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Definice pojmu tradice a folklorismus

Tradice
- mezigenerační předávání kulturních, duchovních, sociálních i materiálních hodnot

- projev kontinuity a integrity

- vzniká mnohageneračním hodnotícím procesem jednotlivců

- tradice má vývoj, který se však opírá o zkušenost (Čapek, Komenský)

Folklorismus
- zprostředkování, předvádění a interpretace vybraných prvků lidové kultury. Pojem uveden do národopisu v roce 1962 

statí Hanse Mosera 1962

- nejedná se o projev autentické lidové kultury, ale jedná se o užití především v zábavní, umělecké, komerční oblasti



Indigo a jeho užití v historii

- barvení indigem známo na území kde roste indigovník už od neolitu

- indigo dováženo z Asie a Afriky na Blízký východ a do Evropy

- barvivo indigotin pochází z listů keře indigovníku, keř má mnoho odrůd, známá je např. až 2m 
vysoká odrůda z Indie

- barvicí složka je silnější než u borytu

- hedvábným, vlněným a bavlněným látkám dodává sytou a trvanlivou barvu

- sytost odstínu je dána počtem smáčení v barvící lázni

- modrá barva oblíbená na území Asie, export indiga z Indie na území starověké Evropy

- Indigo se dováželo ve formě kompaktních bloků rozemletých listů na pastu, která se sušila



Starověký Egypt

dochované oděvy

11. století př. K

Del el –Bahrí

Horní Egypt

Textilní fragment s lemy 
barvenými indigem 



Starověký Egypt

dochované oděvy

Vlevo: Egypt

4.století AD

detail Artemis,

6 x 1,94m, len

indigová rezerva

Vpravo: Egypt

6.století AD

detail obětování Izáka,

detail z koptské tapiserie



Egypt

dochované oděvy

Egypt

9. - 10. století AD

dětská tunika, vlna s vlněnými 
vetkávanými ornamenty



Egypt

dochované oděvy

Mužská pokrývka hlavy

oblast Dogon 

11. -12. století AD

ranější africké textilie jsou 
zdobeny technikou batiky 



Batika

(z jáv. ambatik = kreslit, malovat, psát nebo dle malajského kmena Bataků, kteří si tímto způsobem 
zdobili textil) 

Batika je technika barvení založená na vykrývání některých ploch barvené látky, tak aby se nabarvilo 
okolí. 

Nejčastěji se používá k barvení textilu. Vytváří se ručně, takže vznikají vždy originály. V dávných 
dobách se používala barviva přírodní (např. indigo, purpur; na Jávě bylo oblíbené žlutohnědé barvivo 
z kůry stromu soga). 

Nejstarší nálezy batikovaných tkanin se dochovaly v egyptských hrobkách – byly lněné a pocházely z 
5. století n.l. V Číně existují archeologické doklady, že batiku zde znali v 7. století, ale dle některých 
pramenů zde již v 1. století př.n.l. vznikla technika batikování voskem a odtud se pak se odtud rozšířila 
obchodními cestami (např. známou hedvábnou stezkou). Doklady batikovaných tkanin máme i ze staré 
Indie a Japonska. V Japonsku se praktikovala technika barvení zvaná shiboru (šibori – v překladu 
muchlání, mačkání) praktikovaná údajně od 8. století. Později se dostala do Číny, Malajsie, Indonésie 



Ve 12. a 13. století zdomácněla batika v Indonésii, kde se stala uměleckou technikou a též hlavní pracovní činností. 
Obyvatelé Jávy přispěli vynálezem tjan-ting – pera se zásobníkem na horký vosk, které umožňovalo tvořit malby 
voskem. 

V 17. století se na Jávě usadili holandští kolonisté a přenesli b-u do Evropy. Indigo ohrožovalo evropské pěstování 
borytu barvířského. Počátkem 18. století se v Evropě batikované látky vyráběly ve velkém a později se postupně 
začalo barvit průmyslově vyráběnými barvivy, protože poptávka značně převyšovala nabídku. 

Na Jávě se batikoval voskovou rezervou nejprve netkaný materiál z lýka, později se postup přenesl na barvení 
oděvních textilií. Práci brzy usnadnily tiskací matrice ze dřeva či kovu (mědi). Měděné tiskátko tjap umožnilo 
tisknout složité vzory na látku namísto zdlouhavé malby voskovým perem. Tím Jáva opět nabyla prvenství v 
produkci batikovaných textilií nad Evropou 



Možnost batiky se neomezuje jen na zhotovenou látku, je možné barvit i samotné nitě. 

