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Abstrakt 

Moje práce popisuje tradiční čínské oblečení. Zaměřila jsem se na to, jak se v historii 

Číňané oblékali. Rozdělila jsem oblékání podle společenských vrstev a národů. Psala jsem 

o šlechtě, o císaři, o etnických menšinách, o svatebních šatech a dětské oblečení, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

我的工作是描述传统中国的服装，我有兴趣介绍给大家，在中国历史中中国人的服

装打扮，我主要写了有钱人，皇帝，少数民族的服装，还有结婚礼服和儿童的服装. 
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ÚVOD 

Jmenuji se Jiayi Zhang, již ze jména je zřejmé, že nejsem rodilá Češka. Narodila jsem se 

v Číně na jihu, ve městě Qingtian u Žluté řeky. Toto téma jsem si vybrala, protože je mi 

blízké, čínská kultura, konkrétně čínské tradiční oblečení mě zajímá. Ráda kreslím návrhy 

oblečení, možná bych se tomu do budoucna chtěla věnovat jako své práci. Z tradičního 

čínského oblečení mě nejvíce zaujalo staré čínské oblečení například tradiční svatební 

oblečení nebo císařské zdobné roucha.  

Ve své práci se nejprve zaměřuji na historii tradičního čínského oblečení, následuje 

kapitola o oděvech národnostních menšin v Číně, poté se dozvíte něco o tradičních 

oblečení na svatbách a typickém dětském oblečení. 

Cílem mé práce je seznámit spolužáky a ostatní s čínskou kulturou, konkrétně s čínským 

oblečením, rozšířit jejich znalosti co se týče této významné asijské země. 
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1 Historie oděvu 

     Od počátků čínských dějin až po 20. století hrál oděv důležitou roli, ukazoval na 

postavení jedince ve společenské hierarchii. Toto pojetí oděvu najdeme již v nejstarších 

rituálních textech a v pozdějších císařských ediktech a manuálech správného odívání členů 

císařské rodiny.  I autoři článků z přelomu 19. a 20. století se stejnou závažnosti 

diskutovali o změně politického systému jako o tom, jak se mají muži a ženy v moderní 

společnosti odívat, nebo oděv byl pro ně důležitým symbolem společenských změn.  Po 

celé čínské dějiny nacházíme snahy regulovat a upravovat pravidla odívání, protože oděv 

vyjadřoval sociální postavení svého nositele. 
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Obrázek 1 – výšivka Obrázek 2- výšivka 

Obrázek 3 – výšivka Obrázek 4 – výšivka 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

7 

2 Materiály  

2.1 Vlna  

Dalším živočišným materiálem byla vlna, která se však používala omezeně.  Ovce byla 

domestikována již ve 3. tisíciletí př. n.1. na severu Číny.  Kůže, kožešiny a vlněné tkaniny 

byly však obvyklé zejména v severozápadních oblastech Číny.  V době dynastie Chan byla 

známá jemně zpracovaná vlna, která platila za luxusní materiál.  V následujících staletích 

se vlivem nechanských národností vlněné oděvy více rozšířily. 

2.2 Kožešiny 

Ty byly v době Ming a Cching symbolem sociálního postavení.  Kožešinou se podšívaly 

kabátce k úřednickým rouchům a oděvům členů císařské rodiny.  V době dynastie Čching 

měli členové císařské domácnosti a vysocí úředníci nárok nosit vždy jen určitý druh 

kožešiny.  Dovoz kožešin z carského Ruska v té době představoval obchod mezinárodního 

významu. Rostlinná vlákna se používala zejména u oděvu nižších společenských vrstev. 

2.3 Papír, rákos  

     Mezi méně obvyklé materiály, používané spíše k zvláštním účelům patří papír, rákos a 

tapa.  Z naolejovaného papíru se vyráběly oděvy do deště.  Rákos byl používán na zástěry 

a přehozy zejména mezi vesnickým lidem. Tapa, vytloukaná z kůry morušovníku, byla 

známa ještě na přelomu našeho letopočtu.  Tuto technologii netkané textilie používali 

obyvatelé Tichomoří a japonští Ajnové až do nedávné doby.  Oděvy z tapy byly 

pravděpodobné vůbec první, do nichž se lidé odívali.  

2.4 Bavlna, hedvábí 

         Nejstarší nálezy hedvábných tkanin pocházejí již z první poloviny 4. tisíciletí př. n. l. 

