opánky cuaran, skotské brogan či brogue, skandinávské 

hriflingr, islandské skin-sko, dánské hudsko, normanské ravelin, anglosaské staeppescoh nebo swiftlere 

a rivelins z Orknejských ostrovů). 3) Pokročilejší forma se zajímavým způsobem šněrování. 4) Šitý 

střevíc z 10. století. 5,6) Calcei - sandály římského typu. U č. 5 si povšimněte neobvyklého upevnění 

pomocí dvou řemínků. 7,8,9) Nejprostší obuv - oválný kus kůže přivázaný k noze. 10) Zdokonalený typ. 

11,12) Opánky složitého střihu, 9. století, 13,14) Přechodné typy mezi opánkem a škrbálem. 15,16) 

Střevíce ze 7-10. století. Skandinávie: 15) typ Lucas I, 16) typ Lucas II. 

 

 
OBR. 2  Švec vykrajuje nožem dílec. Na finální práci má přichystány pérové nůžky. 
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Tab. A2  Obuv raného středověku (cca 7.-10. století) 

 

 
 

 

1-3) Střihově vyspělé formy škrbálů z 10. století, 4) Severský škrbál s průvlačkovým zapínáním, jiná 

verze na obr. 28 v tabulce B1. 5) Škorně s uzlíkovými gombíky. 6) Obuv pozdně římského střihu, vzadu 

sešitá, vpředu zavazovaná. 7-9) Obuv ze tří dílů - podešve, předního a zadního dílu. 10) Sandál 

z karolinské doby. Naposledy se objevuje obuv s obnaženými prsty - caligae. 11) Zavazovací škrbál. 

12) nejprostší třevíc. 13) Primitivní škorně s vnějším předním švem typu 1 L1. 14) Nápaditě provedené 

zdobení vikingského střevíce (snad ženského) pomocí prořezů. Prořezy mohly být po obou stranách 

střevíce nebo jen  na vnější straně. 15) Škrorně s asymetrickým zapínáním. 16) Škorně Karla Velikého, 

9. století. 
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Tab. B1  Obuv v 9.-11. století 
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Tab. B1  Obuv v 9.-11. století 

1) Románské třevíce. Špička je ještě vcelku s podešví, kdežto zadní část je již oddělena (1b). Tečkovaně 

je naznačeno starší řešení z jednoho kusu. Povšimněte si, že přední šev je překryt látkovou aplikací.      

2,3) Varianty předešlého se zdobnějším páskováním. 4-11) Sandály  

různých typů. Některé z nich se nosily i v gotice, ba některé koncepce 

můžeme vidět i dnes. 12) Střevíc se špičkou (piggache) z doby po první 

křížové výpravě. Stejný střevíc s okrouhlou špičkou zdomácněl v Evropě 

již na přelomu tisíciletí. 13,14) Tyntéž střevíce ozdobně vykrajované.                    

15) Varianta více odhalující nohu. 16) Vikingský škrbál - typ Hedeby 2.              

Za povšimnutí stojí, že kožený řemínek vede nad kotníkem uvnitř a nikoliv 

vně. 17) Jednoduchý střevíc. Tvar střihu je již prakticky definitivní                       

a nebude se dále měnit více než v detailech zdobení. 18) Třídílný střevíc 

z Dánska. Řemínek je veden překvapivě nízko, snad proto, že horní část 

střevíce obvykle překrývala ovinka (viz. obrázek vpravo). 19) Škrbál 

z archeologických nálezů ve Švédsku.  20) Bota  již bez patního klínu, tedy pokročilejší typ. Horní část 

boty mohla být stažena samostatným řemenem, ovinkou nebo volně přehnuta. Vyšší obuv jako je tato 

byla u Vikingů dosti vzácná a obuv výše než do půli lýtek se prakticky nevyskytovala. 21) Starší typ 

boty ještě s patním klínem - typ Hedeby 6. 22) Střevíc obdobného typu jako je na obr. 15. Zde je však 

navíc šněrování okolo nohy. Starší nálezy mají ještě patní klín (tečkovaně), mladší již ne. 23) Střevíc se 

zavazováním stejného typu jako na obr. 27. 24) Typ Hedeby 3. 25) Mladší typ Hedeby 4.                           

26) Jiné střihové řešení - typ Hedeby 5. 27) Vyšší škorně - typ Jorvik 2. 28) Na tomto elegantním 

vikingském střevíci (typ Hedeby 1) se lze zcela zřetelně přesvědčit, že již na sklonku prvního tisíciletí se 

rozlišovala pravá a levá bota. 

 

 
Obr. 3  Švec přišívá podešev ke svršku. Pracuje takříkajíc „na koleně“, stůl slouží ke krájení kůže               

a odkládání nářadí. Za povšimnutí stojí, že je rozklápěcí. 

 

 

Tab. B2  Obuv v 10.-12. století 

V tomto období se objevují nové typy šité obuvi, běžnými se stávají polovysoké škorně a ještě vyšší 

boty. Pokud není obuv nazouvací je zavazovací nebo zapínací přezkami. 

1) Škorně. 2) Škrbál s neobvykle řešenou dvojitou podešví v přední části. 3,4,5) Škrbály - přezky se 

objevují jen na obuvi vyšší kvality, tj. bohatých. 6) Škorně. 7) Novinka - škorně s protáhlou špičkou.      

