


motto

Co moÏná nevíte - zlom  15.12.2012  15.02  Stránka 1



Co moÏná nevíte - zlom  15.12.2012  15.02  Stránka 2



Stanis lava
Jarol ímkováCO

MOŽNÁ
NEVÍTE O ŽIVOTĚ
NAŠICH PŘEDKŮ

Praha 2013

Co moÏná nevíte - zlom  15.12.2012  15.02  Stránka 3



© Stanislava Jarolímková, 2013
Illustrations © ·tûpán Zavadil, 2013

ISBN 978-80-7246-701-3

Odborn˘ poradce Mgr. Radek Diestler

Co moÏná nevíte - zlom  15.12.2012  15.02  Stránka 4



Tuto knihu vûnuji
na‰im synÛm

Co moÏná nevíte - zlom  15.12.2012  15.02  Stránka 5



Za pomoc pfii psaní této knihy dûkuji svému manÏelu Petrovi,
profesoru MUDr. ZdeÀku Broukalovi, CSc., profesorce latiny

a varhanáfice PhDr. Jarmile Hackenschmiedové
a pracovnici Národního pedagogického muzea J. A. Komenského

Bc. Magdalénû ·ustové.

Littera scripta manet. (Co je psáno, zÛstává.)
LATINSKÉ P¤ÍSLOVÍ

Má se ãísti mnoho, nikoliv mnohé.
PLINIUS

Co moÏná nevíte - zlom  15.12.2012  15.02  Stránka 6



ÚVOD

Îádné obavy – na stránkách této dvoudílné knihy vás neãekají spousty dat, po-
pisy politick˘ch jednání ani líãení vyhran˘ch nebo prohran˘ch bitev. Naopak je to
dílko mírumilovné, které si v‰ímá pfiedev‰ím kaÏdodenního Ïivota na‰ich slo-
vansk˘ch pfiedkÛ, na nûjÏ v uãebnicích dûjepisu obvykle bohuÏel nezb˘vá místo.

Text prvního dílu zaãíná jejich pfiíchodem do nové vlasti, konãí rokem 1526,
kdy se na ãesk˘ trÛn usadili na témûfi ãtyfii sta let Habsburci, a zab˘vá se takov˘-
mi otázkami, jako proã lidé bûhali s keserem, kdy odfiíkávali do taktu „tata mamu
ãe‰e“, proã vysazovali ovocné stromy v lesích, dokdy si v‰ichni navzájem tykali,
ãemu se rovnaly takové jednotky jako ãberník, dlaÀ, hrnec ãi látro, proã dostala
PlzeÀ do mûstského znaku velblouda, co byly mluvící erby a k ãemu slouÏila a jak
vypadala trdlice. Nûkoho moÏná více zaujme to, jak se horníci dostávali do dolÛ,
co byly zemnice, co se vlastnû pfies˘palo v pfies˘pacích hodinách, jak vypadalo pfii-
jímání na praÏskou Univerzitu Karlovu, proã si lidé nechávali pou‰tût Ïilou, co
znamenalo „zkrotit vor k lantu“ a co bylo k vidûní v ble‰ích cirkusech.

Text doprovází ‰edeaát ilustrací mého osvûdãeného kreslífie ·tûpána Zavadila.
V knize najdete jen struãné zmínky o ãesk˘ch panovnících, neboÈ tûm se vû-

nuje první díl mojí knihy „Co v uãebnicích neb˘vá aneb âe‰tí panovníci jak je
(moÏná) neznáte“, která se doãkala jiÏ druhého vydání.

Na závûr si dovolím jednu poznámku:
Ze zku‰enosti vím, Ïe není nutné zapamatovat si v‰echno, co si pfieãteme;

mnohem dÛleÏitûj‰í je vûdût, kde to v pfiípadû potfieby mÛÏeme najít. Jedním
z takov˘chto zdrojÛ by se ráda stala tato kníÏka.

Pfiíjemné poãtení vám pfieje 
Stanislava Jarolímková 
http://stjarolimkova.webz.cz

7

Co moÏná nevíte - zlom  15.12.2012  15.02  Stránka 7



Co moÏná nevíte - zlom  15.12.2012  15.02  Stránka 8



I . K A P I T O L A

„CELEJ TEJDEN

ZA TÍM PLOUHEM TLAPAT MUSÍM“ 

Nejen zemûdûlství na‰ich pfiedkÛ

Kdepak holubiãí povahy – Dobytek, konû, vãelky a spol. – Obilíãko, obilí –
Od octa k ovoci – Co je‰tû stojí za zmínku

KDEPAK HOLUBIâÍ POVAHY

Procházku ãeskou historií zaãneme na konci starovûku*, ve 4. stole-
tí** n. l., kdy jako by nûkdo zamíchal obyvatele hustû zalesnûné Evropy ob-
rovskou vafieãkou, a ti se dali do pohybu.

Slované si nazuli pomyslné toulavé boty koncem 5. století n. l., kdy ze
své domoviny, nacházející se v místech dne‰ní západní Ukrajiny a v˘chod-
ního Polska, zamífiili do rÛzn˘ch svûtov˘ch stran.

* Starovûk konãí v 5. století n. l., stfiedovûk trval do objevení Ameriky roku
1492 Kry‰tofem Kolumbem, a pak následoval novovûk, kter˘ trvá dodnes.
Jeho první fáze se naz˘vá ran˘ novovûk, jenÏ se v Evropû vymezuje roky
1492 a 1789, kdy zaãala pûtiletá epizoda francouzské historie zvaná Velká
francouzská revoluce. K datování pfiidám je‰tû jednu zajímavost. Období
oznaãované slovy „pfied na‰ím letopoãtem“ ãi „pfied narozením Krista“
konãí rokem 1 pfi. n. l., zatímco ná‰ letopoãet neboli éra „po Kristu“ zaãíná
rokem 1 n. l. Rok nula pfii tomto poãítání let neexistuje! Tato ãíslice byla
z datování vylouãena v 6. století n. l., neboÈ nebyla povaÏována za dost
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dobrou k tomu, aby oznaãila tak dÛleÏitou událost, jakou se stalo údajné
narození JeÏí‰e. 

** Zde si jen pro jistotu pfiipomeÀme, Ïe napfiíklad 4. století zahrnuje v dû-
jepisném smyslu roky 301–400, a Ïe pod pojmem 40. léta téhoÏ století ro-
zumíme roky 340–349.

Na‰imi pfiedky se stali ti Slované, ktefií se vydali z pÛvodní domoviny na
západ.

Mûli pr˘ svûtlé aÏ mírnû narudlé vlasy, vysokou postavu a bílou pleÈ,
kterou jim nûkdy zdobily pihy, a bylo jich pr˘ moÏná 30 000, moÏná
50 000. První dorazili na jiÏní Moravu poãátkem 6. století n. l. (zatímco
dal‰í skupina se tam objevila v druhé polovinû téhoÏ století) a z Moravy
pfii‰li do âech ve 40. letech 6. století. Podle legendy* je sem pfiivedl pra-
otec âech, kter˘ vystoupil na horu ¤íp**, rozhlédl se a spokojenû prohlá-
sil, Ïe to je ta vytouÏená zemû opl˘vající mlékem a strdím***, a oni ji pro-
to mohou nadále povaÏovat za svÛj domov.
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*Dal‰í legendy hovofií napfi. o tom, Ïe âechÛv pfiítel Krok mûl tfii dcery –
Kazi, Tetu a Libu‰i – a Ïe Libu‰e si vzala Pfiemysla Oráãe Ïijícího údajnû ve
Stadicích nedaleko dne‰ního Ústí n. Labem, kter˘ s ní jako první panoval.
Podle nich po tomto panovnickém páru nastoupil na trÛn jejich syn Neza-
mysl a dal‰ích ‰est pfiemyslovsk˘ch, historiky nepotvrzen˘ch kníÏat: Mna-
ta, Vojen, Vnislav, Kfiesomysl, Neklan a Hostivít. 

** ¤íp, jehoÏ indoevropsk˘ název se pfiekládá jako „Hora“, je ãediãov˘ vul-
kán pfiirovnávan˘ ke zvonu spadlému z nebe. Pfied mnoha tisíci let na nûm
Ïili lidé, o nichÏ toho není historikÛm mnoho známo, a po pfiíchodu Slova-
nÛ leÏel do 8. století n. l. v tzv. geografickém stfiedu Slovany obydleného
území, které tvofiilo kruh s polomûrem asi 75 km. (Dnes je geografick˘
stfied âeské republiky na Vysoãinû, nedaleko obce âího‰È.) 

*** Strdí (zastarale téÏ strì, stred, streì; v‰echny v˘razy v závorce jsou
Ïenského rodu) je dnes jiÏ nepouÏívané slovo znaãící med ãi plástve medu.
Slovo má patrnû praevropské kofieny, protoÏe se vyskytovalo ve vût‰inû
slovansk˘ch jazykÛ a najdeme je jiÏ v Kralické bibli (Druhá kniha MojÏí‰o-
va, 13/5), zatímco ekumenick˘ pfieklad bible zvolil v˘raz „med“.

Ve skuteãnosti zlákala na‰e slovanské pfiedky území kolem jihomorav-
sk˘ch fiek* a ãeské Podfiipsko a levé dolní Povltaví, kde v‰udypfiítomn˘
prales vykáceli 5 000 let pfi. n. l. neznámí zemûdûlci.

* Víte, jak poznáme dolní a horní tok fieky? Dolní tok je tou ãástí, která kon-
ãí vtokem do jiné fieky nebo do mofie, zatímco horní tok zaãíná u pramene;
staãí vyjít z faktu, Ïe voda teãe vÏdy shora, tedy z kopce dolÛ. A víte, jak
poznáme prav˘ a lev˘ bfieh? Stojíme-li obliãejem ve smûru toku, máme po
pravé ruce prav˘ bfieh a po levé ruce bfieh lev˘. 

Roli sehrálo i to, Ïe zde Ïilo jen nevelké mnoÏství GermánÛ*. I kdyÏ b˘-
valo zvykem, Ïe novû pfiíchozí pobili kaÏdého, koho na vyhlédnutém úze-
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mí zahlédli, Slované to neudûlali. Naopak – uzavírali s Germány sÀatky
a uãili se od nich mnoha fiemesln˘m dovednostem. KvÛli tomu se Slova-
nÛm zaãalo fiíkat holubiãí povahy, ãímÏ vût‰inou rozumíme lidi mírumi-
lovné, pfiátelské. JenÏe toto tvrzení má háãek: zaprvé nûktefií chovatelé tvr-
dí, Ïe holubi jsou ti nejménû sná‰enliví opefienci, a za druhé na‰i pfiedkové
nebyli Ïádní útlocitní dobráci, ktefií by na sobû nechávali ‰típat dfiíví.
Umûli bojovat a museli to umût, protoÏe jinak by nepfieÏili a my bychom
tu nebyli.

* Germáni se k nám pfii‰li ohfiát z jiÏní Skandinávie. âeskou kotlinu si vy-
hlédli pfiíslu‰níci germánského kmene zvaného Markomani (coÏ b˘valo
pfiekládáno jako „Hraniãáfii“ ãi „Jezdci“), zatímco dne‰ní Morava se stala
naãas domovem germánského kmene zvaného Kvádové. Do 6. stol. n. l. tu
pob˘vali také Langobardi, tj. Dlouhovousové, ktefií pfii‰li z území dolního
toku Labe. Germán‰tí chlapci byli pfiijímáni mezi muÏe poté, co slavnost-
nû obdrÏeli ‰tít, krátk˘ o‰tûp a muÏsk˘ odûv. Dospûlí muÏi byli velmi otu-
Ïilí, takÏe bojovali polonazí pouze v kalhotách (zatímco Ïeny nosily sukni-
ce ãi ‰aty), dlouhé vlasy mûli buì stoãené do uzlu umístûného na spánku,
nebo upravené do klasického „koÀského ohonu“, a jezdili na krátkono-
h˘ch, vytrval˘ch a v bojích neobvykle klidn˘ch konících. Bojovníky, pro
nûÏ nejvût‰í potupou bylo utéci z boje a zahodit ‰tít, doprovázeli na místo
bitev jejich rodinní pfiíslu‰níci, ktefií se utábofiili nedaleko bitevního pole.
K povinnostem muÏÛ nepatfiila péãe o rodinu, takÏe nejãastûji bojovali a ve
voln˘ch chvílích se vûnovali takov˘m zábavám jako tanec mezi ostr˘mi
meãi a hroty kopí nebo hra v kostky. Ve vrhcábech pr˘ mnoh˘ prohrál ne-
jen majetek, ale i rodinu, a dokonce také sám sebe, takÏe se stal otrokem
v˘herce. Germáni umûli zpracovávat Ïelezo a muÏ pfiiná‰el jako vûno do-
bytek, konû a zbranû, které pfiedával dospûlému synovi. ProtoÏe jejich po-
ãet vzrostl natolik, Ïe je zdej‰í pÛda nedokázala uÏivit, vût‰ina z nich se pfie-
stûhovala na západ a jih od dne‰ní âR.

Pokud vás napadlo, jak si takové mnoÏství lidí mohlo jen tak vy‰lápnout
do Evropy a obsadit nûjaké území, vûzte, Ïe tehdy to ‰lo, jelikoÏ neexisto-
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valy hranice ani státy, jak je známe dnes. Navíc novou domovinu nehleda-
li pouze Slované, takÏe se jednalo o jakási v‰eobecná „‰katulata hejbejte
se“. Zaãali s tím ve 4. století n. l. asij‰tí Hunové a severoevrop‰tí Germá-
ni, které následovaly dal‰í skupiny lidí. Historici fiíkají tomuto období
trvajícímu do 9. století „stûhování národÛ“ a v‰ichni se pfii nûm snaÏili
dostat z chladnûj‰ího severu na teplej‰í jih.

DOBYTEK, KONù, VâELKY A SPOL.

Slované usazení na na‰em území se zpoãátku Ïivili pfiedev‰ím jako lov-
ci a pastevci.