Hedvábí je živočišného původu, získává se z kokonů motýla bource morušového, který byl 

k tomuto účelu uměle vyšlechtěn. Bourec morušový prochází během asi šesti až osmi 

týdnů svého života několika stádii.  Nejprve se líhne z drobounkých vajíček larva, která je 

již od počátku velmi žravá.  Živí se pouze morušovým listím.  Postupně se zvětší přibližně 

třicetkrát, až nakonec dosáhne asi šesticentimetrové velikosti.  Přestane žrát a začne se 
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zapřádat do kokonu, v němž probíhá proměna z larvy na dospělého motýla.  Asi po dvou 

týdnech dospělec naleptá kokon a vyleze ven.  Dospělí samci a samičky mají na práci 

jediné, najít si partnera a naklást další generaci vajíček. Kokon je tvořen hedvábným 

vláknem, které larva vylučuje v podobě na vzduchu tuhnoucí tekutiny.  Jakmile však 

dospělec kokon naleptá, je hedvábné vlákno zničeno.  Proto se kokony určené k výrobě 

hedvábí sbírají a máčejí v horké vodě, čímž se motýl uvnitř usmrtí.  Poté se rozmotávají, 

vlákna se navíjejí a dále zpracovávají. 

     Chov bource morušového je zmiňován již ve starých rituálních textech, Hedvábnictví 

bylo považováno za zdroj prosperity státu.  Císař a císařovna prováděli obřady na uctění 

bource.  Je známa řada původních mýtů a legend o hedvábí a pěstování bource.  V Číně již 

ve starověku a ve středověku vznikla řada odborných prací o hedvábnictví, většina z nich 

je však dnes již ztracena.  

     Vlna a bavlna nebyla v tradiční výšivce příliš využívána.  Vlna i bavlna byly sice též 

známy již před přelomem letopočtu, k odívání je používali spíše příslušníci nomádských 

kmenů.  Z bavlny se později vyráběly dětské nebo levné oděvy.  Bavlněné látky a nitě k 

vyšívání používali příslušníci národnostních menšin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 – hedvábí 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

9 

3 Syn Nebes: oděv císaře 

      Císaři vládli v Číně od dynastie Čchin po rok 1911. Císař tvořil vrchol společenské 

hierarchie a vedle výkonu administrativní a vojenské funkce zastával nezaměnitelnou 

funkci rituální.  V jeho osobě se soustřeďovala vše ovládající moc Nebes, která mu 

propůjčovala mandát vlády.  Tento vztah zosobňovala císařská roucha, zejména ta užívaná 

během obřadů, která byla upravována rituálními předpisy. I když se oficiální oděv císaře 

během staletí měnil a přetvářel, vždy vyjadřoval císařovu moc a sílu. Císařská moc a její 

atributy jsou stále v Číně pro mnohé přitažlivé, což proniká i do některých populárních i 

odborných prací o dějinách odívání v Číně. Mnohé rekonstrukce oděvu císaře ve starších 

obdobích proto spíše vypovídají o hledání podoby ideálního panovníka, i když se v 

mnohém opírají o reálné písemné i materiální prameny. Podobně jako oděv úředníka lze 

oděv císaře rozdělit do kategorií formální (ceremoniální), poloformální a neformální.  

Další kategorií je oděv vojenský, o němž však zde nebudeme hovořit.  Pro nejoficiálnější 

státní obřady císař nosil v dobé Čching oděv čchao-fu s doplňky. Císař nosil čchao fu při 

obřadech, zejména svátcích slunovratu a rovnodennosti, obřadech zemi, Nebesům a zdaru 

zemědělských prací.  Císař Jung-čeng zavedl roku 1723 pravidla, podle nichž byla barva 

oděvu určována typem obřadu.  Modré čchao fu císař oblékal u oltáře Nebes, kde obětoval 

o zimním slunovratu, dále při obřadu za déšť v prvním letním měsíci a na počátku jara při 

obřadu za úrodu, která se odehrávala v jedné ze síní u oltáře Nebes. Červené roucho odíval 

na jaře u oltáře Nebes. Světle modrý byl jeho oděv u obřadů odehrávajících se na podzim. 