8-13) Různé druhy škorní. 9´) detail uchycení řemínku. 12) Zastarávající typ s předním švem. 14) Bota a 

způsob vytvoření průvlaček. 
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Tab. B2  Obuv v 10-12. století 
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Tab. C1  Obuv ve 12.-14. století 
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Tab. C1  Obuv ve 12.-14. století 

Používá se nadále obuv popsaná v předchozí kapitole - zde si ukážeme některá zajímavá řešení, 

novinky, ale hlavně obuv typickou pro toto období. 

1,2,3,4,6) Různé typy škrbálů s jednoduchým svrškem. 5) Škrbál se sešívaným svrškem. 7,8) Obuv typu 

poulaine. 9-12) Škorně. 14,17) Boty. Zavazování je provedeno jedním koženým proužkem dole 

pevným, nahoře volným. Na obrázku je pro ilustraci horní konec protažen pod poslední smyčkou jen 

jednou, druhé zasunutí ještě není provedeno. 15) Běžně se používá větší počet přezek. 16) Kde dříve 

bývalo jen zavazování, jsou nyní přezky - srovnej se škorní č. 13 z tabulky B2 (10.-12. století).                    

18) Ovšem obyčejná selská obuv stále může vypadat takto … 

 

 

 
 

 

Obr. 4  Švec při práci. Právě ořezává podešev do výsledného tvaru. Na stole jsou dvě již hotové škorně, 

do nichž jsou vložena rozpínací kopyta. 
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Tab. C2  Obuv ve 12.-14. století 

 

 
 

 

 

1) Škorně zavázaná na dva řemínky. 2) Škorně s knoflíčkovým zapínáním. 3) Třevíc s ozdobnými 

přehyby. 4-12) Různé typy třevíců vycházející z jediného střihu. 13) Vzhledem podobný škrbálu č. 16,     

ale zcela jinak střihově řešený. 14) Zavazovací bota. 15) Bota se zavazováním vpředu. 16) Cestovní 

škorně s jedním řemenem. Detail zavazování - nikoliv tkaničkou, ale koženým řemínkem. 17) Elegantní 

škorně šlechtice nebo šlechtičny. 18,19) Italské střevíce z jedniho kusu. Střih je obdobný jako u typů            

14 a 16 v tabulce A2.  
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Tab. C3  Obuv ve 12.-14. století 

 

 
 

 

1-6) Další varianty třevíců podle vzoru č. 3 z tabulky C2. 7) Třevíc se zavazováním na nártu.                       

8) Zdobnější varianta. 9) "Čertík" - prostý třevíc s neobvyklým vykrojením. 10) Třevíc. 11) Třevíc 

s ozdobným jazykem. Neobvykle je použit zadní šev přes patu, 12) Škorně vzhledově podobná škorni          

č. 17 z tabulky C2. Zde je však řešení jednodílné. Obrázek nalevo ukazuje překrytí postranního švu 

ozdobným látkovým pásem. 13) Dvoudílná škorně s přezkovým zapínáním. 14,15) Dva typy vysokých 

bot. 16) Typicky gotické vyšší škorně s ohnutým lemem. Špičky bot jsou zde dosti výrazné, v reálu 

převládaly o něco umírněnější tvary. Prostí lidé se museli obejít bez takovýchto špiček. 
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Tab. D1  Obuv ve 14.-15. století 
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Tab. D1  Obuv ve 14.-15. století 

Opět se dál používají starší typy a přibývají zlepšení a novinky. Dále se vyvíjejí především škrbály            

a boty, zatímco u střevíců vznikají zcela nové typy. 

1,2) Pokročilé formy škorní. V této podobě se pak pouze s vylepšením podrážky používaly v násle-

dujících stoletích, prakticky až do počátku 20. věku. 3,4,5) Škrbály. 6,7,8) Škorně. 9) Polovysoká bota. 

10) Elegantní škrbál se dvěma jazyky, jež mohly být případně upevněny řemínkem nad kotníkem.            

11) Bota s bohatým knoflíčkovým zapínáním, dříve neužívaným. 12) Škorně - trojúhelníkový díl 

překrývá zevnitř rozparek na nártu. 13) Nízká bota se zapínáním stejného typu jako dnešní kanady.         

14) Škrbál s nově řešením zapínáním. 15) Škrbál s vtipně řešeným zavazováním. 16) Hrubá selská bota 

s různými typy zapínání: řemínky, přezky atd. a) s předním zapínáním, b) s bočním zapínáním.               

17) Škorně. 18) Bota z více dílů. 19) Velmi prostý nazouvací škrbál. 20) Škrbál se špičkou a s vložkou 

z měkké kůže. 

 

 

Tab. D2  Obuv ve 14. - 15. století 

 

 

Tab. D2  Obuv ve 14.-15. století 

1) Varianta škrbálu č. 10 z tabulky D1.  2) Bota ze tří dílů. 3) Jednodílná bota s háčkovým zapínáním        

- srovnej s tabulkou G. 

 

 

Tab. E  Škrbály typu „poulaine“ 

1) Základní střih. 2,3) Dva nejzákladnější typy. 4) Typ s ozdobným vykrajováním vzadu protaženým.         