Lovili malá i velká zvífiata, napfi. medvûdy, ptáky, ryby, zajíce, vlky, jele-
ny, apod., a pouÏívali kromû sítí a lapacích jam pfiedev‰ím o‰tûpy. Je prav-
dûpodobné, Ïe v zimû pfii lovu pouÏívali aÏ do 11. století kostûné brusle
z holenních kostí napfi. koní ãi vepfiÛ, dlouh˘ch nûco pfies 20 centimetrÛ.
Jednu má ve sv˘ch sbírkách i praÏské Národní muzeum. Kosti byly vyhla-
zené a provrtané tak, aby jimi bylo moÏno provléknout fiemínky, jimiÏ si je
bruslafi pfiivázal k botám.

Zatímco pÛvodnû byl lov
jedním ze zpÛsobÛ získává-
ní potravy, pozdûji se zmû-
nil pfiedev‰ím v zábavu, jíÏ
holdovali urození jedinci.

Chovu hospodáfisk˘ch
zvífiat se na‰i pfiedkové vû-
novali jiÏ ve své pravlasti.
Na Moravu a do âech si
s sebou pfiivedli pfiedev‰ím
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ovce, kozy a prasata, k nimÏ pozdûji pfiibyl kromû drÛbeÏe skot a konû;
rasa ovcí, které se u nás dafiilo, v‰ak nemûla pomûrnû dlouho pfiíli‰ kvalit-
ní vlnu. Postupnû vznikali velkochovatelé; napfiíklad koncem 11. století
mûla vy‰ehradská kapitula na svém více neÏ stu popluÏních dvorÛ* celkem
400 kusÛ krav, 110 prasnic, 900 prasat, 700–900 kusÛ mladého dobytka,
2 200 selat a 3 750 kufiat. Ve stejné dobû vlastnil klá‰ter v Hradisku u Olo-
mouce stovku prasat a dvû stovky ovcí.

* PopluÏní dvÛr je historické oznaãení pro vrchnostensk˘ dvÛr, pfiiãemÏ
„popluÏí“ b˘vala stará mûrná jednotka plo‰ného obsahu neurãité velikos-
ti, jeÏ se uÏívala zejména v zemûdûlství. Rozloha jednoho popluÏí se od-
haduje od 20 do 60 hektarÛ. Nûkdy se tímto v˘razem rozumûla dosud ne-
rozmûfiená zemûdûlská pÛda; podle etymologÛ mohla velikost pozemku
souviset s pluÏením, resp. oráním. NáleÏela k nûmu dominikální (panská)
pÛda, hospodáfiské budovy a selské dvory s rustikálními (selsk˘mi) po-
zemky. Na poddané, pracující zde v rámci sv˘ch robotních povinností, a na
námezdní placené pracovníky dohlíÏel ‰afáfi. U nás se popluÏní dvÛr za-
choval ve rãení „Lep‰í drzé ãelo neÏ popluÏní dvÛr“, coÏ znaãilo, Ïe k cíli
se rychleji dojde smûl˘m aÏ vyz˘vav˘m chováním neÏ pomocí majetku. 

Zpoãátku byl dobytek men‰í, neÏ je dnes, takÏe dával také ménû mléka.
Vepfii mívali sice pÛvodnû del‰í nohy, ale niÏ‰í váhu neÏ ti dne‰ní, takÏe
poskytovali ménû masa a tuku; navíc b˘vali tmaví a mívali kly.

ProtoÏe v 10. aÏ 13. století u nás panovalo de‰tivé, leã teplé poãasí, po-
b˘vala zvífiata na pastvinách* i pfies zimu; pfiestoÏe v chladnûj‰ích ãástech
roku byla zahánûna na chránûnûj‰í pastviny, nûkteré jejich kosterní pozÛ-
statky prokázaly stopy po onemocnûní z nachlazení. JelikoÏ tehdej‰í doby-
tek je‰tû nebyl úplnû domestikován, nebylo nutno ho na pastvinách hlídat,
protoÏe se pr˘ dokázal sám ochránit pfied vlky a medvûdy**.

* Pastvinami vepfiíkÛ b˘valy okraje nesnadno prostupn˘ch lesÛ. Nachá-
zeli tu nejen dostatek bukvic a ÏaludÛ, ale i chutn˘ch mlad˘ch listnáãÛ,
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ãímÏ mûnili spásané ãásti pÛvodnû smí‰eného lesa v les jehliãnat˘. Proto-
Ïe lesy patfiily zpoãátku vládnoucímu kníÏeti, museli mu majitelé za past-
vu vepfiÛ platit zvlá‰tní daÀ zvanou náfiez. Naz˘vala se tak podle nafiíznutí
hole nebo vyfiíznutí záfiezu neboli vrubu na holi, s jejichÏ pomocí se poãí-
tala zvífiata vyhánûná na pastvu ãi pfiihánûná z pastvy. Jak lesy postupnû
pfiecházely z rukou panovníka do vlastnictví vrchností svûtsk˘ch a církev-
ních, platili chovatelé náfiez jim. 
Vrub, kter˘ nám zÛstal ve rãení „mít u nûkoho vroubek“, vyuÏívali i hos-
tin‰tí, zatímco fiemeslniãtí mistfii preferovali inovovanou metodu: dfievû-
nou tyãku roz‰típli na dvû, jednu ãást si ponechali, druhou dali svému za-
mûstnanci a po kaÏdém odpracovaném dni ãi dokonãení díla je rukou
spojili a na obou poloviãkách udûlali vrub. Tímto zpÛsobem se „zapisova-
ly“ i dluhy; jakmile dluÏník dluh vyrovnal, vrub se smazal tím zpÛsobem,
Ïe se ãást tyãky s „jeho“ vrubem odfiízla. 

** Poslední medvûd Ïijící na na‰em území byl zastfielen dne 14. listopadu
roku 1856 za snûhové boufie v Îelnavû na âeskokrumlovsku. Pfiesnûji fie-
ãeno ‰lo o medvûdici patfiící mezi brtníky, která váÏila 104 kg, z místa ãinu
byla odvezena na saních a baÏantník Václav ·patn˘ ji vycpal pro muzeum
v loveckém zámeãku Ohrada. Pokud se nûkde doãtete, Ïe huÀáã je k vidû-
ní na zámku Hluboká, uji‰Èuji vás, Ïe to není pravda. 

S tím, jak se postupnû ochlazovalo, umísÈovali lidé hospodáfiská zvífiata
do pfiístûnkÛ u sv˘ch obytn˘ch domÛ a na vrchnostensk˘ch dvorech vyrÛs-
taly samostatné chlévy pro dobytek (pÛvodnû urãené zfiejmû pfiedev‰ím
kravám po otelení), stáje pro konû, ovãíny a vepfiíny. Znamenalo to mít do-
statek sena, slámy a listí, protoÏe jinak zvífiata pfies zimu hlady hynula.
Chov dobytka se rychle ‰ífiil, takÏe vzniklo specializované fiemeslo fiezníka
a uzenáfie. ¤ezníci patfiili mezi nejbohat‰í fiemeslníky, jelikoÏ si zámoÏní
obyvatelé mûst velmi oblíbili masité pokrmy.

Jedním z velmi dÛleÏit˘ch okamÏikÛ v Ïivotû na‰ich pfiedkÛ byl ten,
v nûmÏ se nauãili po poãáteãním chybování správnû vyuÏívat sílu zvífiat,
tj. správnû je zapfiahat. Nejdfiíve to aplikovali u volÛ, které zapfiahali do
oradel a vozÛ nejãastûji, protoÏe v dÛsledku zmínûného teplého, leã de‰ti-
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vého poãasí b˘vala pÛda bahnitá a spodní voda vysoká, a oni se díky sv˘m
‰irok˘m kopytÛm propadali ménû neÏ ostatní kopytníci, napfi. muly ãi
osli. Nejprve je lidé zapfiahali buì za rohy, nebo pouÏívali ná‰íjník zvan˘
téÏ jho ãi jafimo (zde je souvislost se slovem ujafimen˘), kter˘ vedl pfies krk,
takÏe zvífiatÛm táhnoucím náklad tûÏ‰í neÏ pÛl tuny svíral d˘chací orgány,
a ona proto zdvihala hlavu a vypínala ‰íji. (Svého ãasu si historici mysleli,
Ïe takto se vypínající zvífiata na star˘ch ilustracích jsou pouze dÛsledkem
malífiovy stylizace, ale nakonec do‰li k závûru, Ïe tato pozice mûla reáln˘
dÛvod.) Od 10. století se zaãal ‰ífiit a o dvû století pozdûji zvítûzil cho-
mout (znám˘ v severní âínû od 3. stol. n. l.), kter˘ byl tvofien dvûma dfie-
vûn˘mi ãi Ïelezn˘mi oblouky spojen˘mi do tvaru 0 a potaÏen˘ kÛÏí a vy-
cpan˘ slámou, jeÏ bránila tomu, aby tahouna tlaãil. Koním se navlékal pfies
hlavu, coÏ u zvífiat s rohy nebylo moÏné, takÏe chomouty pro hovûzí do-
bytek se spojovaly pouze nahofie a dole se svazovaly fiemenem.

Tento zpÛsob zápfiahu pfiinesl zvífiatÛm úlevu, neboÈ potah vedl pfies
hruì, takÏe jim nevadil, a navíc jim umoÏnil vyvinout vût‰í sílu. U hovû-
zího dobytka to pr˘ bylo aÏ pûtinásobnû a u koní*, ktefií ve 13. a 14. stole-
tí pfievládli, trojnásobnû.

16

Stanislava Jarolímková CO MOÎNÁ NEVÍTE O ÎIVOTù NA·ICH P¤EDKÒ

Zápfiah za ‰íji i rohy

sniÏoval v˘konnost

tahounÛ.

Co moÏná nevíte - zlom  15.12.2012  15.02  Stránka 16



* První konû Ïijící na na‰em území byli sice pomûrnû malí (v kohoutku
mûli 120–150 cm), ale zato robustní, a aÏ do 12. století slouÏili jako jezdeã-
tí nebo tahali pouze lehké vozíky. Jejich chov byl u nás v 9.–13. století tak
roz‰ífien˘, Ïe mohli b˘t vyváÏeni do zahraniãí. Zatímco jezdecké konû si ku-
povali velmi bohatí lidé, koÀské tahouny si pofiizovali pfiedev‰ím majitelé
vût‰ích statkÛ. Pro „obyãejné“ zemûdûlce to v‰ak byla pomûrnû dlouho
pfiíli‰ velká investice, neboÈ kÛÀ „pouze“ tahal náklady. V˘chodní Slované
v 8.–12. století chovali konû na jídlo, protoÏe se o nû v té dobû a v tamních
lesních a lesostepních oblastech nemuseli starat. Tato zvífiata totiÏ byla
schopna Ïít cel˘ rok ve volné pfiírodû a umûla se (stejnû jako napfi. sobi)
udrÏet naÏivu i v zimních mûsících, kdy se musela prohrabávat k potravû
vysokou vrstvou snûhu. 

AÏ do 13. století se konû vût‰inou nekovali (i kdyÏ podkovy znali Slo-
vané zfiejmû jiÏ v 8. ãi 9. století). DÛvody byly tfii. Zaprvé tehdy chovaní
konû mûli kopyta odolnûj‰í, pevnûj‰í, ménû citlivá, ménû drolivá a trvan-
livûj‰í, zadruhé v období, kdy slouÏili pfiedev‰ím jako jezdeãtí, nebyla ko-
pyta tolik namáhána a zatfietí v tomto období bylo Ïelezo drahé a ostatní
materiály pouÏívané na v˘robu podkov (l˘ko, sláma, kÛÏe, textilie, trávy
ãi dfieviny) nebyly pfiíli‰ trvanlivé. Tfiinácté století v‰ak pfiineslo vût‰í
dostupnost Ïeleza a i pro jezdecké konû vût‰í zátûÏ, protoÏe bojovníci
v brnûní mívali do pfiísloveãného pefiíãka velmi daleko; brnûní totiÏ váÏi-
lo aÏ 50 kg a muÏ do nûj navleãen˘ mûl pfii v˘‰ce 150–160 cm zhruba
60–70 kg, coÏ dává dohromady pfies sto kilogramÛ. Kromû toho se poãí-
talo s tím, Ïe v bitevní vfiavû budou konû sv˘mi okovan˘mi kopyty nepfiá-
tele kopat a ‰lapat po nich.

Îelezné podkovy, jejichÏ tvar a vzhled se v prÛbûhu ãasu mûnil, nejen-
Ïe zv˘‰ily koÀÛv v˘kon, ale navíc chránily a chrání jeho kopyta pfied zdra-
votními potíÏemi, které by mu mohl zpÛsobit nároãn˘ terén, a napravují
nûkteré odchylky kopyt od normálu, kvÛli nimÏ by ho napfi. chÛze bolela.
Kromû toho umoÏÀují zvífieti lépe se zapfiít. (KoÀské podkovy ve tvaru pís-
mene „U“ se vût‰inou vyrábûjí z oceli nebo hliníku, ale dnes mÛÏeme vidût
i podkovy plastové, gumové nebo koÏené.) 
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Na‰i pfiedkové se vûnovali i chovu ryb.
V nejstar‰ích obdobích je bez omezení lovili v fiekách, od 13. století se

k nám dováÏely ryby mofiské a tuzemská rybáfiská Ïivnost vznikla poãát-
kem 14. století, odkdy tyto obyvatele vod (stejnû jako raky) chytali a pro-
dávali profesionální rybáfii. ProtoÏe v‰ak takov˘to rybolov nestaãil, a navíc
na fiekách docházelo ke sporÛm mezi rybáfii a mlynáfii ãi dal‰ími fiemesl-
níky vyuÏívajícími vodní toky, zaãaly se u nás ve vût‰í mífie zakládat chov-
né rybníky.

První vznikaly sporadicky zfiejmû v 11. století, kdy k nám pfiicházeli pfií-
slu‰níci církevního fiádu benediktinÛ, ktefií mûli ze zahraniãí zku‰enosti
s chovem ryb coby postního jídla. Nûkteré prameny v‰ak naznaãují, Ïe ães-
ké rybníkáfiství zaãalo teprve v roce 1115, kdy byl zaloÏen nejstar‰í dolo-
Ïen˘ rybník patfiící kladrubskému klá‰teru; také dal‰í vznikající rybníky
v tomto období patfiily klá‰terÛm. První ‰lechtické rybníky pr˘ zaãaly
vznikat ve 13. století napfi. na panství jihoãesk˘ch VítkovcÛ. I kdyÏ se ob-
ãas doãteme, Ïe zakladatelé rybníkÛ vyhánûli zemûdûlce z jejich polí, po-
dle historikÛ to není pravda, neboÈ existoval zákon vydan˘ zemsk˘m snû-
mem, kter˘ nûco takového zakazoval.