Žlutý šat symbolizoval obřady spojené se zemí, zemědělstvím a letním slunovratem. Císař 

nosil k tomuto oděvu holínky na vysoké podrážce z  vrstvené plsti s mírně zvednutou 

špičkou, na povrchu z hedvábí, uvnitř podšité? Cchao fu doplňovala čapka s perlami z řek 

Sungari 

 

.  
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Obrázek 6 – císař 

Obrázek 7 – císař 
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4 Císařovna a dvorní dámy 

Mezi ženské členy císařské rodiny a nobilitu patřila manželka císaře, jeho konkubíny, 

princezny a dále příslušnice význačných rodů.  Ženy měly právo nosit obřadní roucha 

stejného typu jako jejich manželé.  Dámské oděvy však byly zdobnější než mužské a 

doplňovaly je dámské šperky.  Císařovna se při formálních příležitostech odívala do 

slavnostního oděvu čchao-fu, avšak bez skládané sukně, kterou nosil císař. Na roucho 

oblékala dlouhou vestu do „A“ na střed s hlubokými průramky a odepínací límec.  Vesta 

byla zdobená dekory draka a vodní hladiny na dolním lemu podobně jako dračí roucho.  I 

dámy nosily zdobený oděv. Na portrétech nosí dámy čapky bohatě zdobené kožešinou, 

zlatem a perlami.  Pod ní nad čelem vystupuje ozdobný pruh černé hedvábné látky rovněž 

zdobené zlatem a drahokamy. Mezi nezbytné doplňky roucha patřily perlové náušnice, 

pevný zlatý náhrdelník těsně kolem krku, růžence a obřadní kapesník s přívěsky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 – princezna Obrázek 8 – princezna 
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5 Neformální oblečení  

Čínská rodina. Fotografie z roku 1903 zachycuje rodinu ze střední městské vrstvy, 

pravděpodobně bohatého obchodníka, se služebnou. Muž má dlouhý šat, kabát, 

melounovou čapku, látkové boty s ponožkami. Ženy mají vyšívané kabátky a sukni. 

Dívenka vlevo má kabátek dospělé ženy. Chlapec po pravici muže je oblečen jako dospělý 

muž, má však zdobenou dětskou čepičku na hlavě. Malé děti mají prošívané kabátky, 

kalhoty a zdobené čepičky a botky.  Služka zcela vpravo má kalhoty a halenku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 10 – obyčejná rodina 
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Obrázek 11 – oblečení 

Obrázek 14 – oblečení Obrázek 13 – oblečení 

Obrázek 12 – oblečení 
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6 Šperky a doplňky  

Podobně jako formální a poloformální oděv, i šperky k těmto oděvům vznikly z potřeby 

snadno identifikovat úřední třídu nositele. Ženy v době dynastie Čching měly při 

formálních a poloformálních příležitosti právo nosit symboly úřadu svého manžela, což se 

odráželo i ve špercích a doplňcích. Zvláštností čínského šperkařství je užívání 

modrozeleného peří ptáků ledňáčků známé již od doby Tchang, které se kombinovalo se 

zlatem. Drobné doplňky, které nosili muži a ženy v době Čching, prozrazovaly osobní 

záliby, zaměření a vkus nositele. Patří sem soupravy taštiček a pouzder z papíru 

potaženého vyšívanou látkou.  Měly různý tvar podle svého účelu.  pevné dřevěné pouzdro 

na brýle,  ploché pouzdro na vějíř,  na prsten,  taštička na tabák,  často ve tvaru tykve a s 

otevíráním na straně,  aby do ní bylo možné snadno vsunout hlavičku dýmky,  čtvercová 

taštička na hodinky,  dále taštičky na různé drobnosti,  na štětce,  tuš,  osobní razítko se 

jménem a taštička na vizitky? Dále sem patřila i klíčenka, taštička na dopisy a pevné 

dřevěné pouzdro na drahocenné skleněné lahvičky na šňupací tabák.  Dámy nosily šitíčko s 

drahými dováženými kovovými jehlami. Za knoflíček si elegantní paní připevňovaly též 

jakési kapsy lichoběžníkového tvaru, do které ukládaly hedvábné kapesníky. 