5) Zdobený typ s nártním zapínáním (srovnej se škrbálem č. 14 v tabulce D1). 6,7,8) Různě zdobené 

škorně se zobci. 9) Poulaine se zapínáním nad nártem. 10) Italský škrbál z 15. století. 11) Francouzský 

škrbál z 15. století. 12-14) Různé délky zobců. 15-18) Způsoby zakroucení špiček. 19,20) Zakončení 

rolničkami. 21) Zakončení dřevěnou malovanou figurkou. 22) Zakončení tvarem motýlích křídel.            

23) Zakončení tvarem rybího ocasu. 30-33) Čtyři možné druhy podrážek (dřevěných i kožených). 

 

Trepky, patnochy: 

24,25,26,36) Obyčejné trepky i k běžné obuvi jako ochrana před vlhkem, nečistotami            

a chladem. 27,28,34,35,37,39,40,41,42,45,46) Trepky nošené k poulaine i k obyčejné 

obuvi. Chránily chodidlo a podpíraly zoban. 29) Sandál s trojdílnou podrážkou.                   

38) Sandál s jednoduchou podrážkou. 41) Dvojdílná trepka s koženým pantem                     

- umožňovala mnohem pohodlnější chůzi. 43) Ženská patnocha nošená jako venkovní 

obuv. Lze ji snad považovat za pramáti renesančních chopines zvyšujících siluetu 

(viz. obrázek vpravo). 46) Trepka s kovovou patou. 47) Uchycení krátkého zobanu 

řetízkem. 48) Uchycení dlouhého zobanu řetízkem. 
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Tab. E  Škrbály typu „poulaine“ 
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Tab. F1  Vysoká obuv 

 
 

Tab. F1  Vysoká obuv 

1,2,4) Vysoká bota vytvořená z jediného kusu obepínajícího 

nohu. 3,5,6) Varianty: 3,6) se shrnutím na nártu,                    

5) s překrytím na nártu. 7) Střihově dokonalý typ vysoké 

boty velmi oblíbený ve druhé půli 15. století (buskin, 

brodequin, corthurnus). Nosily se převážně s ohnutým 

lemem: buď jen  u horního okraje (c,e,h) nebo v půli (b).              

K upevnění  na stehně mohly být přivázány k oděvu: pomocí 

prostých dírek nebo všitého cípu (c,d). f) punčochová 

varianta s háčkovým zapínáním - haklíky (detail g),             

h) vedení švu středem paty a lýtka. Kromě nevýrazné špičky 

se mohly vyskytovat i takto dlouhé (i).  

 

Obr. 5. Vysoké boty nemusely nutně splňovat naše 

představy o přiléhavosti. A povšimněte si bot prostředního 

herolda. Nejsou z obvyklé tmavé kůže, nýbrž z kůže světlé. 
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Tab. F2  Vysoká obuv 

 
 

Tab. F2  Vysoká obuv 

1) Rekonstrukce slovanské boty z 9. století. 2) Vysoká francká bota nad koleno z 11. století. 3) 

Šněrovací bota s přehrnutým okrajem z 15. století. 4) Šněrovací bota z 15. století s vloženým dílem 

v rozparku. 5) Bota s rozparkem - patrně byla upevněna řemínkem nad kotníkem. Povšimněte si 

širokého horního lemu. 6) Špičatá bota ze 14. století. 7) Asymetrická bota, rovněž ze 14. století. Vpravo 

dva způsoby nošení -s přehnutým cípem a připravena k uvázání. 8) Kvalitní vysoká bota. Lem může, ale 

nemusí, být samostatným dílem. 
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Tab. G  Obuv v 15. století 
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Tab. G  Obuv v 15. století 

V 15. století dostává obuv již docela „moderní“ vzhled, objevují se různá vylepšení a novinky. 

1) Polovysoká bota s kombinovaným zapínáním. Na nártu jsou přezky a řemínky (vpravo dole detail 

uchycení ve švu na podešvi), výše jsou kožené knoflíčky - viz. detail. Za povšimnutí stojí novinka                   

- jazyk. 2) Vyšší bota s knoflíčkovým zapínáním. Pohled zepředu ukazuje, že horní část boty je 

uchycena pouze vzadu, neomezuje tak nohu v ohybu a pohodlně se obouvá. 3) Troje škorně stejného 

typu, ale jinak sešívané. 4) Na této botě je vidět, kterak se švec neomezoval v počtu dílů. Šlo o záměr 

nebo o opravu? 5) Škorně. Pro lepší pohodlí při chůzi je škorně vpředu vykrojena a vzniklá mezera (a) 

nebo celá svrchní část (b) vyložena měkčí kůží, případně s řemínkem (c). 6) Na této škorni je 

pozoruhodná její špička - je zesílena všitím zesilujícího pásku. 7,8) Škorně (téměř punčochy) z měkčí 

kůže nebo látky. 9) Burgundský střevíc s dlouhou špicí. V průhledu je vidět precizní uchycení patní 

vložky. 10) Pantofel sešívaný. 11) Pantofel nesešívaný. Zajímavá je dvojdílná konstrukce, přičemž  

jeden díl má svrchu zavazování. 12-16) Kolekce střevíců s plochou špičkou. 12) Neobvyklá forma se 

svázanou špičkou, 13,14,15) Klasické typy. 16) Méně vzhledný, avšak poměrně častý typ.                           

17-21) Škorně s dvojitou podrážkou, buď dřevěnou nebo z tuhé kůže. 22) Zimní kombinace škorně                

s dřevěnou podrážkou  a kožené kamaše. 