Zpoãátku vznikaly rybníky ãastûji v pahorkatinách, kde pfiíroda jako by
pro nû pfiipravila vhodn˘ terén, ale v polovinû 14. století rybníkáfii zjistili,
Ïe je v˘hodnûj‰í zakládat je na úrodn˘ch pÛdách, takÏe se zaãaly budovat
v níÏinách, zejména v Polabí. B˘valy vût‰inou men‰í, samostatné a staveb-
nû ménû nároãné neÏ pozdûji budované rybniãní soustavy. Choval se
v nich pfiedev‰ím kapr, pfii jehoÏ rozmnoÏování se dalo dosahovat velmi
dobr˘ch v˘sledkÛ a relativnû dobfie rostl a pfieÏíval. âe‰tí kapfii byli vyni-
kajícím v˘vozním artiklem napfiíklad do Saska. Za Jana Lucemburského
vznikaly rybníky v oblasti TfieboÀské pánve a Karel IV. zakládání rybníkÛ
rovnûÏ podporoval a nafiizoval jejich zfiizování mûstÛm, církvi i ‰lechticÛm,
aby „království na‰e rybami a vodními parami opl˘valo“. Ve 14. století vznikl
u Doks Velk˘ rybník, znám˘ dnes pod názvem Máchovo jezero.

Chov ryb probíhal tak, Ïe se do rybníka nasadily ryby, které zde Ïily pût
ãi ‰est let spoleãnû s plÛdky a pleveln˘mi rybami, napfi. okouny, takÏe ryb-
ník ob˘valo velké mnoÏství podvyÏiven˘ch ryb, jejichÏ poãet redukovali
vodní dravci. Poãátkem 15. století v‰ak nastala zásadní zmûna chovu. Ta
spoãívala v tom, Ïe zvlá‰È byli chováni rodiãe, zvlá‰È plÛdky a zvlá‰È ryby
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urãené k prodeji; jinak fieãeno vznikaly rybníky hlavní, plÛdkové a v˘taÏ-
níky. Za husitsk˘ch boufií do‰lo k útlumu rybníkáfiství, ov‰em ten netrval
dlouho.

Ryby se pfiená‰ely dfievûn˘m keserem, tvofien˘m samorostlou vidlicí
doplnûnou dfievûn˘m obloukem a vakem z rybáfiské sítû. Aby tito vodní
tvorové nebyli dlouho bez vody, musel rybáfi s keserem ke kádím utíkat,
z ãehoÏ máme rãení, Ïe kdo spûchá, utíká jako s keserem.

Pfii prodeji se v minulosti ryby neváÏily, n˘brÏ odmûfiovaly mûrn˘m
dÏberem, do nûjÏ se ve‰lo asi 105 kg ryb.

Dokladem toho, Ïe 15. století bylo zlat˘m vûkem ãeského rybníkáfiství,
je fakt, Ïe se tímto smûrem angaÏovali (dle pfiání Karla IV.) jak pfiíslu‰ní-
ci ‰lechtick˘ch rodÛ, tak mûsta, a dokonce jednotliví mû‰Èané. Investice do
tohoto oboru byly totiÏ pfiekvapivû v˘nosné. (Roli v tom sehrál fakt, Ïe
majitelé rybníkÛ neplatili danû, neboÈ ‰lechta tuto berni na zemském snû-
mu ve vlastním zájmu neodsouhlasila.) Díky tomu se zaãaly samostatné
rybníky nahrazovat velk˘mi rybniãními soustavami; první, jejíÏ souãástí
se stal hlavní jihoãesk˘ rybník Bezdrev o rozloze 500 ha, vznikla koncem
15. století a vdûãíme za ni Vilému Pern‰tejnovi.

Ke znám˘m stavitelÛm rybníkÛ patfiil nespornû Josef ·tûpánek Neto-
lick˘, kter˘ zakládal ãi roz‰ifioval rybníky ve v˘chodních âechách a na
TfieboÀsku, kde pÛsobil ve sluÏbách RoÏmberkÛ. KvÛli zásobování rybní-
kÛ ãerstvou vodou vybudoval v letech 1508–1518 Zlatou stoku*, která fun-
guje dodnes; s jeho jménem se pojí rybníky ÎehuÀsk˘, Horusick˘, Opato-
vick˘, Velk˘ Tis˘ a KaÀov.

19

Stanislava Jarolímková CO MOÎNÁ NEVÍTE O ÎIVOTù NA·ICH P¤EDKÒ

Keser se stal v˘znamnou pomÛckou rybáfiÛ.

Co moÏná nevíte - zlom  15.12.2012  15.02  Stránka 19



* Zlatá stoka je vodní kanál v TfieboÀské pánvi, dlouh˘ 45–50 km, jehoÏ
prÛmûrn˘ sklon na 1 km ãiní 28,5 cm. NejenÏe napájí tamûj‰í rybniãní sou-
stavu, ale pomáhá vodu okysliãovat, a navíc tu pfiebyteãnou (po siln˘ch
de‰tích a bûhem v˘lovÛ) odvádí. Stoka byla pÛvodnû ‰iroká aÏ 8 m, ale nyní
se její ‰ífika pohybuje mezi dvûma aÏ ãtyfimi metry. 

Co se chovu vãel t˘ãe, tomu nejprve pfiedcházela ãinnost zvaná brtnic-
tví, kdy lidé vybírali med divok˘m vãelám usazen˘m v dutinách lesních
stromÛ ãi ve skalních ‰tûrbinách, stejnû jako to dûlali medvûdi-brtníci.
(Brtníkem byl i medvídek Pú, kter˘ si dával hlavu do pracek.) K dutinám
stromÛ obsahujícím med vylézali lid‰tí brtníci pomocí Ïebfiíku zvaného
ostrev, zhotoveného z rovného kmene, jemuÏ osekali vûtve tak, aby jim sil-
nûj‰í pah˘ly slouÏily coby stupaãky. Teprve pozdûji nûktefií uÏívali stoupa-
cí Ïeleza, která si upevÀovali na obuv.

V dal‰í fázi se na‰i pfiedkové starali o vãely* Ïijící v lesích, a to tak, Ïe
jim v dosud neobydlen˘ch stromech – zejména borovicích, dubech, lípách
a spí‰e v˘jimeãnû v jedlích a jasanech – vydlabávali nové dutiny, do nichÏ
vãelstva pfiená‰eli.

* Víte, proã se fiíká o ãlovûku, kter˘ o nûco pfii‰el, Ïe kouká, jako by mu ule-
tûly vãely? KdyÏ se v úlu objeví dvû královny, ãást vãel s jednou z nich od-
letí, ov‰em do váãku si „nakradou“ med, aby mûly z ãeho Ïít, neÏ si zafiídí
novou domácnost. A pfiesnû takto se moÏná diví i vãely, které zÛstaly v pÛ-
vodním úlu.

Kromû toho jim obydlí na zimu uzavírali, aby pfii snûhu a mrazu nepo-
mrzly, a nakonec – v souvislosti s ub˘váním lesÛ, které byly nahrazovány
poli a loukami – pro nû stavûli úly u sv˘ch domÛ. (V˘raz „úl“ souvisí
s oznaãením dutiny, vyhloubeniny; dut˘ strom se naz˘val „ulej“ ãi „ulj“.)
Tvrdí to napfi. zprávy arabsk˘ch kupcÛ z 9. a 10. století, podle nichÏ „Slo-
vané mají jakési dfievûné nádoby (na stojanech), ve kter˘ch jsou vyvrtané otvo-
ry pro vãely a jejich med“. Tehdy uÏ vãelafii vãelky nejen zazimovávali, ale ne-
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chávali jim na zimní mûsíce ãást medu, aby nezemfiely hlady. (KdyÏ se
u nás zaãal pouÏívat cukr, zaãali jim ho vãelafii dávat na zimu místo medu.) 

Lidé jim stavûli pevné ãi pfienosné úly zvané kláty, tedy ãásti kmene
s dutinou, k nimÏ postupnû pfiibyly pletené úly ve tvaru kupole. Tehdej‰í
vãelafii pr˘ dokázali z jednoho úlu získat 40 aÏ 60 kg medu; protoÏe lidé
znali jeho uklidÀující úãinky, vûfiili, Ïe s jeho pomocí lze ochoãit i divoká
zvífiata.

Med i vosk se u nás prodávaly jiÏ od 10. století a roku 993 uloÏil kníÏe
Boleslav II. vãelafiÛm daÀ ve formû vosku urãeného pro svíãky zvané vos-
kovice, pouÏívané v novû zfiízeném Bfievnovském klá‰tefie, kter˘ stál na
území dne‰ní Prahy. Medafiské právo platné od vlády Karla IV. umoÏÀo-
valo, aby vãely choval kaÏd˘ bez omezení, nafiizovalo vãelafiÛm platit danû
ve formû vosku a urãovalo také tresty za krádeÏe vãel i za to, kdyÏ vãelafii
vãelafiící v lesích neplatili majiteli poplatky za uÏívání lesa.

Na konec „vãelí“ pasáÏe si opravme jeden zásadní omyl spoãívající
v tvrzení, Ïe vãela sbírá med. Ve skuteãnosti nasává sosákem z kvûtÛ nek-
tar (tj. ‰Èávu s vysok˘m obsahem vody), jenÏ stéká jejím jícnem a hltanem
do úloÏi‰tû zvaného medn˘ váãek, kter˘ je velk˘ jako ‰pendlíková hlaviã-
ka. K tomu, aby ho naplnila, musí sbûraãka nav‰tívit asi tisíc kvûtÛ a na
dané mnoÏství medu spotfiebuje troj- aÏ pûtinásobek nektaru. KdyÏ se vrá-
tí do úlu, pfiedá nektar jin˘m vãelám, které ho uloÏí do voskov˘ch bunûk
plástve, dal‰í ho nasávají a vkládají do dal‰ích bunûk a pfiitom nektar filt-
rují, zbavují vody a pfiidávají do nûj enzymy ze sv˘ch Ïláz, ãímÏ dochází ke
‰tûpení na jednoduché cukry. Nakonec je med uloÏen do zrací buÀky, kde
zraje pfiibliÏnû dva aÏ tfii dny (podle teploty a proudûní vzduchu v úle).
KaÏdou takto naplnûnou buÀku zralého medu uzavfiou „hospodyÀky“ vos-
kov˘m víãkem.

První zprávy o chovu holubÛ* pocházejí jiÏ z doby Sámovy fií‰e
(623–662; její jádro leÏelo zfiejmû mezi dne‰ním jihomoravsk˘m Znoj-
mem a dne‰ní Bratislavou, a kromû dal‰ích ãástí Moravy, dne‰ního Slo-
venska a dne‰ního Maìarska k ní patfiily i âechy). JiÏ tehdy poddaní pla-
tili jako daÀ za kaÏdou osobu tfii holuby. Jak potvrzují archivy mûst
a klá‰terÛ, v letech 1368–1397 byl u nás chov holubÛ na vysoké úrovni,
pfiiãemÏ nûktefií slouÏili jako zdroj masa a jiní k doruãování po‰ty.
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* Vynikající orientaãní schopnosti holubÛ byly známy jiÏ pfied na‰ím leto-
poãtem a lidé si je vysvûtlovali rÛznû. Za nejpravdûpodobnûj‰í názor je po-
vaÏován ten, podle nûjÏ jim pomáhá vnímat severo-jiÏní orientaci zemsk˘
magnetismus, zatímco orientaci v˘chodo-západní má na svûdomí schop-
nost vnímat aktuální postavení slunce. Tyto vrozené dovednosti vyuÏívali
féniãtí mofieplavci (Ïijící na v˘chodním pobfieÏí Stfiedozemního mofie), kte-
fií si nejzdatnûj‰í holuby brávali na své lodi, kde je uzavírali do men‰ích klí-
cek a v pfiípadû nutnosti je vypou‰tûli s pouzdrem upevnûn˘m na noÏce,
v nûmÏ byla zpráva pro pfiíjemce. Tímto zpÛsobem se dafiilo velmi rychle
varovat mûsta pfied neãekanou invazí apod. a zároveÀ byl poloÏen základ
éry pozdûj‰ích po‰tovních holubÛ.

Chovatelství zahrnovalo i dravé ptáky jako sokoly, krahujce, rarohy,
jestfiáby ãi ostfiíÏe. Do stfiední Evropy proniklo sokolnictví (zab˘vající se
nikoliv pouze sokolem stûhovav˘m, ale i v˘‰e zmínûn˘mi dravci) jiÏ kon-
cem 4. století n. l., cviãen˘mi sokoly se pr˘ obdarovávali navzájem panov-
níci jako vzácn˘m dárkem, a mnoho dÛleÏit˘ch informací z této oblasti
pfiinesli do Evropy rÛzní cestovatelé; jednou z nich bylo pouÏívání ãepiãek
zakr˘vajících dravci oãi, aby se pfied lovem ãi bûhem pfiepravy zklidnil.
U nás zamûstnávaly vrchnosti profesionální sokolníky, ktefií opefience cvi-
ãili a pfii lovech pfiedvádûli. Mívali v˘sadní postavení i velmi slu‰né pfiíjmy
a bydleli nedaleko sídel sv˘ch zamûstnavatelÛ v tzv. sokolnách. Jedna
vznikla ve 13. století nedaleko královského hradu Loket, jmenovala se osa-
da Sokolí DvÛr (dne‰ní Sokolov) a sídlili v ní královi sokolníci, neboÈ tu
byl klid k v˘cviku. Dal‰í sokolna byla v obci Sokoleã poblíÏ Podûbrad.

Co se cizokrajn˘ch, importovan˘ch zvífiat t˘ãe, jako první k nám zfiej-
mû pfiicestoval ve 13. století králík divok˘, poãátkem 14. století byl do-
vezen z mírného pásu Asie baÏant obecn˘, chovan˘ v baÏantnicích,
a v 15. století se tu usadil z jihozápadní Asie pocházející danûk evrop-
sk˘, jehoÏ prvním domovem se roku 1465 staly Podivice na Vy‰kovsku.

