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Tuniky starov kých Slovan
Jak asi již v tšina táborník  tuší, letošní tábor se bude odehrávat v

dob  našich prap edk , které v bájích a pov stech zachytil Alois
Jirásek, vycházející z d l Kosmase a Václava Hájka z Libo an.

Abychom se této dob  co nejvíce p iblížili a vžili se do ní, tak k tomu nám
poslouží i jedna v c - TUNIKA. Zvláštní to slovo. A co to v bec je ?

O oblékání našich p edk  – st edov kých Slovan , toho bohužel moc
nevíme. Dá se p edpokládat, že stejn  tak jako ostatní st edov ké
národy Evropy nosily „tuniku“ – od v p ipomínající delší košili, která
se oblékala p es hlavu a ve spodní ásti byla rozší ená. Tuniky byly

tšinou nezdobené a nebarvené. Muži m li tuniky po kolena a
ženy skoro až na zem.

A jak si ji vyrobit?
A) Nejjednodušší je vzít široký pruh látky (alespo  jako tvé t lo) – t eba

povle ení i prost radla - a prost ihnout mu otvor na hlavu. Když
máte oble ek na sob , tak sta í jen p epásat a je hotovo.

B) Kdo chce jiný oblek, tak rychlá výroba spo ívá v sešití již vy azené
staré košile, která se sešije tam kde by m ly být knoflíky..

C) Nyní k tomu jak ušijete skoro opravdovou TUNIKU:
Základem je pruh látky dlouhý tak jako vy, tedy spíše dlouhý tak jak

chcete, aby byla tunika dlouhá. (Budeme se v ní pohybovat i v
lese, tak na to myslete) Tento díl pot ebujete dvakrát. Místo pro
hlavu a ruce jsou tedy jen nesešité tyto díly k ob . Do bok  se
vkládá klín (na obrázku je sou ástí celkového vzhledu. Pro dámy,
pokud cht jí mít tuniku spíše jako šaty, tak se pak vkládá ješt
jeden klín (na obrázku je samostatn ) aby byla voln jší sukn . Ale
záleží to jen na vás kterou variantu si sle ny zvolíte. Rukávy je
možno vytvo it bu  dle obrázku, nebo je ud lat voln jší ist
obdélníkového tvaru.

Jednoduché úpravy pro efekt je možno docílit tím, že rozhalení u
krku si ud láme jako šn rování, a stejn  m žeme upravit rukávy.
Pokud jich kus nesešijeme a vytvo íme tam šn rování. U
šn rování pozor, dírky je nutno obšít, aby se net epily.

Barva je tém  libovolná, nedoporu uji výrazné barvy, p eci jen se
vtom budeme pohybovat v lese a tak nás nemusí soupe i hned
objevit. Ušita a  je z jednobarevné látky (t eba sv tle hn dá,
béžová,...). Vložené klíny v šatech mohou být jiné barvy.
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A pro inspiraci - jak to pojali ti p ed námi

- 14 -

Jak si poradit s rozm ry

Dále jsou uvedeny st ihy na jednotlivé druhy tunik a na tuniky
dámské a pánské – ale samoz ejm  se vlastní invenci a nápad m
meze nekladou.
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PÁNSKÉ TUNIKY
Nejednodušší tunika

Ušití bylo pom rn
jednoduché. Plátno se
rozd lilo na 3 ásti, p emž
ze dvou byly sešity rukávy.
Uprost ed nejv tšího byl
vytvo en prostý otvor, který
kopíroval útek a jehož zašití
nebylo tolik náro né.
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Klasický od v slovanského muže a ženy
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Boty
Velkomoravané nosili boty vysoké i nízké, kožené, ale také

plst né nebo lýkové i d eváky. Na obr. jsou vysoké boty ze
sv tlé k že s vnit ním švem, které dopl ují ostruhy.