V Indonésii se technika batiky osnovní nitě nazývá ikat

V Indii se používala především vyvazovaná batika. Malá kolečka se skládala do složitých vzorů; zdobila se jimi „sárí“. 
Dále se užívala technika zvaná bándhí, založená na zmačkání jemné látky 

V Africe existovaly vedle běžných typů batiky i zvláštní druhy rezerváže: rýžová pasta, pasta z kořenů maioky, bláto. Po 
zaschnutí těchto materiálů se do nich mohou ještě vyškrábat ornamenty. Pak se látka barví. Pro blátěnou batiku jsou 
typické geometrické obrazce opakující se ve čtvercích 

V batice má původ i modrotisk; při jeho výrobě se také používá rezervy. Koncem 17. století se dostal do Evropy z 
Orientu. Oblíben byl na francouzském královském dvoře. První dílny vznikaly hlavně v Holandsku. Brzy se modrotisk 
rozšířil i do lidových vrstev a stal se součástí denního oblečení. Evropská lidová tvorba užila (rezervování pomocí vosku) 
na zdobení velikonočních vajíček 



Druhy batiky

Vyvazovaná, zvaná plangi – patří k nejstarším způsobům batikování. Vzniká utažením části látky provázkem či nití a 
zavázáním malých předmětů (kamínků, knoflíků) do látky. Technika vytváří barevně ne přesně ohraničené obrazce, 
vznikají polotóny 

Vosková neboli jávanská – pochází z Indonésie. Je typická jemnými žilkami vzniklými zlámáním vrstvy vosku. Ten se na 
textil nanáší štětcem, tiskátky nebo tjan-tingem – speciální jehlou vyrobenou z mědi a bambusu. Vosk se míchá s 
parafínem, proto nanášená barva nesmí být horká, aby se vosk nerozpustil. Po barvení se vosk odstraní žehlením, 
máčením v benzínu nebo vyvařením. Dříve se k batikování voskem používal včelí vosk

Šitá (malajsko–indonésky tritik, japonsky shiboru) se velmi podobá batice vyvazované. Lze takto vyrobit barevná 
kolečka, proužky, vlnovky, čtverce, spirály atd. Vzory vznikají skládáním, vrásněním, šitím, stáčením a pokračuje se 
překládáním, uzlováním, svazováním 

Skládaná – obdoba vyvazované batiky. Látka se před zavázáním poskládá. Lze použít kolíčky na prádlo nebo dřevěné 
destičky, které se přiváží provázkem. 
Každý druh má charakteristický vzhled a jednotlivé techniky lze mezi sebou kombinovat

Sypaná – poměrně nová technika založená na chemických práškových barvách, kterými se látka posype, zamotá a 
zavázaná v igelitovém sáčku se vaří ve vodě. Sypaná batika je nejjednodušší a nejrychlejší 



Modrotisk

Vzor se vytváří formou negativního tisku, motiv je překryt rezervážní směsí

Pop, pap =  krycí látka, má podobu kašovité hmoty, kyselý charakter

Indigo = sytě modré, původně přírodní barvivo. V 19. století německý chemik Karl Heumann přinesl metodu 
průmyslové produkce umělého indiga – zjednodušení procesu barvení.
Indigo se získává z rostliny Indigovník barvířský. Indigo je látka nerozpustná ve vodě, proto je nutno dodat při přípravě 
barvící lázně přísady s redukčními vlastnostmi. Lázeň obsahuje také mořidlo, díky němuž se látka stává stálobarevnou

Technologie modrotisku – popem potištěné plátno se ponoří látka na ráfu do kypy (v zemi zapuštěné nádrže se 
studenou barvící lázní), ráf s látkou se vytáhne na vzduch a dochází k oxidaci – zmodrání barvy. Počet namočení v kypě 
určuje sytost odstínu. 
Modrotisk byl do lidového oděvu převzat z městských barvíren. Městští řemeslníci vycházeli z předloh dobové módy.
Na konci 17. století a 18. století byl modrobílý tisk v Evropě novinkou, v 19. století se stal modrotisk přístupný širokým 
vrstvám. Měšťané začnou preferovat průmyslové pozitivní tisky, v lidovém prostředí je modrotisk nadále používán