Chov psÛ – na rozdíl od koãek – byl u nás roz‰ífien jiÏ v raném stfiedo-
vûku, pfiiãemÏ nûktefií slouÏili k lovu, jiní jako pasteveãtí psi a zbylí jako
hlídaãi. Jednotlivé rasy v‰ak byly vy‰lechtûny teprve pozdûji.
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OBILÍâKO, OBILÍ

Rozvoji zemûdûlství na na‰em území nahrál fakt, Ïe zmínûné teplé
a de‰tivé poãasí pfievládající ve stfiední Evropû od 9. do 13. století umoÏ-
Àovalo vysoké v˘nosy. JelikoÏ díky tomu byl dostatek potravy, mohli mít
rodiãe více dûtí, coÏ v‰ak znamenalo, Ïe kvÛli obÏivû museli lidé od 11. do
14. století získávat dal‰í pÛdu v dosud neodlesnûn˘ch a v˘‰e poloÏen˘ch
oblastech, coÏ odborníci naz˘vají kolonizací. To, Ïe pronikání do tehdej-
‰ích pralesÛ nebylo snadné, dokazuje i svûdectví z oblasti dne‰ních Králí-
kÛ u Ústí nad Orlicí, kde se lidé setkávali „s medvûdy a vlky a také s lidmi
Ïijícími mimo zákon“.

Zatímco je‰tû poãátkem 13. století pokr˘valy lesy* 70 % na‰eho území,
koncem téhoÏ století to uÏ byla jen necelá polovina.

* Lesy na na‰em území prodûlaly pomûrnû sloÏit˘ v˘voj. PÛvodnû tu byl
hust˘ prales, kter˘ v‰ak lidé likvidovali kvÛli nov˘m polím a pastvinám, jeÏ
po vyãerpání pÛdy opou‰tûli a nahrazovali poli a pastvinami nov˘mi. Na
opu‰tûn˘ch lokalitách zaãal vznikat nov˘ les, v nûmÏ pfievládaly dfieviny
odolné vÛãi ohni, jako dub nebo borovice. Lidé ov‰em lesní dfiíví potfiebo-
vali na v˘robu dfievûného uhlí nutného k tavení kovÛ, do dolÛ, na stavby
ãi k topení; napfi. jen na vytápûní zámku v âeském Krumlovû se ho roãnû
spotfiebovalo 4 000 m3. 
Jak jsme si fiekli, pÛvodnû vlastnil lesy panovník, ale od 13. století se stá-
valy jejich majiteli také svûtské ãi církevní vrchnosti, pfiiãemÏ ‰lechtici
v nich pro zábavu lovili a les pro nû byl uÏiteãn˘ pfiedev‰ím tím, Ïe v nûm
tûÏili dfievo, které rozprodávali. ProtoÏe nahrazováním dal‰ích lesÛ obdû-
lávanou pÛdou se jejich rozloha zmen‰ovala, ‰ífiily se od 14. století zákazy
dal‰ího m˘cení i toho, aby v nich lidé pásli dobytek. Právû od této doby za-
ãíná historie hajn˘ch coby stráÏcÛ vrchnostensk˘ch lesÛ pfied poddan˘mi. 

Nová pÛda se získávala kluãením, nebo Ïìáfiením. V prvním pfiípadû
‰lo o to, Ïe lesní stromy lidé pokáceli a pafiezy vydobyli ze zemû, coÏ byla
obtíÏná práce, k níÏ se pouÏívaly Ïelezné sochory urãené na páãení, tûÏké
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sekery na pfietínání kofienÛ ãi motyky zv. kluãovnice. Îìáfiení spoãívalo
v tom, Ïe lidé nechali dfieviny nastojato odumfiít tak, Ïe jim z kmene sloup-
li u zemû kÛru a l˘ko, a poté co stromy zaschly, coÏ se stalo druh˘m ãi tfie-
tím rokem, je celé vãetnû kofienÛ spálili. Tam, kde pfievládaly kfioviny, byla
pfiíprava pole snaz‰í. KaÏdopádnû jim práci usnadÀovaly okované r˘ãe
a lopaty. Popel ze spálen˘ch dfievin byl jedním z prvních hnojiv a dokázal
zlep‰it kvalitu pÛdy aÏ na patnáct let.

Na‰i pfiedkové pûstovali v‰echny základní obiloviny – p‰enici, Ïito,
jeãmen, oves a proso (to zpoãátku pfievládalo), ale protoÏe nechovali
mnoho kusÛ dobytka, a navíc zvífiata nechávali po cel˘ rok venku, nemû-
li dostatek hnoje na svá pole. KdyÏ se pÛda vyãerpala a dávala malou úro-
du, nechávali ji rok ãi dva neobdûlanou (fiíkalo se jí lada ãi oulehla) a pás-
li na ní dobytek, kter˘ ji pfiirozen˘m zpÛsobem hnojil, takÏe se obnovila
její úrodnost.

Za tûchto podmínek ov‰em staãilo málo (napfi. kdyÏ v jednom roce pfií-
li‰ nebo naopak málo pr‰elo*) a hrozil hladomor**.

* Slovo „pr‰et“ pÛvodnû znamenalo ve staroãe‰tinû „vypadávat“, „sypat
se“. KdyÏ byl nûkdo ple‰at˘, fiíkalo se, Ïe mu vypr‰ely vlasy, bezzubému
vypr‰ely zuby apod. Rãení „ãas vypr‰el“ souvisel s tím, Ïe vypr‰el písek
v pfies˘pacích hodinách. Dodnes také fiíkáme, Ïe nám vypr‰ela dovolená,
a to jak ta, která propr‰ela, tak ta, bûhem níÏ jsme mûli ideální poãasí, ale
bohuÏel skonãila. 

* * Bûhem hladomorÛ lidé jídali trávu, stromovou kÛru, kvûty, poupata,
uhynul˘ dobytek, psy, koãky, ptáky, veverky, chrousty (pfiipomínající pr˘
chutí mandle), mot˘ly a „medovû“ chutnající ãmeláky. V této souvislosti si
pro zajímavost fieknûme, Ïe ãlovûk vydrÏí bez jídla asi 60 dní (i kdyÏ v nû-
kter˘ch pfiípadech pr˘ i 90 dní), ov‰em pokud má co pít; kromû toho zále-
Ïí na tom, v jaké tûlesné kondici byl pfied hladovûním, kolik tûlesného tuku
má a jak˘ je jeho metabolismus.

24

Stanislava Jarolímková CO MOÎNÁ NEVÍTE O ÎIVOTù NA·ICH P¤EDKÒ

Co moÏná nevíte - zlom  15.12.2012  15.02  Stránka 24



V˘nosy z nedostateãnû hnojen˘ch polí pfiesahovaly v 10.–13. století sot-
va dvojnásobek vysetého zrní, i kdyÏ obdûlávané plochy bylo relativnû
mnoho. KvÛli zv˘‰ení malé produkce bylo tfieba zaãít vyuÏívat techniku,
kterou v‰ak museli Evropané vãetnû na‰ich pfiedkÛ znovu „objevit“*, byÈ
byla vût‰inou dávno známa: napfi. jiÏ antika povaÏovala vodu za vynikající
pohon a zvífiata za taÏné síly a âíÀané a Per‰ané pouÏívali od 7. století plu-
hy s koly i vûtrné ml˘ny.

* Víte, jak˘ je rozdíl mezi vynálezem a objevem? Vynálezem je to, co pfied
vynalezením neexistovalo a existovat zaãalo, aÏ kdyÏ to nûkdo vymyslel.
Naproti tomu objevem je to, co existuje nezávisle na objeviteli, tedy co
existuje je‰tû pfied objevením a o ãem se objevitel dozví ve chvíli, kdy to
uvidí. Pfiíkladem objevu je ostrov, pramen fieky, jeskynû apod., zatímco
parní stroj je vynález.

Zásadní zmûna pfii‰la u nás ve 13. století. AÏ dosud lidé pouÏívali k orbû
pÛdy kromû háku oradla se Ïeleznou symetrickou radlicí (jak˘msi r˘ãem
upevnûn˘m na oradlo), ale i kdyÏ ‰lo o v˘vojov˘ krok vpfied, novinka roz-
r˘vala pÛdu pouze do hloubky 5–10 cm a zemi neobracela, takÏe pole bylo
nutno orat jak podélnû, tak pfiíãnû. (Z toho dÛvodu bylo ideální, kdyÏ po-
líãko mûlo pfiibliÏnû ãtvercov˘ tvar.) 
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Orba proto b˘vala zdlouhavá, coÏ dokazuje následující text písniãky:
„Ach mÛj BoÏe, co já zkusím // celej tejden za tím plouhem // tlapat musím //
Nevyspím se nenajím se // celej tejden za tím plouhem // uchodím se.“

Nyní v‰ak zasáhl do historie na‰eho zemûdûlství pluh vybaven˘ koly
a hlavnû radlicí asymetrickou, která pÛdu nejen rozru‰ila, ale zároveÀ ji
obracela, takÏe na povrch se dostávala spodní, nevyãerpaná zemina. Tato
novinka, která vystrnadila oradla se symetrickou radlicí na svaÏité pozem-
ky, zvládala i tûÏké, jílovité pÛdy, na nûÏ si dosud lidé netroufali.

Pro srovnání si fieknûme, Ïe zatímco pomocí motyky lidé zkopali 1 hek-
tar pole asi za 50 dní, s hákem jim to trvalo asi 12,5 hodiny, práce s ora-
dlem se symetrickou radlicí si vyÏádala necel˘ch 10 hodin a s pluhem
s asymetrickou radlicí pouze asi 6 hodin.

Od 11. ãi 12. století se zaãala v úrodnûj‰ích oblastech na polích stfied-
ních a vût‰ích usedlostí pouÏívat novinka zvaná zemûdûlské brány, jimiÏ
se vláãelo vÏdy na koso a jejichÏ úkolem bylo pfied setím rozbíjet hroudy
zbylé po orání, a navíc vyvláãely i podoran˘ plevel. Byly vybaveny nejprve
dfievûn˘mi, pozdûji zejména na tûÏk˘ch pÛdách Ïelezn˘mi, 20–25 cm
dlouh˘mi hfieby, jichÏ b˘valo aÏ ‰estatfiicet; konkrétní poãet závisel na ve-
likosti a poãtu rámÛ, které se nûkdy spojovaly.

Kromû toho, Ïe do polních prací byli stále více zapojováni konû, ktefií
byli asi o padesát procent rychlej‰í, v‰estrannûj‰í a rentabilnûj‰í neÏ voli,
a Ïe lidé jiÏ nenechávali dobytek pfies zimu hlady, pfiibyl jako bonus troj-
honn˘ ãi trojpolní systém. Ten spoãíval v tom, Ïe pole byla rozdûlována
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na tfii skupiny: jedna byla urãena pro jafiiny (tj. uÏitkové rostliny seté ãi sá-
zené na jafie), druhá pro ozimy (seté na podzim) a tfietí na úhory; pfiínos
spoãíval v tom, Ïe ladem od té doby leÏela uÏ nikoliv polovina, n˘brÏ jen
tfietina obdûlávané pÛdy, a navíc byla ‰ance, Ïe pfii neúrodû jafiin lze spolé-
hat na ozimy a naopak. KdyÏ zemûdûlci zaãali vyuÏívat tyto „vynálezy“,
urodila se z jednoho vysetého zrna nikoliv pouze dvû, n˘brÏ tfii aÏ ãtyfii
zrna.

Zorané pole zemûdûlci ruãnû oseli zrním uchovávan˘m z minulé skliz-
nû, které nabírali ze speciální zástûry zvané nûkde „rozsivka“. Zralé obilí
sklízeli pomocí srpÛ zhotoven˘ch nejprve z vhodnû zakulacené dfievûné ãi
parohové rukojeti, jejíÏ vnitfiní stranu osadili ostr˘mi ãepelemi z kamene
a pozdûji ze Ïeleza. (Kosy, nejdfiíve s krátkou rukojetí a od 14. století s ru-
kojetí dlouhou, sice znali také, ale pouÏívali je v˘hradnû na trávu.) Praco-
vali tak, Ïe jist˘ poãet klasÛ vzali do hrsti a srpem opatrnû – aby se z nich
nevysypala zrna – odfiízli pouze klasy, zatímco 20 aÏ 30 cm vysoká stébla
neboli strni‰tû spálili, aby pole pohnojili. Od 13. století seli obilí hustûji,
takÏe pouÏívali vût‰í srpy, a jelikoÏ kvÛli zvût‰ování stád dobytka bylo za-
potfiebí více slámy na krmení pro zimu i podest˘lku, zaãali obilí odfiezávat
aÏ u zemû.
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Ze Ïita a p‰enice, sklízen˘ch i se stonky, svazovali zemûdûlci pomocí po-
vfiísel (stoãen˘ch obiln˘ch stonkÛ) snopy, které se stavûly do panákÛ klasy
nahoru. Ty chránily obilí pfied zvlhnutím a napadením ‰kÛdci. Poseãen˘
jeãmen a oves se v‰ak nechával schnout rozloÏen˘ na poli; po proschnutí
se i z ovsa stavûly panáky, zatímco jeãmen se sváÏel rovnou domÛ.

PÛvodnû se zrní z klasÛ získávalo tak, Ïe je lidé rozloÏili na dvofie a pfie-
hánûli pfies nû dobytek (coÏ v‰ak znamenalo ztrátu nemalé ãásti obilí,
protoÏe je zvífiata kopyty drtila), vláãeli pfies nû desky ãi do nûj tloukli
holí. Od 13. století je mlátili na humnû* pomocí cepÛ; nûkdy tuto práci
zvládli ãlenové rodiny, ov‰em pfii vy‰‰í sklizni se najímali mlatci. B˘valo
jich od dvou do osmi, a aby pracovali ve stejném rytmu, vym˘‰leli si fií-
kanky: kdyÏ byli dva, opakovali: „cap chlap, cap chlap“, byli-li ãtyfii, fiíkali:
„snop na patfie, shoì jej bratfie, shoì jej dolÛ na stodolu“, a kdyÏ jich bylo tfie-
ba ‰est, recitovali stále dokola: „tata mamu ãe‰e, tata mamu ãe‰e“. Mlácení
trvalo od ãasného rána do pozdního veãera obvykle s pÛlhodinov˘mi pfie-
stávkami na jídlo. Aby se zrna zbavila lehk˘ch plev (tj. slupek), vyhazo-
vala se proti vûtru rukama, lopatami ãi mûlk˘mi nádobami. Po skonãení
mlácení vystrojil hospodáfi hostinu zvanou domlatky (viz kapitola „Léky
proti dlouhé chvíli“).