Plášt
Plášt  m ly funkci další vrstvy od vu,

chránily proti chladu i proti dešti. Velké
plášt  sloužily na vojenském tažení také
jako deka, menší byly leh í a mívaly snad
i ú el zdobný a reprezentativní. (na obr.
velký pláš  zapnutý na pravém rameni,
aby byla pravá ruka volná pro boj)

Torby, m šce a šperky
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Tunika prostá s bo ním rozparkem

ejm  nejpoužívan jší
model tuniky, který mohly
nosit tak ka všechny
spole enské vrstvy. Tato
tunika se snadno vyrobila
za velké úspory materiálu a
je možné že ji v mnoha

ípadech mohly chyb t i
podpažní klíny. Jediným obšitím byl otvor na hlavu, který mohl být

kdy veden po vláknech a rozparek u krku tedy mohl úpln
chyb t. Pravd podobn  byla takováto tunika (b lená nebo v

írodní barv ) vlastní práv  nižším spole enským vrstvám.
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Tunika obvyklá
Tento typ pouze dopl uje

edchozí tuniku o bo ní klíny.
Ur it  je použití klín  na tunice
praktické. Ušití bo ních klín  se

lo šikmým rozst ižením látky
obdélníkového tvaru (viz.obr.).
Tento typ je o n co víc náro ný
na spot ebu materiálu.

Výroba klín  pro tuniku
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FOTO
Košile (spodní tunika)

Levý st ih je kratší, bez klín , pouze s rozparky na stranách.
Pravý st ih je delší a na bocích jsou vloženy klíny.

Kalhoty
Naši p edkové nosili kalhoty volné, ale nep íliš široké.

Zobrazené kalhoty mají na holeních omotávky z tkaných pás  (i
kožených), které umož ují lepší pohyb, nohavice nevlají atd.
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Šn rování k plášti
Pokud náhodou

neseženete n jakou
knou ozdobnou

sponu na sepnutí u
krku, tak se dá použít i
jednoduchý tkanicový
zp sob.

Opasky a jiné šn rování
Úvazky opask  byly velice jednoduché.

Spo ívaly vtom, že se opasek r zn  zastrkoval,
ale vždy m ly sponu. U dam se používaly spíše
ozdobné široké stuhy (tedy alespo  k šat m).
Na tábor není povinná, klidn  m žete použít i
pásek. Také se dá použít n jaká p kná pletená

ra. Je to mnohdy i zajímav jší.

zné p ív šky na pásek
Jak vidíte na obrázku, byly to

hlavn  m šce a r zné mošny.
Mošny se nosily jak p es rameno,
tak zav šené na opasku. Mošny se
na pásek navlékaly dv ma úchyty.
A co se tý e m šc , tak k t m
nemusím asi moc dodávat. Byly
pov tšinou d lány z k že, ale asto se vyskytovaly i plát né.

St apce
Výroba je velice podobná výrob

bambule jaké se dávají na epice. Zde
je uveden jen obrázek, který je dosti
výstižný.

Pletené popruhy
Tyto popruhy se dají použít jako

popruh na mošnu nebo tkanice k plášti.
Také mohou sloužit jen jako ozdobný
dopln k n jakého kusu oble ení.
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DÁMSKÉ TUNIKY

Spodní tunika

U žen se pravd podobn
nosily 2 tuniky. Spodní tunika
(obdobn  mohla být používána
i u muž ) mohla být delší
(klidn  až po kotníky), byla
volná a pravd podobn  s
širokými bo ními klíny.

Muži mohli také nosit
spodní tuniky, ale asi byly
kratší - možná jen po kolena...
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Horní tunika s krátkým rukávem a klíny
es spodní tuniku se navlékala tunika

svrchní. Horní tunika by m la být dostate  volná
a proto mohla mít podpažní klíny. S tím, že horní
tunika mohla být stejná jako tunika "prostá" - tedy
s dlouhými rukávy. Pro slavnostní chvíle se mohla
používat také tunika s krátkými rukávy, která se v
nezdobené variant  mohla používat i k práci.

Tunika dámská svrchní z jednoho kusu
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DALŠÍ MOŽNÉ DOPL KY
Pláš :
Je n kolik možností jaký st ih použít. Bu  m žeme použít

lkruhový st ih. P lkruh vytvo íme pomocí provázku.

A = polom r kruhu tedy od krku
až tam, kde chceme aby pláš
kon il. Takže t eba až na zem

dírky pro tkanice

Šn rování u krku
To se týká hlavn  tunik, u kterých máte možnost, aby se protáhla

hlava, ud lat u krku „rozparek" a ten bu  nechat voln  rozhalený, nebo
tam ud lat šn rování. Také je možné ud lat v tší výst ih bez rozparku.
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