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Turecký 
oděv byl střihem i 
složením dědictvím 
perské kultury. 
Osmanská říše byla 
známá produkcí 
přepychových látek 
tkaných zejména 
z hedvábí a 
kovových vláken. 
Bohatě zdobené 
hedvábné satény a 
samety byly velmi 
ceněny. Na počátku 
16. století bylo 
město Bursa ležící 
na hedvábné stezce 
centrem mezinárodního obchodu s hedvábím, proto se zde 
vyvinul textilní průmysl. Látky vyrobené v Burse se 
prodávaly do celé Evropy, do Iránu a hlavně se používaly pro 
oděvy sultánova dvora.  
 Existovalo šest základních typů hedvábí: Atlas – 
jednobarevný satén, serenk – mnohabarevný satén, jehož 
základem byla žlutá a další dvě či více barev; kemha – velmi 
drahocenná látka v mnoha barvách obohacená o zlato, 
pozlacené stříbro či stříbro; seraser – nejdražší, tkaná 
z kovových nití, neměla víc než 3 barvy; kadife – 
jednoduchý samet a catma – kombinace sametu a saténu 
s vetkaným zlatem či stříbrem. Dalšími používanými 
materiály byla bavlna, len (kombinace lnu a bavlny se zvala 
bez) a vlna (např. těžká vlněná látka zvaná aba). 
 Nejoblíbenější barva byla rubínově „karmazínová“ 
červená, pistáciově zelená a středně světle modrá, která se 

1 2 

3 

4 5 



běžně používala se slonovinou, žlutohnědou nebo 
hnědou. Vetkané motivy v látkách byly velké, 
obvykle květy a plody (granátová jablka, karafiáty, 
tulipány, lilie, cypřiše) dále srpky měsíce, abstraktní 
vzory aranžované do esovitého tvaru. 
Nejoblíbenějším byl tzv. cintemani série trojitých 
kruhů skládaných do trojúhelníku někdy spolu 
s dvojitými zvlněnými liniemi.  

Bohaté výšivky pravými zlatými a stříbrnými 
nitěmi, nazývané škófium měly vysokou technickou 
úroveň. Rozvinutá byla i výroba jemných kůží: 
karmazínu a safiánu. 
 
