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I. KAPITOLA

„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. století** n. l., kdy jako by nûkdo zamíchal obyvatele hustû zalesnûné Evropy obrovskou 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˘chodního 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 dûjepisném smyslu roky 301–400, a Ïe pod pojmem 40. léta téhoÏ století rozumíme 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 praotec âech, kter˘ vystoupil na horu ¤íp**, rozhlédl se a spokojenû prohlásil, Ïe to je ta vytouÏená zemû opl˘vající mlékem a strdím***, a oni ji proto mohou nadále povaÏovat za svÛj domov.

Tudy pﬁi‰li na‰i slovan‰tí pﬁedkové ze své pÛvodní vlasti.
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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 Nezamysl a dal‰ích ‰est pﬁemyslovsk˘ch, historiky nepotvrzen˘ch kníÏat: Mnata, Vojen, Vnislav, Kﬁesomysl, Neklan a Hostivít.
** ¤íp, jehoÏ indoevropsk˘ název se pﬁekládá jako „Hora“, je ãediãov˘ vulkán pﬁirovnávan˘ ke zvonu spadlému z nebe. Pﬁed mnoha tisíci let na nûm
Ïili lidé, o nichÏ toho není historikÛm mnoho známo, a po pﬁíchodu SlovanÛ 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‰ova, 13/5), zatímco ekumenick˘ pﬁeklad bible zvolil v˘raz „med“.

Ve skuteãnosti zlákala na‰e slovanské pﬁedky území kolem jihomoravsk˘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 konãí 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 úze11
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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 SlovanÛm zaãalo ﬁíkat holubiãí povahy, ãímÏ vût‰inou rozumíme lidi mírumilovné, pﬁátelské. JenÏe toto tvrzení má háãek: zaprvé nûkteﬁí chovatelé tvrdí, 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 vyhlédli 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 slavnostnû obdrÏeli ‰tít, krátk˘ o‰tûp a muÏsk˘ odûv. Dospûlí muÏi byli velmi otuÏilí, takÏe bojovali polonazí pouze v kalhotách (zatímco Ïeny nosily suknice ãi ‰aty), dlouhé vlasy mûli buì stoãené do uzlu umístûného na spánku,
nebo upravené do klasického „koÀského ohonu“, a jezdili na krátkonoh˘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 nejen 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 dobytek, konû a zbranû, které pﬁedával dospûlému synovi. ProtoÏe jejich poãet vzrostl natolik, Ïe je zdej‰í pÛda nedokázala uÏivit, vût‰ina z nich se pﬁestûhovala 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 neexisto12
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valy hranice ani státy, jak je známe dnes. Navíc novou domovinu nehledali 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 Germáni, 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 lovci a pastevci.
Lovili malá i velká zvíﬁata, napﬁ. medvûdy, ptáky, ryby, zajíce, vlky, jeleny, apod., a pouÏívali kromû sítí a lapacích jam pﬁedev‰ím o‰tûpy. Je pravdûpodobné, 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 vyhlazené a provrtané tak, aby jimi bylo moÏno provléknout ﬁemínky, jimiÏ si je
bruslaﬁ pﬁivázal k botám.
Zatímco pÛvodnû byl lov
jedním ze zpÛsobÛ získávání potravy, pozdûji se zmûnil pﬁedev‰ím v zábavu, jíÏ
holdovali urození jedinci.
Chovu hospodáﬁsk˘ch
zvíﬁat se na‰i pﬁedkové vûnovali jiÏ ve své pravlasti.
Na Moravu a do âech si
s sebou pﬁivedli pﬁedev‰ím

Kostûné brusle se obvykle
pﬁivazovaly k podomácku
zhotoven˘m botám.
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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‰ kvalitní 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 Olomouce 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 velikosti, jeÏ se uÏívala zejména v zemûdûlství. Rozloha jednoho popluÏí se odhaduje od 20 do 60 hektarÛ. Nûkdy se tímto v˘razem rozumûla dosud nerozmûﬁená 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) pozemky. Na poddané, pracující zde v rámci sv˘ch robotních povinností, a na
námezdní placené pracovníky dohlíÏel ‰afáﬁ. U nás se popluÏní dvÛr zachoval 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, pob˘vala zvíﬁata na pastvinách* i pﬁes zimu; pﬁestoÏe v chladnûj‰ích ãástech
roku byla zahánûna na chránûnûj‰í pastviny, nûkteré jejich kosterní pozÛstatky prokázaly stopy po onemocnûní z nachlazení. JelikoÏ tehdej‰í dobytek 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. Nacházeli 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˘. ProtoÏe lesy patﬁily zpoãátku vládnoucímu kníÏeti, museli mu majitelé za pastvu 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 poãítala zvíﬁata vyhánûná na pastvu ãi pﬁihánûná z pastvy. Jak lesy postupnû
pﬁecházely z rukou panovníka do vlastnictví vrchností svûtsk˘ch a církevních, platili chovatelé náﬁez jim.
Vrub, kter˘ nám zÛstal ve rãení „mít u nûkoho vroubek“, vyuÏívali i hostin‰tí, zatímco ﬁemeslniãtí mistﬁi preferovali inovovanou metodu: dﬁevûnou tyãku roz‰típli na dvû, jednu ãást si ponechali, druhou dali svému zamûstnanci a po kaÏdém odpracovaném dni ãi dokonãení díla je rukou
spojili a na obou poloviãkách udûlali vrub. Tímto zpÛsobem se „zapisovaly“ 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 ﬁeãeno ‰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 vidûní 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 vyrÛstaly samostatné chlévy pro dobytek (pÛvodnû urãené zﬁejmû pﬁedev‰ím
kravám po otelení), stáje pro konû, ovãíny a vepﬁíny. Znamenalo to mít dostatek 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‰ti15

Co moÏná nevíte - zlom

15.12.2012

Stanislava Jarolímková

15.02

Stránka 16

CO MOÎNÁ NEVÍTE O ÎIVOTù NA·ICH P¤EDKÒ

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 chomout (znám˘ v severní âínû od 3. stol. n. l.), kter˘ byl tvoﬁen dvûma dﬁevûn˘mi ãi Ïelezn˘mi oblouky spojen˘mi do tvaru 0 a potaÏen˘ kÛÏí a vycpan˘ slámou, jeÏ bránila tomu, aby tahouna tlaãil. Koním se navlékal pﬁes
hlavu, coÏ u zvíﬁat s rohy nebylo moÏné, takÏe chomouty pro hovûzí dobytek 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 hovûzího dobytka to pr˘ bylo aÏ pûtinásobnû a u koní*, kteﬁí ve 13. a 14. století pﬁevládli, trojnásobnû.
Zápﬁah za ‰íji i rohy
sniÏoval v˘konnost
tahounÛ.
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