 

 

 

 
 

Obr. 6.   Pohled do ševcovského krámku. Za pozornost stojí sady kopyt na zdi a roztahovací kopyta 

vložená do již hotové obuvi. 
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Tab. H  Obuv z konce 15. století 
 

 
 

 

Tab. H  Obuv z konce 15. století 

1) Střevíc z přelomu 15/16. století. Má všity zesilující díly na špičce, na patě a  po stranách, a to tak,            

že stehy nikde nevystupují na povrch (steh 2c z tabulky L3). Spoj podešve a svršku je zesílen páskem.         

2) Obdobný střevíc s dvojitým zesílením okolo paty - díl 2c´´. 3) Střevíc s knoflíčkovým zapínáním.          

4) Střevíc typu „medvědí tlapa“ z konce 15. století. Prostřihy mohly zcela chybět nebo mohly být                 

i bohatší. 5) Téměř renesanční pantofel s prostřihy (resp. prořezy) vyloženými látkou. Podrážka je 

dřevěná, shora krytá měkkou koženou vložkou přišitou stehem č. 5 z tabulky L4. 

 

 

 

Na přelomu století je škála typů obuvi poněkud chudá. Jedná se většinou o nízké střevíce s okrouhlou 

špičkou nebo typ „kachní zobák“. Jistou rozmanitost si ponechávají i selské škorně, zato vysoké obuvi 

zůstaly pouhé dva typy – natahovací holiny a boty zapínané přezkami po straně. Z nových typů vynikají 

ženské chopines na vysoké dřevěné či korkové podrážce (viz. str. 30). 
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Tab. CH   Obuv „zbrojní“ 

 

 
 

1) Kožený střevíc s nanýtovanými a vzájemně 

pohyblivými plíšky. 2) Celoplechový skelet 

s rozevíratelnou patní částí. 3) Varianta předchozího 

s módním zobanem. 4) Kovová ochrana nohy jako 

neoddělitelná součást zbroje. 5) Schéma roze-

víratelného skeletu s koženým závěsem nebo 

kovovým pantem. Pod patou a špičkou je kožená 

podešev. 6) Doplněk plátové zbroje - lamelová 

špička. 7) Lamelová špička s odnímatelným zoba-

nem zabraňujícím vyklouznutí nohy ze třmenu.         

8) monolitní špička s pružným tykadlem. 

9,10) Obuv ze silné kůže zesílené nýty či plíšky. 

 

 

 

 

 

 

 

vlevo:  

Na obrázku tří válečníků ze 13. století je dobře 

vidět, že ne vždy se nosívaly klasické kožené boty. 

Bojovník vlevo má kroužkové nohavice s koženou 

podešví, další dva mají zřejmě kožené nohavice, 

přičemž pravý je má zesíleny kovovými nýty. 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 7    
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Tab. I  Obuv Arabů, Saracénů a Mongolů 
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Tab. I  Obuv Arabů, Saracénů a Mongolů 

1-3) Vysoké jezdecké boty muza. Zvláštností Arabů, Turků a Saracénů byly takovéto boty z relativně 

měkké kůže s chrániči kolen uchycené v pase. Z vyobrazení se zdá, že někdy byla pro chránič použita 

kůže světlejší než pro zbytek boty. Každá z bot má pro ilustraci jiné zapínání či zavazování do pasu. 

4) Mongolská bota gutal. Kožená, vyložená plstí nebo i celoplstěná. Má dvojitou podrážku kůže-plsť. 

Typickým znakem jsou švy ven. 5) Arabský škrbál z 12.-13. století. 6,7) Vysoké arabské boty kúf             

z 12.-14. století. 8) Arabský střevíc madan s mírnou špičkou. Dvě varianty zavazování. 9) Špičatý 

sandál  potažený brokátem. 

Vedle zde vyobrazených druhů obuvi byly daleko nejrozšířenější různé sandály arabsky zvané nal. 

 

 

Tab. J1  Chrániče holení 

 
 

1) Arabské nebo saracénské holenice ran – jednoduchý vzadu svazovaný kus pevné kůže. 

Ten se nosil nejen přes nízkou obuv jako na obrázku, ale i přes vysoké boty kúf.                     

2) Evropský způsob užívající lépe tvarovanou holenici (fr. mustilier) zhotovenou ze silné, 

ale netvrzené kůže. Zdá se, že spíše než vzadu bylo rozšířeno svazování po straně.                     

3) Holenice z tvrzené kůže s bočním přezkovým zapínáním. 4) Italská cistarella -

holenice z vrbové kůry, které nosili jízdní i pěší vojáci jako částečnou ochranu v boji         

(cca do 13. století). Obdobnými „sezónními“ kusy zbroje byly například rákosové chrániče ramen 

nošené jízdními sluhy. Dalšími způsoby ochrany holení, byly prošívané návleky zavazované vzadu nebo 

alespoň úzký kožený plát ze silné kůže chránící zepředu holenní kost. 

 

 

 

 

 

Tab. J2  Ovinky 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvojí způsob vázání ovinky: 

1) na dva volné konce a uzel 

2) nebo na jeden konec, který se zastrkával. 
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Tab. J3  Kombinace ochrany nohou 
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Tab. J3  Kombinace ochrany nohou 

Tato tabulka nám trochu rozšíří znalosti o tom, co se nosilo do bot, k botám nebo namísto bot.  