 

 

 

 

Obrázek 15 – koruna Obrázek 17 – vlásenka Obrázek16  – vlásenka 
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6.1 Vějíře 

      Vějíře nosili muži i ženy.  Původní vějíře byly kulaté, oválné či ve tvaru 

mnohoúhelníků.  Vyráběny byly ze slámy, rotangu, bambusových štěpin či palmového 

listu. Od 16. století se vějíře vyvážely do Evropy a snad ve snaze vyhovět evropskému 

vkusu vznikly skládací vějíře z jednotlivých, do sebe zapadajících listů ze dřeva či slonové 

kosti, kombinovaných s papírem či hedvábím. Vějíře nesloužily jen k ovívání tváře.  Na 

papírové vějíře se psaly básně či věnování.  Prapůvod vějířů snad tkví v ceremoniálních 

destičkách, které používali dvořané při audiencích.  Dlouhé obdélníkové destičky, na nichž 

mohli mít i zapsané důležité poznámky, drželi v rukou před obličejem a zakrývali jimi ústa 

a část tváře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 18 – vějíř 
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7 Zlaté lilie 

Zásadním rozdílem mezi oděvem žen Chan a Mandžu byla obuv. Urozené Mandžujky 

nosily boty na vysoké koturně či na vyšší podrážce tvaru loďky.  Svršky byly z látek 

různých barev zdobené výšivkou, aplikací zlatého dracounu, nášivkami či korálky.  Tyto 

boty však byly určeny pro nohu, která měla přirozený tvar, na rozdíl botiček chanských 

žen, které se daly obout jen na drobnou, asi deseticentimetrouvou nožku, které bylo možné 

dosáhnout jen tím, že se chodidla žen od dětství uměle znetvořovala.  Původ tak zvaných, 

„třípalcových zlatých lilií“ (san cchun tin lien) není zcela znám, podobně jejich účel.  

Obvykle se soudí, že žena s „liliemi“ měla být pro muže přitažlivější a bylo možné ji snáze 

a lépe provdat.  Svazování chodidel se v 18. a 19. století, kdy se tento zvyk velmi rozmohl, 

provádělo hlavně v severní Číně mezi ženami národnosti Chan příslušejícími k vyšším 

společenským vrstvám. Svazování nohou byl velmi bolestivý, asi deset let trvající proces, 

který začínal přibližně ve věku tří až pěti let děvčátka.  Dívce se postupně ohýbal nárt a 

prsty se vtlačovaly pod chodidlo, až noha nakonec dostala požadovaný tvar.  Zena si 

musela až do konce života nohy pravidelně ošetřovat a obvazovat, ale i tak se mnohdy 

nezabránilo zdravotním komplikacím.  Žena s „liliemi“ nemohla pořádně chodit, avšak 

kývavá pomalá chůze byla společností považována za přitažlivou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 – Nohy ve tvaru „zlaté lilie“: 
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8 Dětské oblečení 

      V době Čching již existuje řada dokladů o odívání dětí a oděvu pro různé životní 

příležitosti.  Šatičky nejmenších dětí byly hojně zdobeny blahopřejnými dekory a symboly, 

které je měly chránit proti zlým silám.  Již při narození a během prvního roku života se 

prováděly obřady, které měly dítě provést tímto nebezpečným obdobím. I když asi do čtyř 

let dítěte byla jeho hlavním oděvem zástěrka přes bříško, děti dostávaly botičky, čepičky a 

dětské šperky se symboly, které je měly chránit, například botičky s očima, aby dítě 

vidělo", kam šlape, čepičky s tygříky, dráčky nebo tzv. pěti jedovatostmi na odhánění zla 

(hady, stonožkami, pavouky, ještěrkami, žábami).  Řetízky se zvonečky a zámečky měly 

odhánět zlé síly a „uzamknout“ je. Symbolický význam měla i zelená a červená barva 

oděvu. Děti, které již chodily, nosily kalhoty s rozparkem na zadečku, které se objevují již 

na ilustracích z 15. století.  Původně to byly dva kusy látky přišité k širokému pásu a dole 

sešité jako nohavice. Kalhotky s rozparkem jsou u šesti, sedmiletých dětí běžně vidět 

dodnes.  Jak děti rostly, nosily zejména v bohatých rodinách oděv, který vyjadřoval přání 

rodičů o jejich budoucnosti. Chlapci nosili jakousi zmenšeninu úřednického oděvu včetně 

čapky a úřednického čtverce a dívky oděv dospělé ženy.  

 

  

 

 

 

                           

Chlapec a dívka z bohaté rodiny. Chlapec je 

oblečen jako úředník v dračím rouchu, kabátku s 

odznakem třídy, čapce a vysokých botách, 

dívenka má na sobě sukni, kabátek, „oblačný“ 

límec a vlasy má bohatě ozdobené. 