Tisk indigem rezervážní technikou 
modrotisku, Francie, 

18. - 19. století AD



Vlevo:

Evropský vzor,

modrotisk

Vpravo:

Japonský vzor,

modrotisk



Vyvazovaná batika s 
pomocí obilných zrnek, 
indigo, lidový oděv, 

přelom 19. - 20. století,

Jižní Morava, Kyjovsko 



Denim

Denim je bavlněná textilie, ve které útek 
prochází pod dvěma nebo více osnovními 
nitěmi. Toto tkaní vytváří diagonální 
žebrování. Zatímco předchůdce denimu 
známý jako dungaree byl vyroben v Indii 
před stovkami let, denim sám byl nejprve 
vyrobený ve francouzském městě Nîmes 
pod jménem "serge de Nîmes„

Obr. Mužský kabátec z Nimes serge. 
19. století. Kombinace indigové bavlněné 
osnovy a nebarveného útku dává denim 
look



Vlevo: Žena v šátku 
barveném indigem a 
modrou sukní s florálním 
ornamentem, Slovensko

Vpravo:
Ornamenty zdobená 
dřevěnice 
ve Ždiaru v Karpatech



Ukázky slovenského 
lidového ženského 
oděvu, na kterém je 
aplikována modrotlač

Jedná se zejména o 
šátky, leknice, sukně 
zadní i přední zástěry 
a kabátce

Modrotlač je často 
kalandrována do 
různých stupňů lesku



V pozadí:
Kalandrovaná konopná 
plisovaná sukně.
Plisovaná, kalandrovaná a 
indigem barvená sukně 
připomíná sukně nošené v 
určitých lokalitách Číny

Popředí:
Modrotisková sukně 
zdobená bílým prošitím a 
červeným našitým lemem 



Ukázka modrotiskové dílny v Maďarsku



Josef Koo, 
modrotisková dílna, 
Rakousko, 
Steinberg

Technika 
modrotisku 
vyžaduje tyto 
prostory:
Tiskařská dílna, 
barvící místnost, 
sušící místnost, 
kalandrovací 
přístroj, venkovní 
vodní lázeň, 
místnost s 
navíječem 
potištěné textilie



Z historie… 

Vlevo:
Modrý pracovní oděv z tkanin podobných 
denimu nosili námořníci v italském Janově už v 
17. století.
V polovině 19. století začal Levi Strauss v USA 
prodávat pracovní oděvy z bavlněného serže 
dováženého z francouzského Nîmes. Ze slovního 
spojení Serge de Nimes pak vzniklo pro tuto 
tkaninu označení denim. 
Výrobky měly na trhu velký úspěch, jejich 
provedení bylo v roce 1873 zčásti patentováno 
(upevnění kapes nýty podle US patentu č. 
139121) a brzy podle tohoto vzoru začalo šít 
pracovní oděvy (pro zlatokopy, kovboje apod.) 
několik dalších výrobců

Vpravo: 
Vymývaný denim, při praní třený pemzou,
20. století

https://cs.wikipedia.org/wiki/Levi_Strauss
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%AEmes


Historie

Japonsko



Rytina „Dvě odpočívající ženy“ autora 
Kunisada Utagawa, 1786 -1865.
Moskytiera je obarvena indigem (které je 
známé jako repelent před hmyzem). Sedící 
žena má oděno kimono, které je také 
vytkáno indigem obarvenou přízí

kasuri či ikat = je vzorovaná tkanina s 
neostrými konturami ve vzorování. Vzory 
vznikají tak, že vybrané části osnovních 
nebo útkových (nebo obojí) nití se před 
barvením ovinou nebo přikryjí, aby do 
skrytých míst nemohla vniknout barva

Ikat, kasuri



Klubka příze 
připravená ke 
tkaní ikat



Vlevo:
Detail dveří chrámu Shinto, dekorováno 
talismany proti zlým duchům

Vpravo:
Fragment ikat tkaniny, Shikoku. 
Geometrický vzor má je tvořen rezervou 
neobarveným útkem i osnovou, 
rostlinný vzor pouze osnovou







Práce Shoji Yamamura, člena 
asociace uměleckých 
řemeslníků.
Yamamura pracuje s přírodním 
indigo barvením – yama-ai