1) Velmi prostá ochrana nohou ovinkami všeobecně užívaná během celého středověku. Spodky zde 

představují spíše ideální stav - obvykle se člověk musel bez nich obejít. 2) Vikingové běžně nosívali           

(to vás nejspíš překvapí) pletené, resp. vázané, ponožky a trenýrkovité spodky. 3) Také Arabové dosáhli 

brzy pokročilého stupně odívání a nosili velmi volné spodky a podkolenky. 4) Alternativu k ovinkám 

představoval obdélný kus látky připevněný k holeni - zde dvěma řemínky, častěji jedním křížově 

vedeným (jako na obr. 11). 5) Na tomto vyobrazení je obuv nahrazena nízkou punčochou s koženou 

podešví. Punčocha je avantgardně uchycena řemenem k pasu a podvazkem pod kolenem. 15. století.            

6) Chodidlo a celou nohu od kolene dolů chrání druhá nohavice - nejlépe z měkké kůže. 7) Kroužková 

nohavice s podešví. Pod ní se nosívala další z hrubé látky nebo jelenice. Kroužková nohavice je 

upevněna řemínkem okolo nártu a pod kolenem, v oblasti kotníku navíc řemením ostruhy. 8,11) Stažení                  

        nohavice řemenem  nebo tkanicí bylo obvyklé  v raném středověku.                       

    9) Kombinace nohavice, ovinky a řemení. 10) Typickým rysem 

odívání Franků byly řemeny obtáčející lýtko a někdy i koleno. Byly buď 

samostatné (jako na obrázku) nebo byly součástí obuvi. „ ... obuv 

zvnějšku pobitá, opatřená řemínky dlúhými tři lokty, šarlachové ovinky 

na nohou a pod nimi plátěné kalhoty téměř ve stejné barvě, ale lišící se 

umným zpracováním. Přes ně a přes ovinky se vedly křížem dovnitř               

a ven, dopředu a dozadu dlúhé šňúry.“ (Notker Balbullus, 9. století).  

12) Kožešina (kožina) namísto obuvi konala dobrou službu stejně dobře 

v pravěku, středověku, ba dokonce ještě i ve 20. století. 

 

Obr. 8, 10. Skotský bojovník z přelomu 13./14. století. Jelikož kožená 

obuv na vlhkém terénu snadno klouzala (a vlhká tráva, mokřiny nebo 

vodou nasáklá vřesoviště nejsou ve Skotsku ničím neobvyklým), 

zouvala se někdy před bojem (obvykle) pravá bota, aby se bylo možné 

zapřít nebo lépe udržet stabilitu na svahu. 

 

Obr. 9. Dobové vyobrazení velšského lučištníka ze 13. století.                      

I v horách Walesu jedna bosá noha dodávala bojovníkům větší jistotu ve 

vlhkém terénu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 8    

   Obr. 9       Obr. 10    
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Tab. J4  Ostruhy 

 

 
 

1) 8. století - pouze krátký hrot. 2) 10. století – vzniká krček.              

3) Začátek 12. století - krček se prodlužuje. 4) Začátek 13. století          

- hrot se mění v hvězdici, objevuje se patní opěrka, ramena 

dostávají prohnutý tvar. 5) 2.polovina 14. století. 6) Polovina 14. 

století. 7) Začátek 14. století. 8,9) Začátek 15. století - objevují se 

kolečka a celistvé paty. 10) Polovina 15. století. 11) 2. polovina 

15. století. 12,13) Konec 15. století - délka krčku dosahuje 

maxima, ramena se lámou směrem dolů. 

 

Vpravo: Zlacené a stříbřené slovanské ostruhy z Mikulčic, patrně 

8. století. 

 

 

 

 

 

Tab. J5  Druhy upevnění ostruh 

 

 
 

 

1) Nejstarší typ - ostruha je připevněna průvlačkou nebo nýty 

k jednoduchému koženému řemínku se sponou. 2) Ostruha je upevněna            

na nohu pomocí dvou řemínků – spodní je pevný, horní je zapínací.                  

a) Nejprve bylo na konci ramene pouze jedno očko, případně dvě vertikálně 

nad sebou. b) Zásadní změnu následně znamenalo posunutí oček mimo 

společnou osu, čímž vnikla tahem obou řemínků na rameno ostruhy páka. 

Tím se výrazně zlepšila stabilita vlastního hrotu ostruhy. 3)  Rozšíření 

předchozího typu o dvojici řetízků vedoucích pod patou – v detailu spodní 

část řetízku tvořená plochým dílcem. 4) Způsob upevnění ostruhy                    

na kroužkovou nohavici pomocí kožené nebo plechové misky „přišité“ 

drátem ve vlastní brni. 5)  U plátových zbrojí byly ostruhy často přímo 

pevnou součástí zbroje na nohou. 
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Tab. K  Ševcovské náčiní 
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Tab. K  Ševcovské náčiní 

1) kráječe kůže různého provedení, 2) pákové nůžky (15. století), 3) pružinové nůžky jemné a hrubé,           

4) klíšťky s bodcem a miskou k zatlačování jehel, 5) kleštičky navíc s kladívkem, 6) kladívko,                 

7) palička, 8) nůž, 9) velký a malý krájecí nůž (sloužily i k párání), 10) pískovcový brousek nožů,          