Obrázek 20 – chlapec a dívka 
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9 Svatba 

          Za vhodného dne, který vybral astrolog, ženichova rodina poslala rodině nevěsty 

oblečení a doplňky, které měla mít nevěsta ve svatební den na sobě. Mandžuská nevěsta 

nosila rudé, vyšívané dračí roucho se sukní ze šesti panelů se šesti stuhami visícími od 

pasu, po dvou ve žluté a světle a tmavě modré.  Kolem krku měla ozdobný „oblačný" 

límec a na hlavě korunu z ledňáččího peří s perlami na zlatém podkladu.  Tvář jí zakrýval 

rudý vyšívaný závoj.  Podle pravidel měly být nahoře vždy o dva kusy oděvu více.  

Nejmenší počet byl tři kusy dole a pět nahoře, ale bohaté nevěsty nosily až dvacet dva 

oděvních součástí nahoře a devatenáct na dolní části těla. Nevěsta národnosti Chan měla 

krátký, široký kabátek v rudé barvě s vyšitými draky a dalšími kosmologickými symboly a 

zelenou a červenou sukni.  Na kabátek oblékala vestu s třásněmi, zdobenou podobně jako 

dračí roucho a s úřednickým čtvercem, kterou jinak nosily k oficiálnímu a polooficiálnímu 

oděvu ženy, jejichž manželé patřili k vysoké úřední třídě. Šat doplňoval volný opasek z 

bambusu a rudého hedvábí s plaketami a polodrahokamy, oblačný límec „fénixí“, koruna s 

ledňáččím peřím na zlatě zbarveném podkladu. Na počátku 20. století se ve městech 

objevily svatební páry oblečené podle západní módy. V padesátých a šedesátých letech 

bylo svatební odění ovlivněno celkovým úsporným stylem oblékání, což znamenalo, že se 

nevěsta i ženich odívali do běžného, každodenního oděvu.  

Není neobvyklé, že se nevěsta i ženich během celého obřadu převlékají. Nevěsta střídá 

západní róbu s kolovou sukní a odhalenými rameny s čínským čchi pchao přiléhavého 

střihu v rudé barvě, a ženich bílý smoking s rouchem a kabátkem mladíka z doby Čching. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 – svatba Obrázek 22 – svatební oblečení 
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10 Etnický kroj  

     Čínský oděv, stejně jako v jiných kulturách, se stal symbolem společností.  Jaké barvy, 

design a zdobení oděvů už neurčuje postavení člověka ve společnosti, ale jeho postoj ke 

své zemi. Má stejný význam jako u vás rozlišování krojů podle kraje. Kroje jsou tak 

různorodé jako sama čínská kultura, s velkými regionálními a etnickými rozdíly. Více než 

padesát etnických skupin žijících na území Číny disponuje mnoha styly a širokou paletou 

barevných kombinací. Tak neobvyklou pestrost etnik a jejich způsobu odívání a zdobení 

způsobila značná rozlehlost krajiny a její velké geografické a klimatické rozdíly. 

 

10.1 Národ Tibeťané 

     Například Tibetská náhorní plošina je známá svou celoročně nízkou teplotou, silnými 

písečnými bouřemi a rozlehlými pastvinami. Tibeťané se svému prostředí přizpůsobili 

hřejivým oblečením, které bylo dobře izolované proti pronikání písku, a bylo tak vhodné i 

pro jejich kočovný způsob života. 

Charakteristické oblečení Tibeťanů, takzvaná „chuba“, je dlouhý praktický a zároveň 

módní kabát. Chuby jsou vyráběny z ovčí kůže, protože je odolná a hřejivá. Kabát je velký 

a volný se široce otevřenými rukávy, které lze při slunečném dni vyhrnout. V noci naopak 

slouží nepřepásaná chuba jako pohodlná přikrývka pro klidný spánek. 
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10.2 Národ Hui 

     Národnostní menšina s názvem Hui žije převážně v provincii Ningxia ve středu Číny. 

Pro jejich oblečení je typická bílá látkové čepice, kterou nosí muži i ženy. Tato čepice je 

poznávacím znamení národu Hui. Dále nosí muži i ženy barevné, vyšívané vesty. Podle 

ročních období oblékají vestu buď koženou, bavlněnou. Muži musí mít vousy, je to 

poznávací znamení, že kluk je již mužem. Čepic jsou různé druhy, liší se místem i ročním 

obdobím. 