Vlevo: venkovní zeď starobylého chrámu v Kjoto Vpravo: Shibori pattern v muzeu v Tokushima

Shibori



Shibori

V Japonsku nejstarší známý příklad barvení látky technikou rezerváže pochází z 8. století.
Technika, při které je možné látku různým způsobem vázat, prošívat, skládat, kroutit či ztlačovat



Vlevo: vyplétaný podlahový polštář                      Vpravo: Karamatsunui shibori technika, Design Toshiharu Furusho, Tokushima

Shibori



Sashiko

Sashiko je ruční japonská 
lidová výšivka, která se 
vyšívá pomocí 
jednoduchých rovného 
nebo zakřivených stehů. 
Vyšívají se různé 
geometrické vzory a 
obrazce, které se 
pravidelně opakují

Vpravo: vzorník



Sashiko

Sashiko je forma 
dekorativního vyšívacího 
šití (nebo funkčního 
vyšívání) z Japonska, která 
začala z praktické potřeby 
v době Edo (1615-1868)



Sashiko

Kimono barvené indigem s 
prošíváním na vnitřní a 
vnější straně



Čína



Čína



Čína





Čína



Indigo s vysokým leskem

- Úprava barvené textílie, která dává lakovaný, lesklý vzhled 

- Textilie se opakovaně namáčí v indigové lázni, pak se suší na slunci a kalandruje paličkou poté, co byla 
ošetřena směsí nátěrů z vaječného bílku, klihu z buvolí kůže, prasečí krve, rozdrcených fazolí, rajčatového 
džusu a další přísady

- Proces kalandrování se vyskytuje i v jiných zemích. Velmi populární je tato technologie na Mali nebo v 
Jemenu, používají ji Tuarégové v Nigérii.
Tato technologie byla rozšířená i ve střední Evropě, zejména pak v 19. století, kde byla hojně užívána na sukně 
či zástěry. Při kalandrování však látka procházela válci obrovského stroje s  kameny



Čína









Vlevo: Starší muž z Jemenu 
v leštěném turbanu s 
větvičkou čerstvé byliny

Vpravo:
Taurég s prestižní pokrývkou 
hlavy tagelmoust, indigem 
barvené úzké pásové 
tkaniny s extra lesklým 
efektem, 1970, Nigérie





Čína – malba štětcem a batika



Čína – malba štětcem a batika

Vlevo: Yuan Zhi Zhen kreslí vzor na konopném plánu          Vpravo: Vyškrabávání zbytků vosku z látky pomocí kukuřice



Čína

Nahoře:
Proces tvorby skládané 
sukně

Dole: 
Kresba designu šátku

Vpravo: Ukázka 
tradičního oděvu s 
obdobnou skladbou 
jako u lidového oděvu 
Moravy a Slovenska



Čína

Skladba ženského tradičního oděvu v Pingzhai



Čína

Finální podoba dezénu 
zadní sukně ženského 
oděvu



Čína, oblast Shitou Zhai - batika

Volutové dezény z oblasti Shitou Zhai vychází z inspirace 
architekturou a blízkého prostředí



Čína – batika s jehlou

Vesnice Dao Ying.
žena vlevo má na hlavě 
tradiční šátek dang bang 
zdobený batikou



Vlevo: Vzor listů a květů, 
získaná obšitím šňůry ve 
tkanině

Vpravo. Vzor po namočení v 
indigové lázni

Čína



Čína - Quilting 





„Stříbrný měsíc na indigové modři“

Z festivalu ve vesnici Dong v Baogingu. 
Motiv spirál symbolizuje pokračování cyklu 
života



Čína - sukně s řadou záhybů



Čína



Historie



Čína



Laos a Vietnam



Laos a Vietnam

Jednoduchost a elegance – tmavé indigo na nohavicích,
tunice, tašce a šátku. Mladé ženy ze Sin Ho



Černý Hmong 
oděv se skládá z 
kratších nohavic 
(tri),
dlouhé tuniky 
(châco) a 
rukávců gilet 
(chaté). Dalšími 
doplňky jsou 
vyšívaný pás, 
par ovinků na 
nohy a čelenka 
vyrobená z 
bambusu a 
potažená 
indigovým 
plátnem