11) brousek jehel a šídel z koženého pásku posypaného jemným pískem, 12) různé typy šídel, 13) nitě           

v klubíčku, na vřetenu, na špalíčcích, 14) dřevěné schránky na klubka, 15) hladící špalek, 16) hladící 

váleček, 17) několik druhů hladítek, 18) zahlazovače švů, 19) rohovinové příložníky chránící hotovou 

obuv při ořezávání okolku, 20) křída a rydlo, 21) měřidlo, 22) nádobka s moučným lepem, 23) nádoba         

s olejem (voskem, tukem, smolou, dřevěným dehtem či jinou ochrannou látkou), 24) štětiny,                     

25) jehelníček s různými druhy jehel, 26) kopyta, kožené a dřevěné šablony, 27) roztahovací kopyta 

 

K šití sloužily jednak kovové jehly, jednak kančí štětiny. Jehly mívaly kruhový, oválný a možná též 

čtvercový průřez. Nit se pro provlečení uchem upevnila zvláštním uzlem - viz.obr. 11. 

Štětiny se používaly pro stehy, kde vpich nebyl rovný, nýbrž v oblouku. Nebylo totiž zrovna praktické 

šít jehlou o poloměru zahnutí cca  2-3 mm. Taková jehla by spíše připomínala rybářský háček. Dospělý 

kanec má v určitém období roku štětiny natolik tuhé a dlouhé (cca 12 cm), že je lze velmi dobře použít 

jako ohebnou jehlu. Nit se ke štětině přivazovala speciálním uzlem za pomocí včelího vosku (obr. 12). 

Štětiny se patrně používaly odpradávna, ale první písemnou zmínku přináší až Dictionarius Johna        

de Garland z 1. poloviny 13. století. Na konci téhož století píše mistr Eckhart působivé přirovnání:          

„Na počátku dobrého života je strach užitečný. Jest bránou lásky. Šídlo vytvoří díru pro steh a štětina jí 

protáhne nit, ale když již nit drží botu pohromadě, je štětina odhozena. Tak strach vede k lásce, a když 

láska nás již k Bohu poutá, strach je odhozen.“ 

 

 

 

Jehly i štětiny sloužily jen k protahováni nitě. Vpichy se prováděly výhradně za pomocí šídel. Šídla byla 

buď přímá nebo zahnutá a mívala různé průřezy. Postup sešívání tedy vypadal tak, že švec nejprve 

šídlem perforoval oba díly kůže a pak provedl vlastní sešití. Aby se mu lépe pracovalo, „slepil“ oba díly  

k sobě lepem z mouky rozmíchané ve vodě. Šilo se vsedě „na koleně“. Ševcovský verpánek znám 

nebyl, i když je možné (avšak nedoložené), že ševci používali dřevěný špalíček položený na koleně         

a uchycený pod patou koženým řemenem. Pracovní stůl sloužil ke krájení kůží a jako odkládací plocha. 

Technika „vnitřních“ stehů a vzrůstající objem výroby „na pult“ si vyžádaly vynález dřevěných 

ševcovských kopyt. Kopyta byla dvojího druhu: jedny sloužily k vlastnímu šití, druhé k roztažení již 

hotové obuvi. Do našich časů se dochovaly celé sady různých velikostí. Jejich nálezy nám poskytují 

další důkaz o rozlišování pravé a levé boty - nalezená kopyta se často vyskytují v párech. 

 

Obr. 11        Obr. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Série tabulek L1-L4 zobrazuje stehy a švy používané středověkými ševci. Pro popis průchodu nitě kůží 

jsem použil schéma RUB/HRANA/LÍC. Například zápis rub/hrana 

znamená, že nit vstupuje do kůže na rubové straně a vystupuje z ní ven 

hranou. Zápis rub/líc nebo líc/rub označuje průchod celou tloušťkou 

kůže. Lícem je obvykle myšlena bližší strana na obrázku. Lomítkem 

jsou tedy odděleny vstupní a výstupní strany na jednom kusu. Pomlčka 

odděluje jednotlivé kusy. Kupříkladu zápis rub/líc-líc/rub znamená steh 

vzniklý prošitím a spojením dvou kusů kůže. Takže vyzbrojeni teorii pusťme se směle dál. 
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Tab. L1 Spojení podešve a svršku 

 

 

 
 

 



 37 

 

Tab. L1  Spojení podešve a svršku: 

Na dochovaných exemplářích i archeologických nálezech středověké obuvi lze nalézt 

několikero druhů švů šitých různými stehy. Použité nitě bývají dvou- nebo  třívláknové, 

rozteč vpichů bývá obvykle 4-6 mm, v linii nebo cik-cak.  

 

 

 

 

 

1) Archaický způsob přišití podešve ke svršku. Jeho zásadní nevýhodou bylo, že ponechával nit 

odkrytou, vystavenou opotřebení. Nadto byl brzo překonán a nahrazen dokonalejšími formami 

stehu. Rozšířen byl v raném středověku a řídce se objevoval i později.  

2) Tentýž steh provedený dvojitou nití. Obuv z archeologických nálezů se švy ven je ovšem 

v převážné většině sešita jen jedinou nití, tedy stehem č. 1. 

3) V 15. století se předchozí steh začal užívat znovu, ovšem tak, že neprocházel celou tloušťkou 

podešve. Tímto stehem jsou sešity například střevíce č. 1 a 2 z tabulky H. 

4) Archaický způsob. De facto steh č. 11 z následující tabulky. Po roce 1000 se už nevyskytoval. 