Studium oděvů v osmanské říši je možné díky 
oděvům sultánů uložených v paláci Topkapi 
v Istanbulu. 
Panovník nosil vnitřní oděv entari (zřejmě i zvaný 
fustán či dolman) a svrchní oděv kaftan, což je výraz, 
který běžně popisuje obojí oblečení. Vnitřní šat se 
otvíral vepředu, zapínal na těle řadou šňůrových 
knoflíků a oček. V pase byl přepásán opaskem nebo 
šerpou. Rukávy sahaly buď k zápěstí nebo po loket a 
byly opatřené knoflíky, ke kterým se mohly připínat 
kolluk (připojitelné rukávy). Pod vnitřní šat muži i 
ženy nosili etek či gomlek (vlněná, bavlněná nebo 
hedvábno-bavlněné košile) a salvar (volné kalhoty u 
kotníků zapnuté knoflíky nebo poutky). Některé 
vnitřní oděvy byly bez límců, jiné měly stojáčky. Do 
bočního švu se vkládaly kapsy. Svrchní oděvy měly 
rukávy po loket a tak mohl být zdůrazněn spodní šat 
či připojitelné kolluky (rukávy). Svrchní roba byla 
málokdy zapínaná na knoflíky, častěji se nosila 
volně. Typ zvaný merasim kaftan (ceremoniální 
oděv) měl rukávy sahající až po zem a rozparky 
v průramku, kudy se protahovaly 
ruce. 
 Podobně jako v Persii zimní 
oděvy vatovaly a ozdobně prošívaly. 
Svrchní i spodní oděvy byly podšité 
a zdobené hedvábnými pruhy kolem 
otvorů. Svrchní oděvy mohly být 
vycpávané, prošívané a lemované 
kožešinou. Entari (vnitřní oděvy) se 
vyráběly z měkkých a lehkých 
hedvábí, zatímco kaftany z tuhých a 
těžkých látek a často byl zadní díl 
ještě hojně škrobený. 
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Panovník též používal kratší kaftany (hirka) přes salvary, zejména při jízdě koňmo. Občas 
nosil kalhoty zvané caksir, které měly připojené bavlněné nebo lněné ponožky ke kotníkům. 
Další možností byly dizlik (kalhoty z usně), ke kterým se nosily ponožky nebo měly našité 
proužky jako třmeny, které se přetahovaly přes obuv. Bohatě zdobené hedvábné brokáty byly 
určené pro slavnostní a oficiální příležitosti. Každodenní panovníkovy oděvy byly 
z jednobarevných hedvábí, které mohly být hladké nebo s doplňkovým keprem, zlatem a 
stříbrem, či vzory s moaré. Panovníci též nosili vlněné, kožené a kožešinové svrchní kabáty 
do zimy (ferace, kaba či snad i kontos) stejně jako oděvy z vlněného klotu nebo mohéru 
tkaného ze srsti ankarských koz, v té době zdobených moaré vzory. Některé z plášťů měly 
kapuce, zapínání se vpředu na knoflíky a poutka a lemovaní s třásněmi. 
 Pokrývku hlavy tvořil velký turban vyrobený z bavlny v nejvyšší kvalitě nebo lnu 
omotaný kolem vysoké čepice. V době vlády sultána Suleymana turbany vládce a úředníků 
byly elipsovité, turbany „ulamů“ (teologů) rozměrnější a kulatější. 
 Doplňky pro panovníky a jejich rodiny jako šerpy, závoje, kryty turbanů, proužky na 
hlavu a bohcas (čtverce používané k zabalení oděvů) obvykle z bavlny nebo lnu bohatě 
vyšívané hedvábím a kovovými nitěmi byly vyráběny skupinou řemeslníků zvanou zerduz, 
což byla v letech 1526-1566 malá, velmi elitní skupinka o 5-7 členech. Sultánovo spodní 
oblečení vyráběné jinou skupinou se skládalo z hedvábných, bavlněných či lněných nočních 
oděvů, košil, spodních košil, spodků a ponožek. 
 Muži i ženy nosili stejné ošacení. Vzhledem k tomu, že v paláci Topkapi se zachovaly 
pouze sultánovy oděvy, oděvy žen z 16. století nejsou příliš známy. Při pohledu na několik 
dobových obrazů (obr 9-13) lze říci, že ženy na dvoře nosily vnitřní a svrchní oděvy 
se zdobenými opasky a čepice se závoji připevněnými ozdobnými proužky. 
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Předpokládá se, že ženy 
oblékaly spodní tuniku (gomlek 
– zcela rovná, bílá košile 
oblékaná přes hlavu s dlouhým 
rozparkem v předu, dosahující 
do půli lýtek). Další vrstvou je 
těsný krátký spodní kabátec 
hirka či chirka. Zajímavý je tím, 
že díky přednímu švu 
střiženému rovně se vpředu na 
hrudi rozevírá. Svrchními 
kalhotami byly salvar (úzké 
kolem kotníků a rozšiřující se 
vzhůru). Často jsou ušity 
mnohem delší a tak se velmi 
měkká látka řasí dole kolem 
nohou. Na tyto vrstvy se oblékal 

dlouhý svrchní kabát entari stejného tvaru jako mužský často s vysoko položeným kulatým 
výstřihem. Při formálních příležitostech ženy stejně jako muži nosily volný kaftan z drahých 
látek o délce ke kotníkům. Pokud ženy vyšly na veřejnost, pak ještě navíc měly oblečený 
svrchní volný vlněný kabát ferace s kulatým výstřihem. Na hlavě ženy vždy měly čepice. 
V 16. století to zřejmě byl jednoduchý tvar kvádru doplněný bílým závojem. K připevnění 
závoje se používal ozdobný proužek látky ovázaný kolem čepice. Při pohybu na veřejnosti 
ještě hlavu pokrývaly yashmakem - šátkem či sadou šátků přehozených přes čepici a kryjící 
spodní část obličeje a krk. Na některých vyobrazeních se objevuje i maska přes oči 
z koňských žíní. Oblíbené byly zlaté či stříbrné šperky. 
 Kaftany měly v osmanské společnosti zvláštní význam a byly věnovány jako dary 
cizím panovníkům, ambasadorům, úředníkům a významným umělcům. Obdarování hilat či 
snad kapanices (čestný oděv) bylo islámskou tradicí. Hilaty vyrobené z nejdražších látek se 
pokládaly na ramena obdarovaných. Stávalo se, že někdy hosté dostali dvě a více rób. Jan 
Zápolský (János Zápolyi), Sulejmanův vazal v Maďarsku, obdržel 4 hilaty, když se sultánem 
obléhal Vídeň r. 1529. Rakouský vyslanec (r. 1541) byl natolik potěšen hilatem, že se v něm 
nechal vyobrazit ve svých memoárech. 
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