Indie

Typ mužského oděvu 
jama nebo baga, 
Moghul střih, bavlna 
barvená indigem, 
Viktoria and Albert 
museum



Indie

Tzv. Machilipatnam 
indiennes zdobené 
květinovým a 
větvičkovým vzorem



Indie

Vlevo: Vzory jsou vytvářeny často dřevěnými matricemi tzv. thappa
Vpravo: Muž rozkládá mokré těžké nabarvené látky na sušení



Indie



Indie



Afrika

Ukázka fragmentu z koptské tuniky, 
indigem barvená příze, Egypt



Afrika



Afrika



Afrika



Afrika



Afrika



Afrika



Střední Amerika



Střední Amerika



Střední Amerika



Amerika



Střední Amerika



Střední Amerika



Fashion / The Kindcraft

Stránky www.thekindcraft.com nabízející slow fashion, 
např. přírodně barvené oděvy indigem z Japonska, 
Thajska, Vietnamu a Bangladéše. 
Produkty jsou založené na precizním řemeslném 
zpracování a tradičních oděvních technikách

KINDCRAFT je globální platforma pro promyšlený, etický 
design. Kombinuje nezávislou žurnalistiku s kurátorským 
online obchodem. 
Poskytují poradenské služby také zainteresovaným 
organizacím. 
Jejich cílem jsou tradiční tvůrci a současní návrháři, kteří 
používají udržitelné postupy 

http://www.thekindcraft.com/


Fashion / The Kindcraft



Fashion / The Kindcraft 



Fashion / The Kindcraft 



Fashion / The Kindcraft 



Fashion / The Kindcraft 



Fashion / The Kindcraft 



Fashion / The Kindcraft 



Fashion / The Kindcraft 



Fashion / The Kindcraft 



Fashion / The Kindcraft



New York, 2013 





Per Götesson 2019 Spring Summer Mens Runway Looks



Faustine Steinmetz 2018-2019 Fall Winter Womens Runway



ALISSAR.H by designer Alissar Hammoud conducts their 2019 Resort Cruise Pre-Spring Womens Runway Catwalk Looks 
during Mercedes-Benz Fashion Week Australia in Sydney



Public School NYC showcases their 2016 Pre Fall Autumn Mens Runway Catwalk Looks at Dubai in the United Arab Emirates 
(UAE) 



Public School NYC New York 2016

Pre Fall Autumn Womens Runway 

Catwalk Looks - Dubai Design District 

Japanese Shibori Print Ethnic Folk 

Indigo Dye



New York Fashion Week Spring 2016, Creatures of Comfort, Rodebjer, Nicole Miller



Timo Wieland dazzled us this year with a plethora of eyelet and Ikat down the runway of their 2014 Spring-Summer collection



Inspirace technikou Ikat, Gucci,
Spring 2010, Ready to Wear



Inspirace technikou Ikat, Gucci,
Spring 2010, Ready to Wear



New York Fashion 2014, Creatures of Comfort, Zero + Maria Cornejo, Tia Cibani, Rebecca Minkoff, Karen Walker



Paris 2013, Alexandre Herchcovitch, Josie Natori, Ostwald Helgason, The Row



New York Fashion Week Spring 2016, 

Karen Walker, Yeohlee, Tommy Hilfiger, Kate Eary



Modrotisk, kolekce 
studentky Ilony Fojtíkové, 
2016,
ateliér Design oděvu, 
Univerzita T. Bati ve Zlíně



Modrotisk, kolekce 
studentky Ilony Fojtíkové, 
2016,
ateliér Design oděvu, 
Univerzita T. Bati ve Zlíně



Modrotisk, kolekce 
studentky Ilony Fojtíkové, 
2016,
ateliér Design oděvu, 
Univerzita T. Bati ve Zlíně



Modrotisk, kolekce 
studentky Ilony Fojtíkové, 
2016,
ateliér Design oděvu, 
Univerzita T. Bati ve Zlíně







Modrotisk, kolekce 
studentky Ilony Fojtíkové, 
2016,
ateliér Design oděvu, 
Univerzita T. Bati ve Zlíně



Modrotisk, 
kolekce 
studentky Ilony 
Fojtíkové, 2016,
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Tradice:

- kvalitní zpracování, znalost a dovednost řemesla

- tradice není prvoplánová, navazuje na mezigenerační zkušenost

- tradice je kontinuální a tvořivý proces
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