5) Jeden ze dvou nejrozšířenějších švů. Mohl být proveden jednou nebo dvěma nitěmi. Oproti 

předchozímu způsobu zcela skrývá nit a chrání ji před vnějšími vlivy. Jeho velkou předností 

bylo, že mohl být snadno proveden „na převrácené botě.“ 

6) Druhý nejrozšířenější způsob. Dokonce se zdá, navzdory větší jednoduchosti předchozího,        

že šlo o způsob mírně dominantní. Nit prochází obloukem podešví a opět nikde nevystupuje          

na povrch obuvi. 

7) Varianta předchozího. Spára švu je chráněna výkrojem v podešvi. Samotný steh je proveden 

způsobem líc/hrana-hrana/líc. Přečnívající kůže byla oříznuta pomocí nože a kostěného 

příložníku a šev zavoskován. 

8) Všechny předchozí typy švů byly známy už na přelomu letopočtu -tento se objevuje až okolo 

roku 1200. Je to v podstatě steh č. 6, avšak mezi podešev a svršek je vložen pruh kůže, 

obvykle trojúhelníkového nebo příbuzného profilu. Po sešití se kůže navlhčila a přečnívající 

část pruhu se „rozžehlila“ dřívkem, čímž se podstatně zvětšila těsnost švu. 

9) Spekulativní způsob přišití špiček pouilaine. Šířka podešve musí být samozřejmě menší       

než délka jehly. 

10) Varianta stehu č. 3 z 15. století. Účel této poměrně složité kompozice byl dvojí: dvojitá 

podešev lépe chrání nohu a oprava nebo výměna poškozené spodní podešve se provádí velmi 

snadno, aniž by byl nutný zásah do vlastního „těla“ obuvi. 

11) Obdobná varianta stehu č. 4. 

12) Ještě více zdokonalená kompozice používající ochranný pásek. Obvykle se vyskytoval jen         

na špičce obuvi (obr. 6 z tabulky G). 

 

 

 

Obr. 13 

 

Na pozdně gotických a zvláště pak na renesančních obrazech si pozorně 

prohlédněte ležící postavy. Na spodních stranách jejich bot obvykle zřetelně 

uvidíte šev stehu č. 3 nebo 4 z tab.L1 - viz. obrázek.  
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Tab. L2  Sešívání částí svršku 
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Tab. L2  Sešívání částí svršku: 

 

V raném středověku byl svršek obuvi obvykle z jediného kusu kůže. Teprve později bylo běžné jej 

sešívat z více částí. Problém ovšem představovalo sešití v oblasti paty. Novější obuv se švu zde 

vyhýbala, starší  

1) Archaický steh provedený vně. Užívalo se ho v raném středověku např. u boty č. 13 v tab. A1. 

2) Naopak steh provedený dovnitř byl nejčastějším způsobem spojení kůží. 

3) Šev provedený stehem rub/hrana-hrana/rub. Velmi častý. 

4) Řídce užívaný spirálový steh.  

5) Řídce se objevující typ švu vystupující z obrysu obuvi. Jeho výhodou byla snadnost provedení. 

Používal se u řídce se objevující obuvi, která měla dlouhý šev na nártu. 

6) Steh užívaný spíše pro spojení dvou na sobě ležících vrstev (obr. 2b, tabulka L3). Nicméně 

užíval se i takto. 

7) Další z méně užívaných stehů - osmičkový. Nachází se na patách některých krpců                   

ze 7.-10. století. 

8) Tento steh s vloženým páskem sloužil především k opravám. 

9-11) Převážně patní švy obuvi ze 7.-10. století. 

 

 

 

 

Tab. L3  Všívání patní vložky 

 
 

Tab. L3  Všívání patní vložky: 

 

Patní vložky začaly být běžnou součástí obuvi od 12. století. Byly jedno- nebo dvoudílné, trojúhelné, 

obdélné, lichoběžníkovité nebo polokruhové. Obvykle byly umístěny uvnitř obuvi, ale mohly být i vně. 

Obvyklý postup byl upevnění na svršek a poté spolu s ním přišití k podešvi. 

1) Řez obuví s jednodílnou vložkou. 

2) Tři typy stehů pro přišití vložky k svršku. První je klasické prošití dvěma nitěmi (a), druhý 

používá jedinou nit spirálovitě vinutou okolo hrany vložky (b), třetí rovněž používá jednu nit, 

ale vedenou líc/líc-rub/rub (c). 

3) Spojení podešve, svršku a vložky ve švu č. 5 z tabulky L1. 

4) Řez obuví s dvoudílnou vložkou. 

5) Steh pro přišití vložky k patnímu stehu na svršku obuvi. Použity jsou dvě nitě. 



 40 

 

Tab. L4  Ostatní švy 

 
1) schématické řezy tlustou podrážkou: 

a) celodřevěný masiv, b) celodřevěná se svrchní koženou podešví, c) celodřevěná, krytá kůží,                     

d) celodřevěná s koženou podešví a spodní stranou, e) dvě vrstvy kůže 

2)  způsoby přibití svršku k dřevěné podrážce 

3) způsoby přišití druhé podrážky: 3a) ke kožené podrážce, ostatní pro uchycení kožené podešve                 

na dřevěnou podrážku 

 

Tab. M  Zakončení a lemy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakončení a lemy měly jednak funkci ochrannou a zpevňovací, jednak funkci ozdobnou. Pozoruhodné 

je, že někde se vyskytovaly spíše sporadicky, jinde byly naopak velice oblíbené. Největší obliby dosáhly 

lemy v německých zemích, kde se nelemovaná obuv příliš nevyskytovala. Olemovat - zpodliniti. 

