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Slovník secesního odívání 
 

 
Ampaletky – tak se v Čechách říkalo dřívějším netvarovaným botkám (nerozlišovala se pravá 

a levá) 

Blůza – blůzy jsou volné z neprůhledných materiálů, není třeba pod ně nosit korzet 

Břišní pás – začal se nosit místo vesty k večernímu obleku, později se stal součástí letního 

smokingu v barvě černé nebo temně červené 

Dandismus – tento pojem se stále užívá pro určitou skupinu dobře, ale trochu výstředně 

oblečených mužů 

Esovitá linie – tvarování postavy za pomoci korzetu 

 
  



 

Femme fatale – stylizace žen do různých osudových typů 

Gentleman – rodí se s počátkem nového věku, je velmi 

rezervovaný, ve své dokonalé eleganci pokud možno co nejméně 

nápadný 

Kabelka – začíná se tvarovat na přelomu století (kolem roku 1900) 

Kostým – skládá se z blůzy a sukně, tento komplet nosí ženy všech 

společenských vrstev, záhy se stane téměř uniformním oblečením 

zaměstnaných žen 

Matrózové oblečení – běžné oblečení chlapců a dívek (často 

s námořnickým límcem) 

 
Mlynářský oblek – letní bílý oblek, nosil se u moře nebo o prázdninách strávených na 

venkově 

Pantofle – domácí hedvábná obuv zdobená výšivkou 

Pelerína – večerní plášť, nezbytný zejména pro návštěvu divadla 

Pompadurky -  stále módní látkové taštičky 

Převlečník, kovrkot – lehký jednořadový plášť, široký až zvonovitý, se zdůrazněnými 

rameny, v tříčtvrteční délce, se skrytým zapínáním a patkami na kapsách 

 



Příčesy – dotvářely bohatost účesů, vlasy byly uprostřed rozdělené, lehce kadeřené, vpředu 

nad čelem tupírováním lehce zdvižené, vzadu svázané do uzlu 

 
Puky a záložky – nové prvky u kalhot 

Pumpky – velmi široké vlněné kalhoty u kolen upevněné na gumy (sportovní oblečení) 

Pumps – nejrozšířenější typ bot, u žen bychom je mohli nazvat lodičkami 

Šunkové rukávy – rukávy nabírané a rozšířené, trčící vzhůru, jejich výduť se zvětšuje 

 
Zlatohlávkové – botky nazývané tak pro duhový lesk kůže 
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