* V˘raz „humno“ mûl nûkolik v˘znamÛ. Zaprvé se jím oznaãovala souãást
pivovaru, v níÏ probíhalo základní sladování; b˘valo obvykle zapu‰tûno
pod zem, aby se v nûm dala udrÏovat správná konstantní teplota, neboÈ
zde jeãná zrna klíãila za vhodné vlhkosti, teploty a pfiístupu vzduchu. Po-
kud bylo na povrchu, muselo b˘t obehnáno izolaãní zdí; podlahu tvofiila
fiádnû upûchovaná vrstva hlíny, pokr˘vaná nûkdy dlaÏdicemi. V mnoÏném
ãísle se pouÏíval v˘raz „za humny“ pro oznaãení zadní ãásti statku za sto-
dolou, kde se nacházel sad; b˘valo to ve vsích, kde podél silnice stály
obytné domy, za nimi byly stodoly a tûmi se procházelo do zadní zahrady.
V pfiípadû mlácení obilí ‰lo o udusanou, upûchovanou pÛdu urãenou k této
ãinnosti; na Moravû se tím rozumûl mlat ve stodole ãi celá stodola.
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Asi ãtvrtinu úrody si zemûdûlci ponechávali na pfií‰tí rok jako osivo,
z nûjÏ vafiili pouze v pfiípadû, Ïe bûhem zimy hrozila jim a jejich rodinû
smrt hladem. âást zrní po usu‰ení ukládali nejãastûji do tzv. obilních
jam hru‰kovitého, válcovitého, kuÏelového, vakového ãi kulového tvaru,
jejichÏ prÛmûr ãinil pÛldruhého metru aÏ dva metry a hloubka dosahova-
la dvou aÏ tfií metrÛ.

V ãerstvû vykopan˘ch i star‰ích jámách, hlouben˘ch v místech, kde byla
nízká hladina spodní vody, se v pfiedstihu nûkolik dní pálila sláma, a kdyÏ
byl popel z ní odstranûn, stûny se obvykle vymazaly jílem, kter˘ se ãasto
opût vypálil. Nûkde lidé stûny jam vykládali proutím nebo slamûn˘mi do‰-
ky ãi slámou upevnûnou dfievûn˘mi kolíãky a pruty. Jámy o obsahu od 4 do
10 m3 byly pozdûji nahrazovány sklípky vyhlouben˘mi pod podlahou
obytného stavení nebo dfievûn˘mi nádobami zv. obilnice.

Nûkdy b˘valo vyãi‰tûné a suché zrní uloÏeno v jamách ãi sklípcích bez
pfiístupu kyslíku, jenÏ je nezbytn˘ pro d˘chání obilí; pokud je prostor pfií-
li‰ dobfie utûsnûn, kyslík se vyd˘chá a prostory mezi zrny se zaplní oxidem
uhliãit˘m, jenÏ je produktem látkové v˘mûny „okysliãovan˘ch“ zrn. I kdyÏ
to zní podivnû, buÀky zrn se oxidem uhliãit˘m v podstatû otráví, zrna se
zakonzervují a ztrácejí postupnû svoji klíãivost. K jídlu v‰ak vhodná jsou.
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V úloÏi‰tích, do nichÏ mûl vzduch pfiístup, se zrní ponechávalo krat‰í
dobu.

Zmínûné jámy a sklípky chránily zrní také pfied rabujícími vojáky ãi po-
Ïáry, ale prokazatelnû jiÏ v první polovinû 12. století se zaãaly ve velk˘ch
dvorech budovat stodoly a postupnû pfiib˘valy také ‰p˘chary, pfiízemní ãi
jedno- nebo vícepatrové stavby, opatfiené ãasto pavlaãí pfiístupnou po
schodech zevnitfi ãi z vnûj‰í strany. Zrní se zde ukládalo na podlaze ve vrst-
vû vysoké aÏ jeden metr a kromû toho se tu skladovalo ovoce, náfiadí, seno,
sláma apod.

Obilí urãené k pfiípravû stravy semílaly* hospodyÀky nejdfiíve pomocí
dvou kamenÛ, pfiiãemÏ  zrní nasypané na vût‰í z nich se roztíralo kame-
nem men‰ím; pokud mûla b˘t v˘sledkem jemná mouka, byla to práce vel-
mi namáhavá a zdlouhavá.

Dal‰ím krokem v historii mlynáfiství se stal Ïernov, coÏ byl rotaãní ka-
menn˘ ml˘nek. Tvofiily ho zpoãátku dva kruhové kameny o prÛmûru
30–40 cm a v˘‰ce 11 cm, které na na‰em území pouÏívali jako první Kel-
tové**. Pro odvod mouky ke krajÛm kamenÛ byl spodní kámen mírnû vy-
poukl˘ a horní naopak prohnut˘, takÏe na nûj dosedl.

* Pfied pûstováním obilí ãi v dobách jeho nedostatku si na‰i slovan‰tí
pfiedkové pomáhali dal‰ími dary pfiírody. Na mouku mleli Ïaludy cenûné
pro velké mnoÏství bílkovin a ‰krobu, které pfied mletím louhovali ve vá-
penné vodû, dále kÛru stromÛ a vodní ka‰tany, coÏ jsou plody vodní rost-
liny kotvice plovoucí. (Tuto zvlá‰tní vodní rostlinu Matthioli popsal takto:
„Ovoce je to ãerné, velikosti ka‰tanu, tfiírohé se tfiemi ‰picemi, uvnitfi je
bílé maso ka‰tanové chuti“, dobfie se jí vedlo ve stojaté ãi mírnû tekoucí
vodû a její plody byly vybavené zpûtn˘mi háãky, jimiÏ se zachycovaly na
pefií ãi srsti vodních ÏivoãichÛ, a ti je ‰ífiili do dal‰ích lokalit.) Z rostlin, kte-
ré my fiadíme mezi plevele, vyuÏívali stafií Slované zblochan vzpl˘vav˘
nebo su‰ené a mleté kofieny p˘ru plazivého ãi semena svefiepu polního,
z nichÏ hospodynû pfiipravovaly nejen chléb, ale i polévky, ka‰e a placky.

** Keltové pfiicházeli od doby kolem roku 400 pfi. n. l. na velkou ãást na‰e-
ho území z dne‰ního jiÏního Nûmecka a severní Francie v nûkolika vlnách,
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protoÏe se jim líbilo, Ïe tudy procházely dálkové obchodní cesty a byla zde
bohatá nalezi‰tû nerostÛ i úrodná pÛda. Modroocí, svûtlovlasí (snad se do
toho odstínu i barvili), velmi ãistotní a 160 aÏ 170 cm vysocí pfiistûhovalci
byli zdatn˘mi zemûdûlci a dokázali vyrábût i zãásti Ïelezná oradla, takÏe si
usnadnili práci na poli a zv˘‰ili sklizeÀ. Díky tomu nemuseli v‰ichni praco-
vat na polích, ale ãást se jich mohla vûnovat v˘robû potfiebn˘ch pfiedmû-
tÛ, nádobím poãínaje a tfieba obleãením konãe. Napfi. krátce pfied pfielo-
mem letopoãtu zaãali pouÏívat „dfievo–kovové“ brusle, z nichÏ kaÏdou
tvofiila dfievûná destiãka, do které byl naplocho zasazen trochu vyãnívající
Ïelezn˘ pásek a která se pfiivazovala k botám fiemínky. Znali a pouÏívali
také pilu, nÛÏky, emailování kovÛ i vafiení piva, zejména z jeãmene, a z na-
‰eho území ode‰li kolem pfielomu letopoãtu. 
Pozdûj‰í antické zprávy naz˘valy tento keltsk˘ kmen Bójové (v pfiekladu
Stra‰ní) a území, které ob˘vali, oznaãily v˘razem Boiohaemum, ve stfie-
dovûku zmûnûn˘m na Bohemia. 

Zatímco spodní kámen ml˘nku zvan˘ leÏák byl nepohybliv˘, vrchní bû-
houn se otáãel; vzdálenost mezi nimi, urãující hrubost mletí, bylo moÏno
nastavit. Zrna se trhala o ostré hrany na povrchu kamenÛ, kde byly vyse-
kány ‰ikmé paprskovité dráÏky, které se smûrem ke stfiedu postupnû pro-
hlubovaly a usmûrÀovaly pohyb obilek od stfiedu k obvodu. Po semletí asi
padesáti pytlÛ obilí sejmuli mlynáfii bûhoun a zvlá‰tními zaostfien˘mi kla-
dívky (vo‰krty) obnovovali otupené ostré hrany mlecích ploch.

Zrní se sypalo do otvoru bûhounu kolem stfiedového ãepu, jenÏ nevypl-
Àoval cel˘ otvor. Otáãení bûhounu usnadÀoval kolík, kter˘ byl zpoãátku
k nûmu pfiivazován a pozdûji se vkládal do slepého otvoru na jeho obvo-
du. Hrubé se‰rotování jednoho kilogramu obilí trvalo pfii rekonstrukci ar-
cheologÛm asi 7 minut, ale ka‰e pfiipravená z této smûsi byla jen tûÏko po-
Ïivatelná. Pfii tûsnûj‰ím nasazení kamenÛ se namlela jemná mouka vhodná
jak na ka‰i, tak na domácí chléb; v tomto pfiípadû se v‰ak stejné mnoÏství
zrn muselo mlít asi 20 aÏ 40 minut.

Mouku bylo nutno po umletí prosít, neboÈ jinak by obsahovala asi polo-
vinu hrubého ‰rotu a ‰est procent cel˘ch zrn. Kvalitní jemná mouka se zís-
kávala pomal˘m krouÏiv˘m mletím nebo stfiídav˘m pootáãením bûhounu
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na jednu a druhou stranu. Z obiln˘ch zrn
se získávaly loupáním pohanky kroupy
a z prosa se získávaly jáhly tluãením dfie-
vûn˘m kyjem ve stoupách, coÏ b˘valy
velké dfievûné ãi kamenné nádoby.

První velké vodní ml˘ny* stávaly
u nás snad od 11. (ale moÏná pr˘ jiÏ od
8.)století na statcích u vodních tokÛ
a vlastnila je církev; v první polovinû
12. století to byly napfi. ml˘ny patfiící Sá-
zavskému a Bfievnovskému klá‰teru ãi
vy‰ehradské kapitule, jimÏ je zfiejmû da-
roval panovník, protoÏe rozhodnû ne‰lo
o levnou záleÏitost. Pozdûji se stávaly
vlastníky ml˘nÛ vrchnosti a mûsta je dá-
valy do doãasného ãi dûdiãného nájmu
mlynáfiÛm, ktefií platili nájemné podle
poãtu vodních kol, ale existovali pocho-
pitelnû i mlynáfii, ktefií ml˘n vlastnili.

JiÏ za vlády Karla IV. se stávali mistfii
této profese ãleny cechu, ale protoÏe jich
zpoãátku bylo málo a b˘vali roztrou‰eni
po celé zemi, zapisovali se do pekafiské-
ho cechu fungujícího v nejbliÏ‰ím mûstû.
Kromû toho, Ïe za vstup do cechu pla-
tívali aÏ 60 kop gro‰Û, museli sloÏit ná-
roãnou zkou‰ku a prokázat, Ïe pÛl roku
mistrovali v obci, k níÏ ml˘n patfiil. Dal-
‰í podmínka – potvrzení o pÛvodu z loÏe
manÏelského – se dala obejít pomocí tzv. oãisty, kterou za stanoven˘ po-
platek vydala vrchnostenská kanceláfi. Vlastní cech mívali i mlynáfi‰tí tova-
ry‰i. Podle velikosti ml˘na se mlynáfii ãlenili na velkovodské (pÛsobili na
velk˘ch tocích), potoãní (na potocích) a Ïabafii (na potÛãcích a strouhách).

Ve velk˘ch ml˘nech pracoval mistr zvan˘ pan otec jako – dne‰ním ja-
zykem fieãeno – manaÏer a mûl k ruce fiadu pomocníkÛ. K nim patfiil stá-
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rek (zku‰en˘ mlynáfi, jenÏ mûl navíc na starosti obsluhu zákazníkÛ i dohled
nad mlynáfiskou chasou), mládek (vyuãen˘ mlynáfi s praxí, pracující za
plat), tovary‰ (vyuãen˘ mlynáfi pracující za plat, stravu a ubytování) a prá-
‰ek neboli uãedník; ten vypomáhal pfii rÛzn˘ch pracích v ml˘nû, ale i v hos-
podáfiství a dostával t˘denní kapesné, stravu a ubytování. V men‰ích ml˘-
nech v‰ak pan otec obvykle pfiíli‰ pomocníkÛ nemûl, takÏe sám mlel apod.
Mlynáfii byli ctûni, ãasto se z nich stávali starostové, ale na druhé stranû
vûdûli, Ïe je ãeká zaprá‰ení plic, nedosl˘chavost a revma. Ve ml˘nech se
pracovalo podle toho, kolik bylo mletí. BûÏné to b˘valo ‰estnáct i více ho-
din, ale bylo-li mletí mnoho, klapal ml˘n ve dne v noci, coÏ znamenalo, Ïe
pfii jeho obsluze vypomáhali i ãlenové mlynáfiovy rodiny. Kromû ml˘na se
mlynáfii vûnovali i zemûdûlství, protoÏe jejich profese by celoroãní obÏivu
nezajistila. Dlouhá léta si mlynáfii zachovávali své zvyky. Napfiíklad právû
dostavûn˘ ml˘n byl ovûnãen, diváky ãekalo poho‰tûní i tanec tfieba pfii
harmonice, pokud byla „kfiídla“ zastavena v poloze kfiíÏe, vûdûl kaÏd˘,
Ïe ml˘n nemá co mlít, a o nedûlích a svátcích b˘vala nastavena do tvaru
písmene „X“.

Zpoãátku tyto ml˘ny mlely pouze obilí, a teprve pozdûji i slad na v˘ro-
bu piva, a navíc pohánûly vodní valchy soukeníkÛ, buchary, vodní pily,
ml˘ny na semílání dubové kÛry pro koÏeluhy apod.