1) Spojení dvou vrstev v lemu, 2) Všití vložky z měkčí kůže či látky, 3) Lemy: a) Prosté ovinutí hrany 

nití nebo tenkým proužkem kůže, b) prošití líc/hrana-líc/hrana, c) lem z proužku tenké kůže                     

nebo tkaniny. Přeložená část mohla být našita i shora. d) jednoduchý lem, e) proužek po jedné straně,       

f) přehnutí kůže a její přišití v pravém úhlu, g) prosté přehnutí. 
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Tab. N1   Detaily, zavazování, zapínání atd. 

 

1) Způsoby uchycení pásku do kůže. 2) Vytvoření řady průvlaček. 3) Očko. 4) Vetknutí tkaniček.              

5) Vedení tkanic - tětivek. 6) Dva způsoby vázání. 7) Tvary dírek a jejich podložení. 8) Kovové přezky  

- záponicě, záponky. 9) Severský způsob zapínání pomocí kolíčků a oček: a) dřevěný, b) kostěný,                    

c) kožený. 10) Tvary oček. 11) Postup při výrobě koženého kolíčku. 11e) Umístění na obuvi. 12) Postup 

zhotovení koženého knoflíku: a) provlečení, b) uzel, c) knoflík na dlouhé stopce, d) ovinutí stopky nití. 
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Tab. N2   Zavazování, zapínání atd. 

 
1) Tkanice (kožené, textilní) vsazené do kovových úchytů. 2,3) Co zvenčí 

vypadá jako obyčejná kožená tkanice, bývá většinou plochý rozkrojený 

pásek. 4) Přezky. 5) Háčky. 6) Zavazování.   

 

Tab. O1  Zdobení 

 
 

1) Vypalovací želízka. 2) Vypalovací šablony pro techniku cuerro gofrado - vypalování. 2a) na plochu, 

2b) pro zdobení špičky. 3) Ozdobné stehy. 4) Ozdobný kožený pletenec. 5a) Špička s vysekanými 

hvězdičkami, 5b) špička zdobená rýhováním nebo vypalováním. 6) Vysekávací dlátka. 7) Vykrajované 

a vysekávané lemy. 8a) Uchycení ozdobné šňůrky, 8b) ozdobný steh. 9) Velmi oblíbený motiv květu 

vzniklý vysekáním. 10) Další tvary vysekávaných děr. 11) Vpichy. 12) Povrchy zdobené rýhováním 

nebo vypalováním. 13) Uchycení řemínku: a) v prořezu, b) našitým poutkem. 14) Uchycení řemínku 

nad nártem. 15) Ozdob. steh pomocí dvou křížících se nití. Nahoře vedení první nitě, dole hotový steh. 
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Tab. O2  Zdobení 

 

 
 

1-12) Střevíce zdobené rozličnými technikami - nášivky, výšivky, rýhování, vyřezávání aj. 10a) detail 

vyřezávaného ornamentu. 13,14) Dvě slovanské škorně zdobené vpichy a vruby. 9. století. 15) Fragment 

slovanského krpce s vtlačovaným vzorem. 16) Francký střevíc s nanýtovanými plíšky. Vpředu ozdoben 

nášivkou a šperky (viz. citace u č. 10 v tabulce J3). 17) Orientální střevíc potažený vzorovaným 

hedvábím. 18) 10. století. 19) Pozdně gotická/renesanční italská bota. 20) Polovysoké románské boty 

s nanýtovanými destičkami. 21) Gotický střevíc z jemné kůže potažený vzorovanou látkou a ručně 

tkanými pásky. 

 

 

 

 

Obr. 14    

Na obrázku písaře z první poloviny 12. století si 

mimo zdobení povšimněte pásku, který stahuje 

boty nad kotníkem – viz. 5b z tabulky N1.  

 

 

 

 

 

  Obr. 14 

14 
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Obr. 15. Velice rozšířeným bylo v raném a vrcholném 

středověku nošení nohavic s koženou podešví, k nimž se již 

žádná jiná obuv nenosila. Na dobových vyobrazeních v nich 

vidíme šlechtice, vojáky, řemeslníky, dokonce i sedláky 

orající pole. Do vlhka nebo na studených površích se k nim 

nosívaly dřeváčky nebo snad i nízké střevíce. Na tuto druhou 

možnost nás přivádějí vyobrazení postav, které mají na jedné 

noze nohavici s podešví a na druhé sice rovněž nohavici,       

ale také střevíc. V pozdním středověku se všeobecně rozšířilo 

nošení kožené obuvi a nohavice s podešví se udržely pouze 

v dvorské módě. 

 

O nohavicích a rovněž o kalhotách, ponožkách i spodcích        

a košilích pojednává samostatná kniha. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16.   Švec dokončuje střevíc. 

 

 

 

 

 

  Obr. 15    
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Tab. O3  Zdobení 

 

 
 

V 9. až 11. století bylo v oblibě zdobit zejména špičky luxusních střevíců šlechty. Částečně bylo toto 

zdobení funkční (lemy a překrytí švů), dílem bylo jen ozdobou. Užívaly se rozličné techniky: vpichy, 

vtlačované vzory, nášivky, prořezy, nanýtované plíšky apod. 
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