          

 

Obrázek 23 – oblečení 

Obrázek 24 – oblečení Obrázek 25 – oblečení 
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10.3 Národ Wa 

         Malá národností menšina žijící na jihu Číny. Jejich základní a typické dvě barvy jsou 

červená a černá. Oblečení bývá černé a šperky mívají červenou barvu. Kluci mívají triko 

s krátkými rukávy a kraťasy se širokými nohavicemi. Podle barvy čepice se poznává 

povolání a postavení muže ve společnosti. Nevdané mladé dívky nosí převážné modré 

oblečení. 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

10.4 Národ Mongolové 

     Jejich typické oblečení je velká roba, která má barvy – žlutá, červená, tmavě modrá a 

fialová. Roba má dlouhé a široké nohavice a dlouhé rukávy. Doplněno je to vysokými 

koženými botami. Dívky si zdobí vlasy barevnými čelenkami.  

Obrázek 27 – oblečení Obrázek 26 – oblečení 
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10.5 Národ Miao 

     Ženy nosí krátké halenky do pasu a k tomu dlouhé, nabírané sukně. Ženy nosí velmi 

výrazné stříbrné náhrdelníky a na hlavě velmi nápadné a velké ozdoby připomínající 

extravagantní klobouky. Muži rovněž nosí krátké trika a dlouhé lněné kalhoty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30 – oblečení 

Obrázek 29 – oblečení Obrázek 28 – oblečení 

Obrázek 31 – oblečení 
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11 Tradiční čínské svatební oblečení 

     Svatba představovala obřad prvořadého významu, při němž docházelo k ekonomickému 

a společenskému spojení dvou rodin. 

Ve svatební den musí mít nevěsta podle starých zvyků připraveny troje až sedmery šaty. 

Jedny z nich jsou zpravidla tradiční čínské „qipao“, které mají červenou barvu a oblékají se 

během svatební hostiny. Než nastoupí nevěsta do auta, vyzuje si staré boty a obouvá nové. 

Tento zvyk symbolizuje vstup do nového života. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 33 – svatební oblečení Obrázek 32 – svatební oblečení 
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12 Qipao  

      Nejslavnější tradiční čínské oblečení, Na počátku dvacátých let se začínalo nosit 

čchipchao oděv, který dnes na Západě považován za pravý a starobylý čínský oděv.  Ve 

skutečnosti je tento ženský oděv výsledkem prolínání kulturních vlivů chanských a 

mandžuských s prvky mužského západního oděvu, zejména uniformy.  Dnes je považován 

za svůdný a erotický. Nejstarší verze byly ještě pohodlné, záhy se však ujal přiléhavý, 

štíhlý tvar, nepřestřižený v pase, zapínání na stranu a stojáček.  Lišila se délka, rukávy a 

výška rozparku po stranách a dekory.  Mladé dívky nosily čchipchao bavlněné a dámy 

hedvábné, vyšívané či zdobené tkanými vzory tradičními i moderními.  Od dvacátých let 

jej doplňovaly západní doplňky, punčochy, lodičky či páskové boty, rukavičky, kabelky, 

kožešinové přehozy či kožešinové kabáty.  Podle západního vzoru dámy odhalovaly paže a 

délka sukně se zkracovala pod kolena. Na styl oděvu měl vliv rozvíjející se filmový 

průmysl a reklama.  Moderní dáma čchipchao doplňovala trvalou na polodlouhých vlasech 

a líčením ve stylu západních i čínských filmových hvězd.  

Od šedesátých let se začalo objevovat na Západě, a i přesto, že se jím občas módní 

návrháři inspirují, nestalo se součástí šatníku západních žen.  Je to ze jména kvůli střihu, 

který sedne štíhlé postavě bez výrazných křivek, a tudíž se nehodí pro většinu západních 

žen.  Přesto se však v západní módě čas od času objevuje určitá inspirace tímto oděvem, 

například haleny se zapínáním na stranu a se stojáčkem.  Klasicky střižené nekonfekční 

čchipchao od čínských či tchajwanských návrhářů však i nadále představuje drahý a 

luxusní oděv, nepodléhající módní vlnám a vyjadřujícím nadčasovou eleganci. 
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Reklama na cigarety.  Konec 20. či počátek 30. let.  Dívka má elegantní šaty, přes ramena 

má přehozenou kožešinu z bílé lišky, symbol elegance a bohatství.  V ruce má západní 

kabelku s dekorem ve stylu art deco.  Dívka odpovídá dobovému stylu krásy, má krátké 

vlasy a jemnou, lehce nalíčenou tvář. 

 

Obrázek 34 – oblečení 
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Obrázek 35 – qipao 
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