* Nebudeme si zde vysvûtlovat, jak ml˘ny fungovaly, ale na jejich pfiíkla-
du si ukáÏeme, jak ‰ikovn˘mi a pfiem˘‰liv˘mi fiemeslníky b˘vali mlynáfii.
Jednou z velmi dÛleÏit˘ch souãástek vodního ml˘nského kola je hfiídel
(val). Vyrábûli ji z druhu neopadavého dubu zvaného zeleÀák, neboÈ ze
zku‰enosti vûdûli, Ïe je na ni nejvhodnûj‰í. Musel to b˘t ov‰em strom, kte-
r˘ rostl na m˘tinû, kde nemusel soupefiit o Ïivobytí s dal‰ími stromy. Pro-
toÏe díky tomu rostl v klidu a rovnomûrnû, moÏno fiíci bez stresu, bylo jeho
dfievo – jak fiíkali mlynáfii – husté a zároveÀ byl kmen rovn˘. Poté co tako-
v˘ strom porazili, otesali ho a na cel˘ch tfiicet let ho zakopali do zemû, aby
se uleÏel, a dfievo se tudíÏ nekroutilo. Teprve pak z nûj vyrobili ml˘nskou
hfiídel. PfiestoÏe v˘roba byla perfektnû odbornû promy‰lená, jistili si mly-
náfii pevnost hfiídele tím, Ïe pod otvor ve zdi ml˘na, jímÏ procházela, vklá-
dali „zázraãnou“ zlatou minci. 
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Pracovní povinnosti mlynáfiÛ nespoãívaly pouze v tom, Ïe mleli, ale mu-
seli umût ml˘n také postavit ãi opravit. Byli to zku‰ení a zdatní fiemeslní-
ci, ktefií si troufli i na stavbu lodí, podíleli se na stavbû mostÛ a byli schop-
ni upravit vodní tok tak, aby ml˘n co nejlépe vyuÏíval vodní sílu. AÏ do
16. století platilo, Ïe vût‰ina vodních ml˘nÛ patfiila vrchnostem, které nu-
tily poddané, aby své obilí mleli v jejich ml˘nech. Tento tzv. ml˘nsk˘ pfií-
mus zaãal koncem 13. století, v dal‰ích staletích zesiloval, ale mnozí pod-
daní si pfiesto ãasto mleli obilí doma na ruãních ml˘ncích, které si mohli
pofiídit díky jejich pfiijatelné cenû.

První vûtrn˘ ml˘n byl u nás vztyãen roku 1277 v Praze na kopci Petfiín
u Strahova, nedaleko kostelíka sv. Vavfiince, ale tento zpÛsob mletí nebyl
pfiíli‰ roz‰ífien. Kronikáfi Václav Hájek z Liboãan k tomu napsal: „Toho léta
opat klá‰tera Strahovského s konventem sv˘m uradiv‰e se, povolali jednoho vel-
mi mistrného mlynáfie, kázali sobû postaviti ve své zahradû mlajn vûtrn˘ mis-
trnû udûlan˘, tak Ïe se tomu dílu v‰ickni lidé divili. A ten mlajn dával dosti
mauky v‰em ob˘vajícím v témÏe klá‰tefie Strahovském.“  Tyto ml˘ny byly roz-
mísÈovány na vûtrn˘ch místech, k nimÏ patfiila Moravská brána, severní
podhÛfií Nízkého Jeseníku, Drahanská vysoãina apod. B˘valy dfievûné,
sloupového typu a proti vûtru se otáãely celé.

Zákazníky vûtrn˘ch ml˘nÛ byli pfiedev‰ím chalupníci a drobní zemû-
dûlci, ktefií obilí pfiiná‰eli na zádech nebo je pfiiváÏeli na trakafiích ãi vo-
zech taÏen˘ch kravkami. Mouka z tûchto ml˘nÛ b˘vala tmav‰í a mletí
v nich trvalo déle neÏ v ml˘nech vodních, ov‰em v˘hodnou byla niÏ‰í cena.
I zde se kromû obilí mlela napfi. vika, hrách ãi tfieba kukufiice.

OD OCTA K OVOCI

Na drobn˘ch políãkách a záhonech v blízkosti domÛ lidé v raném stfie-
dovûku pûstovali kromû obilí i dal‰í plodiny: hrách, ãoãku, boby, fiepu,
zelí, kapustu, cibuli, ãesnek, mrkev, celer, tykev, fiedkev a napfi. okurky
(známé u nás jiÏ v 9. století). Z kofiení sklízeli kmín (od 11. století), mátu,
‰afrán*, pu‰kvorec apod. a nûkteré léãivé byliny; petrÏelovou natí a pa-
Ïitkou zbarvovali do zelena rÛzné ka‰e.
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* ·afrán se u nás pûstoval na Moravû od roku 1227. HospodyÀky ho pr˘
v minulosti pfiidávaly i do krmení pro prasata, protoÏe podporuje trávení,
pfiiãemÏ platilo, Ïe ãe‰tí ãuníci ho snûdli více neÏ mnoh˘ Nûmec. S touto
rostlinkou souvisí rãení „je toho jako ‰afránu“, coÏ znamená, Ïe „je toho
málo“. DÛvodem je fakt, Ïe ‰afrán set˘ je zdrojem ruãnû sklízen˘ch blizen,
jichÏ je na 1 kg kofiení zapotfiebí asi 100 000. Vy‰‰í dávky ‰afránu vyvolá-
vají bolesti hlavy a pfiekrvení vnitfiních orgánÛ. 

Ocet Ïeny pfiipravovaly doma z piva, vína ãi trnek nebo z jejich smûsi.
Pivní ocet vznikal z otrub uzavfien˘ch v sáãku a vloÏen˘ch do piva, kam se
pfiidávaly napfi. vafiené kroupy, nebo syrov˘ hrách a bfiezová kÛra, pfiípadnû
vafiené horké kroupy se syrov˘m hrachem apod. Poté co vznikl ocet, ode-
bíral se a místo nûj se pfiilévalo znovu pivo, bránící tomu, aby byl ocet pfií-
li‰ siln˘, a zaji‰Èující, aby se nekazil. Na vinn˘ ocet byly zapotfiebí buì
ãerstvû vymaãkané kyselé hrozny s pfiídavkem starého octa, nebo staré víno
postavené v soudku na slunce. Na ocet trnkov˘ se pouÏívaly nedozrálé
usu‰ené a rozetfiené trnky rozpu‰tûné ve vínû, nebo svafiené v pivu.

Kfien byl znám jiÏ ve 14. a 15. století: strouhal se a roztíral s mandlemi,
vínem ãi vinn˘m octem, vmíchával se do polévky nebo slouÏil jako hlavní
ingredience polévek ochucovan˘ch ofiechy a sladidlem a zahu‰Èovan˘ch
su‰en˘m chlebem. Semínka plané hofiãice se zpracovávala na pastu, která
se smíchala s octem a medem a servírovala se k vafien˘m opefiencÛm po-
dávan˘m zastudena. K pochoutkám patfiily i fíky, rozinky (su‰ené plody
vinné révy) a mandle, které se k nám dováÏely i za husitsk˘ch boufií.

K v˘znamn˘m oborÛm zemûdûlství patfiilo nespornû vinafiství, coÏ pro-
kázaly jak nálezy peciãek bobulí, tak písemné a ilustraãní materiály. Málo
je známo, Ïe bobule vinné révy byly sbírány v moravsk˘ch lesích jiÏ v pra-
vûku a na hradi‰ti v Mikulãicích nalezli archeologové jak peciãky lesní révy
plané, tak odrÛdy pûstované na vinicích. JiÏ z 8. století pocházejí nalezené
moravské vinafiské „noÏe“, ov‰em podle historikÛ v této dobû konzumova-
li víno pouze pfiíslu‰níci nejvy‰‰ích vrstev a duchovní.

V âechách se vinná réva zaãala pûstovat snad v 10. století, a to pfiede-
v‰ím z liturgick˘ch dÛvodÛ. V 11. aÏ 13. století zakládaly u nás vinohrady
pfiedev‰ím klá‰tery a ‰lechta, ale nespornû nejvíce se tento obor rozvinul ve
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14. století za Karla IV., kdy u nás vinice mívaly nejvût‰í rozlohu. Otec vlas-
ti dovezl nové odrÛdy burgundské a rakouské révy, vydal viniãní fiád, po-
dle nûjÏ vinice spravovali kon‰elé (ãlenové mûstské rady neboli radní),
v roce 1358 pfiikázal zakládat vinice aÏ do vzdálenosti tfií mil (tj. asi 30 km)
od metropole, osvobodil vinafie trvale od berní a ungeltu a na dvanáct let
od dal‰ích poplatkÛ. V 15. století bylo kolem Prahy pfies 2 000 ha vinic
a v cel˘ch âechách dvakrát tolik. Na Moravû se vinná réva pûstovala ze-
jména kolem jihomoravsk˘ch fiek Dyje, Jihlavy, Svratky a Svitavy pfies
Brno k Drahanské vrchovinû aÏ k Bíl˘m KarpatÛm.

Vinice, jejichÏ zaloÏení trvalo tfii aÏ ãtyfii roky, se nacházely na pozem-
cích nevhodn˘ch pro pûstování jin˘ch rostlin, tj. na pokud moÏno jiÏních
svazích, a obvykle rodily 30 aÏ 40 let. Sazenice se uvazovaly k vysok˘m
dfievûn˘m tyãím pomocí ve vodû máãen˘ch stébel Ïitné slámy; za sezonu
bylo nutno asi tfiikrát pfievazovat vzrÛstající rostlinky a vylamovat pfieby-
teãné v˘hony.

Chmel na na‰em území rostl zpoãátku pouze planû, ale moÏná od roku
859, moÏná od 11. století se zaãal pûstovat; ve 14.–15. století se vysazoval
hojnû kolem mûst, protoÏe se do nich pfienesla v˘roba sladu a vafiení piva.
(Stfiedovûcí labuÏníci jídali chmelové v˘honky se solí, pepfiem, octem
a olejem a vûfiili v jeho léãebné úãinky.) Právo pfiipravovat tyto produkty
bylo vázáno na vlastnictví mû‰Èanského domu, takÏe majitel si mohl od-
borníky najmout. Pivo vafiila i ‰lechta a klá‰tery, ale zpoãátku pouze pro
svoji potfiebu. Kolem roku 1500 v‰ak do‰lo mezi mûsty a ‰lechtou o toto
právo ke sporu, kter˘ roku 1517 ukonãila svatováclavská smlouva, pfiizná-
vající ‰lechtû právo ‰est let vafiit a prodávat pivo; toto období se protáhlo
na mnohem víc neÏ ‰est stanoven˘ch let.

Piva se dûlila na bílá a jeãná. Bílé se vafiilo z p‰eniãného sladu, bylo leh-
ké a aÏ na v˘jimky mladé, zatímco jeãné pivo bylo obvykle staré a silnûj‰í,
jelikoÏ obsahovalo více chmele a nechávalo se déle leÏet (leÏák rakovnic-
k˘, slánsk˘, Ïateck˘ apod.). Nejsilnûj‰í b˘val bfiezák vafien˘ v bfieznu, jenÏ
se nechával uleÏet nûkolik t˘dnÛ; jeho druh˘ odvar ze sladu se v‰ak naz˘-
val pro svoji nízkou kvalitu patok.

Pálení alkoholu se na na‰em území zaãalo ‰ífiit ve 14. století zároveÀ
s rozvojem vinafiství, pfiiãemÏ se pálila ménû hodnotná a znehodnocená
vína. Za Karla IV. existovala napfi. v˘znamná palírna v Kutné Hofie. Pro-
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toÏe vína pr˘ u nás nebyl nikdy dostatek, natoÏ nadbytek, pálilo se i pivo;
tûm, ktefií se tím zab˘vali, se fiíkalo mofiipivové.

Zemûdûlství zahrnovalo kromû pûstování lnu pro textilní v˘robu i ovoc-
náfiství. Ovocné stromy se k nám dostaly v 8. aÏ 10. století z fiímské fií‰e,
která se jejich pûstování vûnovala o nûkolik staletí dfiíve. Díky tomu se za-
chovaly doklady o tfie‰ních, jabloních, hru‰ních, slivoních, ‰vestkách, vi‰-
ních, broskvoních a vla‰sk˘ch ofie‰ácích. Zpoãátku sázeli ovocné stromy
pouze lidé zámoÏní, zatímco pfiíslu‰níci chud˘ch vrstev jídali pláÀata.
Málo je známo, Ïe v tomto období existovaly nikoliv sady, n˘brÏ stromy
rostoucí jednotlivû; mnohé byly dokonce zámûrnû vysazovány v lesích, ne-
boÈ tam mûly více vláhy, vy‰‰í ‰anci na opylování a ochranu pfied vûtrem.
Lidé si tûchto dfievin velmi váÏili. Napfiíklad kdyÏ se roku 892 v˘chodo-
fransk˘ král Arnulf marnû snaÏil dob˘t sídlo moravského kníÏete Svato-
pluka, niãil v‰e, co bylo pfied hradbami, a teprve kdyÏ zaãal kácet ovocné
stromy, Svatopluk mu nabídl smír.

Na kypfiení pÛdy kolem ovocn˘ch stromÛ pouÏívali na‰i pfiedkové mo-
tyky, lopaty a r˘ãe, na jejichÏ ostfií nechávali nakovat dvojit˘ pás z kvalit-
ního Ïeleza, aby nástroje lépe pronikaly do pÛdy.

CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU

■ Je pochopitelné, Ïe zemûdûlci se zajímali o pfiedpovûdi poãasí, které
vycházely z jejich zku‰eností pfii pozorování pfiírody. Díky tomu vû-
dûli, Ïe pr‰et bude, kdyÏ se zaãnou za plného slunce zavírat kvûty
pampeli‰ek ãi mûsíãku, témûfi k zemi se sklánûjí kvûty sedmikrásek,
rackové bloudí po bfiehu a loví v pobfieÏních mûlãinách, pavouci kfii-
Ïáci opou‰tûjí pavuãinu, vãelky létají v blízkém okolí úlu, oslíci mají
schlíplé u‰i a drbou se o kaÏd˘ strom a mravenci spûchají do mrave-
ni‰È. Naopak kdyÏ pavouk kfiiÏák tkal pavuãinu pomalu ãi sedûl upro-
stfied ní se skrãen˘ma nohama, oãekávali dlouhotrvající hezké poãa-
sí. Místo barometrÛ pouÏívali i pijavky koÀské vloÏené do lahve
s ãerstvou vodou a trochou písku a otrub (vnûj‰í slupky a klíãek obil-
ného zrna): leÏely-li klidnû svinuté na písku, bylo moÏno oãekávat
hezké poãasí, ale kdyÏ vyplouvaly na hladinu, blíÏil se dé‰È. V zimû se
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pfied snûÏením ãi oblevou probouzely ze zimního spánku a vylézaly
do hrdla lahve. Poãasí lidé odhadovali i podle toho, jak˘m smûrem se
díky vûtru ‰ífiil zvuk zvonÛ. Pokud pfiicházel od západu, dal se ãekat
dé‰È, zatímco vál-li od v˘chodu, mohli poãítat se such˘m, stabilním
poãasím.

■ Ovládali i dlouhodobé pfiedpovûdi. Pokud se na jafie zazelenala ol‰e
dfiíve neÏ bfiíza, vûfiili, Ïe léto bude de‰tivé a studené, ale bylo-li tomu
naopak, chystali se na teplé léto. Krutá zima mûla pfiijít poté, co se
obsypaly kvítky celé vûtévky vfiesu, kdyÏ byl ãervenec parnûj‰í neÏ
srpen, pfiipravili-li si krtci vysoké krtince nebo zajíci byli na podzim
vypasení a mûli hustou srst.
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I I . K A P I T O L A

VESNICE (KONTR)A MùSTO

Kde se Ïilo lépe

Vesnické promûny – Královská, horní a poddanská – Hradební sendviãe
a Matûj Brouãek – Od papou‰ka po zajíce s li‰ãím masem – Hluk
a mûstské znaky – Co je‰tû stojí za zmínku

VESNICKÉ PROMùNY

AÏ do 13. století Ïili na‰i pfiedkové pouze na vsích. Ty byly zpoãátku
malé, o pûti aÏ deseti domech, a jejich nejroz‰ífienûj‰ím typem byly ty, jimÏ
se fiíkalo návesní. Na návsi se odehrávala velká ãást Ïivota obyvatel, neboÈ
tu stál kostel, kupeck˘ krám, nûkdy ‰kola, dále rychta, studna, kovárna
a hospoda, a odehrávaly se tu trhy, poutû a dal‰í slavnosti.

V podhorsk˘ch a horsk˘ch oblastech vznikaly vsi zvané dvorcové.
I jejich centrem byl kostel, kupeck˘ krám, hospoda, nûkdy ‰kola, ale oby-
vatelé Ïili v roztrou‰en˘ch horsk˘ch samotách.

Své pozemky, a tudíÏ i domy si lidé chránili zpoãátku dfievûn˘mi ploty
rÛzného vzhledu, zhotoven˘mi z vûtví, ohebn˘ch prutÛ, trámÛ apod.

V lokalitách, kde byl dostatek stavebního kamene, si jiÏ ve stfiedovûku
stavûli zdûné zídky, v nichÏ byly kameny buì spojovány nasucho, nebo vá-
pennou maltou, pfiipravovanou z vápence páleného pomocí dfievûného uhlí
v jamách ãi milífiích a z fiíãního, potoãního ãi moÏná kopaného písku.

Îivot na vesnicích b˘val dlouho poklidn˘, nemûnn˘ a tradicionalistick˘
a první zmûny pfii‰ly poté, co nastal rozvoj zemûdûlství a chovu dobytka.
Objevoval se tu pansk˘ ãi popluÏní dvÛr, kter˘ vlastnily svûtské i církevní
vrchnosti, byl obehnan˘ obvykle kamennou zdí a zahrnoval nejen nejho-

39

Co moÏná nevíte - zlom  15.12.2012  15.03  Stránka 39



nosnûj‰í obytné stavení, ale i nûkteré hospodáfiské budovy jako obydlí pro
‰afáfie, sklep, kamenné stáje ãi stodoly a nûkdy i pivovar, sladovnu, pekár-
nu, kuchyÀ, lázeÀ apod.

Do husitsk˘ch boufií platilo, Ïe jak chudí zemûdûlci, tak majitelé men-
‰ích statkÛ v‰e, co vyprodukovali, také spotfiebovali, a k odprodeji na trhu
jim vût‰inou nezb˘valo nic. Velké popluÏní dvorce v‰ak jiÏ dosahovaly
nadprodukce, neboÈ na nich pracovali jak poddaní, ktefií si tu odb˘vali své
robotní povinnosti, tak lidé najatí, pobírající mzdu. Vût‰í mnoÏství pra-
covních sil znamenalo, Ïe ne v‰ichni se uÏ museli vûnovat v˘hradnû zemû-
dûlství, ale zruãní poddaní mohli zaãít v dostateãné mífie zásobovat maji-
tele, jeho rodinu a zamûstnance potfiebn˘mi rukodûln˘mi v˘robky. Tito
sluhové fiemeslní (pracující u svûtské vrchnosti) a du‰níci (u vrchnosti cír-
kevní) vyrábûli napfi. ‰títy, Ïernovy, m˘dlo ãi koÏe‰inové odûvy a postupnû
v˘robu zvy‰ovali natolik, Ïe majitel dvora mohl tyto produkty i prodávat.

Tehdy si nûkteré vrchnosti zaãaly uvûdomovat, Ïe je pro nû v˘hodnûj‰í
poddané propustit, neboli je za jistou finanãní ãástku promûnit v osobnû
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svobodné lidí, ktefií poté, co jim v˘dûlek pÛjde pfiímo do kapsy, budou pra-
covat usilovnûji, a pokud si od vrchnosti pronajmou pole, budou schopni
platit za jeho nájem. âást tûchto propu‰tûn˘ch poddan˘ch si od vrchnos-
ti pole skuteãnû pronajala, ale mnozí radûji odcházeli do mûst vznikajících
u nás od 13. století, kde se stali základem budoucích mûstsk˘ch fiemeslní-
kÛ. Pro jistotu si v nich v‰ak zfiizovali nejen dílny, ale pfied mûstsk˘mi
hradbami si kupovali pole a vedle sv˘ch domÛ stavûli stáje a stodoly, ãímÏ
se jistili pro pfiípad, Ïe jedno ãi druhé zamûstnání selÏe. Vût‰inou v‰ak bo-
hatli a stávali se respektovanou ãástí mûstského obyvatelstva.

I kdyÏ zpoãátku nemûli nûktefií fiemeslníci dostatek penûz na zakoupe-
ní mûstského práva a postavení ãi koupi mûstského domu, kon‰elé neboli
radní je podporovali, takÏe se na nû vztahovalo mílové právo, coÏ znaãilo,
Ïe do okruhu jedné míle neboli asi 10 kilometrÛ nesmûl sídlit Ïádn˘ fie-
meslník s v˘jimkou koláfie, kter˘ by jim konkuroval. Mûst‰tí úfiedníci to
v‰ak dûlali nikoliv pro krásné oãi fiemeslníkÛ, n˘brÏ proto, aby tito lidé
mohli vydûlávat, a tudíÏ plnit formou rÛzn˘ch pfiedepsan˘ch poplatkÛ
mûstskou kasu. Naopak fiemeslníkÛm pracujícím nadále pro vrchnosti há-
zeli kon‰elé klacky pod nohy, a pokud se napfi. mûstsk˘ tovary‰ nechal
zamûstnat „vrchnostensk˘m“ mistrem, zbavili ho v˘hod mûstského svo-
bodného fiemeslníka. Z tohoto dÛvodu se ãím dál více fiemeslníkÛ snaÏilo
vykoupit ze svého poddanského postavení a odejít do mûst. Ta to vítala,
a buì poskytovala mûstské právo zdarma, nebo je prodávala za pfiijatelnou
cenu; napfiíklad ve 14. století pfii‰lo na 30 gro‰Û, které vydûlal tesafisk˘ to-
vary‰ za necelé tfii t˘dny.

Tfiinácté století pfiineslo i dal‰í nezanedbatelnou zmûnu. Zaãali k nám
pfiicházet obyvatelé okolních zemí, zejména Nûmci, coÏ bylo souãástí jiÏ
zmínûné kolonizace. (V˘razy „nûmãina“, „Nûmci“ apod. vymysleli âe‰i, je-
likoÏ jim západní sousedé neznalí ãe‰tiny pfiipadali jako nûmí.) ProtoÏe
tito lidé osídlovali pÛdu ménû úrodnou, zejména v pohraniãních lesích, je-
jíÏ obdûlávání bylo velmi nároãné, ãe‰tí panovníci jim to chtûli kompen-
zovat v˘hodn˘mi podmínkami. Aby jich sem pfiilákali co nejvíce, nabízeli
jim novinku, kterou oni z domova neznali: mohli si totiÏ vybrat pÛdu a od-
koupit ji jako dûdiãn˘ nájem, coÏ znaãilo, Ïe se sice nestali jejími skuteã-
n˘mi majiteli, ale mûli jistotu, Ïe je z ní nikdo nemÛÏe vyhnat. Jejich jedi-
nou povinností bylo platit pfiedepsané roãní nájemné. Nebylo divu, Ïe ãe‰tí
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zemûdûlci o tuto formu vlastnictví také projevili zájem; pÛdu si mohli dû-
diãnû pronajímat od konce 13. století.

Za zmínku stojí, Ïe v souvislosti s kolonizací u nás v tomto období vzni-
kalo zejména v pohraniãních lesích poblíÏ zemsk˘ch stezek mnoho vesnic
nazvan˘ch Lhota; první pochází z roku 1199. DÛvodem byl fakt, Ïe do
doby, neÏ v onûch nov˘ch oblastech zaãala pole pfiiná‰et úrodu, byli jejich
noví majitelé osvobozeni od roboty a na stanovenou lhÛtu od rÛzn˘ch po-
platkÛ (jimÏ dnes fiíkáme danû). A právû od slova „lhÛta“, oznaãujícího
délku onoho osvobození, byl odvozen název Lhota.

Ve 13. století pr˘ bylo napfi. ve stfiedních âechách pfiibliÏnû tolik vesnic,
jako dnes, jen v nich Ïilo ménû obyvatel.

KRÁLOVSKÁ, HORNÍ A PODDANSKÁ

Na to, neÏ ve 13. století zaãala vznikat první mûsta, ãekali na‰i pfiedko-
vé témûfi sedm set let. B˘vala vût‰í neÏ vesnice, mûla husté osídlení a ãást
jejich obyvatel (která se v‰ak stále zmen‰ovala) nadále obdûlávala pole, za-
tímco druhá (narÛstající) ãást si ãím dál více vydûlávala na chléb vezdej‰í
pfiedev‰ím obchodem a fiemeslem.

Mûsta byla zakládána dvojím zpÛsobem:
• vût‰inou pov˘‰ením existujících osad ob˘van˘ch fiemeslníky nebo

obchodníky na kfiiÏovatkách dÛleÏit˘ch cest, v podhradích, u bro-
dÛ apod.;

• ménû ãasto zaloÏením na „zelené louce“, tedy na dosud neob˘vaném
místû*; ‰lo zejména o lokality, kde byl dostatek pitné vody, vhodné kli-
ma, dostatek prostoru k dal‰ímu roz‰ífiení apod.

* Nûkdy se v‰ak stalo, Ïe zakladatel nesprávnû odhadl místo, kde mûlo
mûsto vzniknout, a ono se po ãase pfiestûhovalo jinam, kde byly podmín-
ky vhodnûj‰í. Z tohoto dÛvodu byla napfi. poãátkem 14. století pfienesena
práva mûsta Bezdûz, zaloÏeného ve 13. století na úpatí kopce Bezdûz, kde
byl nedostatek vody, na nové mûsto Bûlá pod Bezdûzem, rozrÛstající se
u potoka Bûlá.
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Star˘ Plzenec se pr˘ pÛvodnû jmenoval PlzeÀ a zdej‰í hrad stfieÏil od po-
ãátku 10. století obchodní stezku z Prahy do Bavor. Poãátkem 11. století
v tomto hradû zaloÏil kníÏe Jaromír mincovnu a obû ãásti jeho podhradí
rozloÏeného na bfiezích fieky Úhlavy spojoval podle legendy koÏen˘ most.
ProtoÏe v‰ak mûsto nemûlo v úzkém údolí Úhlavy moÏnost se nadále roz-
‰ifiovat, zaloÏil Václav II. na osm kilometrÛ vzdáleném soutoku MÏe a Rad-
buzy královské mûsto Novou PlzeÀ, zatímco pÛvodní Plzni se zaãalo fiíkat
Stará a od 15. století zdrobnûle Star˘ Plzenec, kter˘ se nakonec stal pou-
hou vsí.

Mûsta zvaná pov˘‰ená mívala nepravideln˘ pÛdorys, jejich úzké ulice se
klikatily* podle toho, jak zde pfiedtím nahodile vyrÛstaly domy, zatímco
„zeleno-louková“ mûsta mûla vût‰inou ulice ‰achovnicovû vedené.

* Mohlo by se zdát, Ïe úzké kfiivolaké uliãky pÛsobily na lidi stísnûnû, ale
nebylo tomu tak. Jednak na nû byli obyvatelé mûst zvyklí a jednak domy
b˘valy dlouho pouze pfiízemní. (V Praze stálo je‰tû roku 1900 pouze ‰est
pûtipatrov˘ch domÛ!) Kromû toho úzké ulice mohly b˘t pfii ohroÏení snad-
no pfiehrazeny fietûzy a nepfiítel, kter˘ by do nich vnikl, by musel postupo-
vat opatrnû, protoÏe za kaÏd˘m rohem mohli ãekat obránci.

Podle zakladatele se mûsta dûlila na
• královská, z nichÏ nûkterá patfiila králi (napfi. Litomûfiice*, Brno, Kar-

lovy Vary, Olomouc, Znojmo ãi Písek) a nûkterá královnû; ta se na-
z˘vala vûnná**, neboÈ je dostávala buì panovníkova manÏelka vûnem,
nebo jeho ovdovûlá matka ãi manÏelka coby zdroj pfiíjmÛ.

* Litomûfiice vznikly v první ãtvrtinû 13. století a od ãesk˘ch panovníkÛ do-
staly velké mnoÏství práv a v˘sad. ·lo napfi. o právo volné plavby po Labi
a Vltavû, dále o právo nuceného skladu zboÏí, které nutilo kaÏdého, kdo
plul po fiece, zastavit se ve zdej‰ím pfiístavu, vyloÏit náklad tvofien˘ zejmé-
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na mofisk˘mi rybami a solí a zaplatit urãen˘ poplatek. Navíc pouze zde
mohli obchodníci pfiekládat zboÏí z lodí na vozy, které je dopravovaly do
vnitrozemí. Mûsto bohatlo a mû‰Èané zpychli natolik, Ïe uÏ nevûdûli, zaã
utrácet peníze, a proto jim Václav IV. adresoval nafiízení, aÈ honosné oble-
ãení nosí pouze pfii svatbách a kfitech. KdyÏ hrozilo, Ïe Litomûfiice dobude
Jan ÎiÏka, ulili pr˘ Litomûfiiãané ze sv˘ch ‰perkÛ zlaté slepice, kufiata a vej-
ce, které zakopali ve sklepech domÛ. 

** Takov˘mto vûnn˘m mûstem byl (kromû Dvora Králové a Mûlníka)
napfi. Hradec Králové. Na jeho místû stával pÛvodnû pfiemyslovsk˘ hrad
vybudovan˘ koncem 11. století a roku 1225 bylo pfii nûm postaveno ohra-
zené mûsto, jeÏ se stalo jedním z prvních královsk˘ch mûst u nás. Nastû-
hovala se sem Eli‰ka Rejãka, vdova po králi Václavu II., za níÏ sem pfiijíÏdûl
její pfiítel Jindfiich z Lipé, a spolu kuli pikle mj. proti korunovaci Jana Lu-
cemburského. Lucemburk ov‰em Hradec Králové dobyl a tzv. hradecká
královna musela uprchnout. Karel IV. vûnoval mûsto své ãtvrté manÏelce
AlÏbûtû Pomofianské a pob˘valy tu i dal‰í ãeské královny, z nichÏ tou po-
slední byla Zikmundova Ïena Barbora Celská.

• Vût‰ina královsk˘ch a vûnn˘ch mûst, jejichÏ obyvatelé byli osobnû svo-
bodní, nesmûla b˘t zastavována (tj. pronajata za peníze), i kdyÏ mnozí
ãe‰tí králové na to nedbali. Tûchto mûst vzniklo napfi. koncem 14. sto-
letí 50, Ïilo v nich 3 500 aÏ 5 400 obyvatel, ktefií podléhali králi nebo
královnû, a mívala nejvíce privilegií. Patfiilo k nim právo vybudovat si
mûstské hradby s branami, jiÏ zmínûné právo mílové, právo konat ve
stanoven˘ch dnech trhy, stanovovat v˘kupní ceny obilí, mít vlastní voj-
sko a vyná‰et rozsudky smrti;

• horní, coÏ je obecné historické oznaãení mûst vznikl˘ch v místech tûÏ-
by drah˘ch kovÛ; podléhala králi, neboÈ v˘nosy z tûÏby byly jeho hlav-
ním pfiíjmem (‰lo tedy o specifickou variantu královsk˘ch mûst), dom-
ky v nich vyrÛstaly podél cest k jednotliv˘m ‰tolám a osady i pozdûji
mûsta bylo moÏno rozpoznat jiÏ podle názvÛ, v nichÏ bylo slovo hora
ãi hory (Kutná Hora, Hora Sv. Katefiiny, Ka‰perské Hory, Hory Mat-
ky BoÏí) ãi názvy nûkter˘ch kovÛ (Stfiíbro, Zlaté Hory, Stfiíbrné Hory);
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• poddanská (napfi. JindfiichÛv Hradec, Broumov ãi HavlíãkÛv Brod),
která buì vznikala pov˘‰ením poddanské vesnice na mûsto, nebo byla
zaloÏena ‰lechtici ãi církevními hodnostáfii; pfiib˘vala pfiedev‰ím v po-
lovinû 15. století, byla men‰í neÏ královská, jejich obyvatelé podléha-
li zakladateli a mívala ménû v˘sad (napfi. nebyla celá obehnána mûst-
sk˘mi hradbami; roÏmberské poddanské mûsto Sedlãany mûlo
ohrazen˘ pouze kostel), zpoãátku nemohla konat trhy* a jejich mû‰-
Èané nebyli osobnû svobodní; nelze se divit, Ïe mnohá poddanská
mûsta Ïádala panovníka a zemsk˘ ãesk˘ snûm** o pov˘‰ení na králov-
ské mûsto, a pokud panovník vyhovûl, ochotnû mu za jeho souhlas za-
platila.

* Postupem doby v‰ak panovník udûloval právo konat trhy i tûmto mûstÛm. 

** Tento vrcholn˘ stavovsk˘ orgán rozhodoval od 60. let 13. století, kdy
byl zfiízen, zpravidla jednou roãnû za pfiítomnosti panovníka o dÛleÏit˘ch
záleÏitostech ãeského státu. Zúãastnit se ho mohl kaÏd˘ ‰lechtic (kurie
panská i rytífiská) a zástupci královsk˘ch mûst a duchovních, ale obvykle
se na nûm se‰lo asi sto lidí, z nichÏ kaÏd˘ si musel hradit sám náklady na
cestu, ubytování a stravování bûhem snûmovních jednání. Snûm pfiijímal
a volil krále, vyhla‰oval nové bernû (danû), povoloval zemskou hotovost
(dnes bychom fiekli mobilizaci) a rozhodoval napfi. i o tom, zda vojáci bu-
dou pfiijímáni z fiad ÏoldnéfiÛ, nebo zda jimi budou poddaní, které v pfiede-
psaném poãtu musí vyzbrojit, vyslat a Ïivit jejich vrchnost.

Îivot ve mûstech se zaãal od Ïivota na venkovû v˘raznûji li‰it teprve od
14. století, kdy v nich pfiib˘valo obyvatel, a tudíÏ se tu stavûlo na kaÏdém
volném místû, ãímÏ ub˘valo zemûdûlské pÛdy. Ov‰em je‰tû koncem 15. sto-
letí bydlelo ve mûstech pouze asi 10 % obyvatel ãeského království. Kolem
námûstí a nûkter˘ch v˘znamn˘ch ulic zájem pfievy‰oval nabídku, a tak se
vymûfiovaly jako mûsti‰tû (tedy pozemek urãen˘ k zástavbû) úzké parcely
‰iroké 3–10 m. Zde bydleli vût‰inou nejbohat‰í fiemeslníci, zatímco lidé
nejchud‰í mûli své skrovné pfiíbytky u mûstsk˘ch hradeb.
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Zvlá‰tní postavení mûla Praha, kterou tvofiila postupnû vznikající tfii
praÏská královská a jedno poddanské mûsto: od roku 1231 to bylo Staré
Mûsto, roku 1257 byla zaloÏena Malá Strana, kolem roku 1320 se zaãaly
rozvíjet pÛvodnû poddanské Hradãany a roku 1348 zaloÏil Karel IV. Nové
Mûsto.

HRADEBNÍ SENDVIâE A MATùJ BROUâEK 

MoÏná nejvût‰ím lákadlem k pfiestûhování do (zejména královského)
mûsta byly pro obyvatele venkova mûstské hradby, které jim zaruãovaly
bezpeãí. NemÛÏeme si v‰ak pfiedstavovat, Ïe se jednalo o jednoduchou
zeì z hlíny, dfiíví ãi kamene. Pravda, hradby mûnily podobu, ale nakonec
ty mûstské tvofiily jak˘si sendviã, jenÏ mûfiil na ‰ífiku nûkdy aÏ 47 m.

Hradební typ, kter˘ pfiedstavuje kresba, vznikal tak, Ïe se nejprve vzty-
ãila asi 2 m silná (a 10 m vysoká) hradba s vûÏemi vysok˘mi 15–16 m,
vzdálen˘mi jedna od druhé pfiibliÏnû 60 m, které zãásti vyãnívaly na par-
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kán, coÏ byla pfiehledná rovinka ‰iroká 15–20 m, zakonãená smûrem ven
z mûsta parkánovou zdí. Za tou byl vyhlouben pfiibliÏnû 25 m ‰irok˘ a asi
8 m hlubok˘ pfiíkop s vyztuÏen˘mi svahy (nûkdy v‰ak b˘val pfiíkop stejnû
hlubok˘ jako ‰irok˘) a v‰e obepínal vnûj‰í val z hlíny vykopané pfii zfiizo-
vání pfiíkopu, nahrazovan˘ od 14. století vnûj‰í hradební zdí.

Hradby byly pfieru‰ovány branami, které útoãníci povaÏovali za nej-
slab‰í místo opevnûní, a mal˘mi fortnami pro pû‰í, které umoÏÀovaly pfií-
stup k vodû ãi na parkán. Na noc a v pfiípadû nebezpeãí se brány uzavíra-
ly obvykle dubov˘mi vraty nebo mfiíÏí, a pokud hradby lemoval pfiíkop,
zvedal se i padací most. Stálo-li nûkolik bran za sebou (jako napfi. na
praÏském Vy‰ehradû, kde vstup od jihu vedl postupnû tfiemi branami –
Táborskou, ·piãkou a Leopoldovou), mûla padací most ta, pfied níÏ byl
pfiíkop, zatímco vnitfiní vûÏ mûla padací mfiíÏ. Padací most se zvedal nej-
prve pomocí lan a pozdûji pomocí fietûzÛ veden˘ch pfies kladku na hor-
ních bocích vstupu.

Podle Zikmunda Wintra po „celá léta b˘valo na hradbách ticho jako v kos-
tele. KdyÏ uhodilo zle, ov‰em byli mû‰Èané povinni vojensky brániti svého mûs-
ta. Na praÏském rynku je‰tû v 15. vûku stály korouhve ãtyfii, kdyby vze‰el po-
kfiik, aby kaÏdá ãtvrt mûsta pod svou korouhev se postavila. Na ten konec mívali
mû‰Èané doma zbranû a také v rychtû a na radním domû chovány zásoby zbro-
je i zbraní pro vojenské pfiíhody. KdyÏ tedy zvonem dáno znamení, mû‰Èané,
tovary‰i, podruzi a kdekdo mlad˘ popadli zbroj a zbraÀ a bûÏeli na plac a od-
tud na hradby. Nebylo-li nebezpeãí náhlé, n˘brÏ strojilo-li se k váleãnému pfií-
bûhu povlovnû, upravila se mûstská hotovost váleãná lépe, spofiádanûji.“ 

Zamûstnanec mûsta zvan˘ brann˘ bydlel obvykle v komÛrce vedle brá-
ny a dohlíÏel, kdo prochází ãi projíÏdí branami; napfiíklad Ïebráky „mûl od
vrat pryã hnáti“. Sledoval také, zda koãí vozu vjíÏdûjícího do mûsta vhodil
do kasiãky na m˘tné opravdu mince, a nikoliv napfi. knoflíky, a kontrolo-
val, zda se pfii v˘jezdu mÛÏe kaÏd˘ prokázat kovovou známkou potvrzují-
cí, Ïe zboÏí regulérnû prodal na trÏi‰ti, a tudíÏ proclil. Kdyby je prodal po-
koutnû a clo by nezaplatil, nesmûl by mûsto opustit aÏ do vy‰etfiení
pfiípadu.

Nejv˘znamnûj‰ím místem mûst b˘vala námûstí, na nichÏ stávaly kromû
nejdraÏ‰ích obytn˘ch domÛ také kostely, ‰koly a radnice. Ty se zfiizovaly
buì pfiestavbou „obyãejn˘ch“, mûstem zakoupen˘ch obytn˘ch objektÛ,
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nebo se budovaly jako novostavby. Mívaly vûÏ s hodinami (neboÈ mít
doma ukazatele ãasu b˘valo pomûrnû dlouho v˘sadou jen bohat˘ch do-
mácností) a b˘valy na nich umístûny ocejchované délkové míry, aby si kaÏ-
d˘ mohl zkontrolovat, zda nebyl pfii koupi na mûstském trÏi‰ti o‰izen;
míry se totiÏ ãasto li‰ily mûsto od mûsta i trh od trhu, a navíc mezi pro-
dávajícími nechybûli nepoctivci. Uvnitfi radnic b˘vala obvykle v podzemí
‰atlava a muãírna, v pfiízemí se zfiizovaly obchÛdky, z jejichÏ daní b˘val fi-
nancován chod a pfiípadná údrÏba budovy, a v prvním patfie se nacházela
zasedací síÀ a kaple.

Pfied radnicí stával pran˘fi, kter˘ b˘val dfievûn˘ ãi kamenn˘ nebo mûl
podobu klece ãi Ïelezného kruhu zapu‰tûného do radniãní zdi apod. Pro-
vinilci byli k nûmu na nûkolik hodin, ale i dní pfiivazováni fietûzy za lehãí
pfiestupky – ru‰ení noãního klidu, pranice, hádky na vefiejnosti apod. âas-
to b˘vali navíc pomazáni medem, aby je ‰típaly mouchy, nûkdy dostali na
hlavu drátûn˘ ãepec ãi masku s dlouh˘ma u‰ima, na ústa náhubek ãi do úst
dfievûnou „hru‰ku“ a na krk Ïelezn˘ obojek. Cedule oznamovala jejich
jméno, povolání a druh prohfie‰ku. Pokud byl odsouzen pytlák, mûl kolem

krku zavû‰ené ulovené ryby nebo
vedle poloÏené jelení parohy.
(V ãeském jazyce zÛstalo po pra-
n˘fii slovo „pran˘fiovat“ ve smyslu
„kritizovat“.)

Obdobou pran˘fie b˘vala klá-
da se tfiemi otvory, ve vodorovné
partii dûlená na spodní pevnou
a horní odnímatelnou ãást. Od-
souzená si musela sednout na
zem, vloÏit krk a zápûstí do pfií-
slu‰n˘ch prohlubní a horní ãást
byla nasazena a uzamãena.

Souãástí mûsta byla od stfiedo-
vûku také zbrojnice, solnice (kde
se skladovala dováÏená sÛl; v Pra-
ze b˘vala jedna v místû, kde dnes
stojí Národní divadlo) a masné
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