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Vytápění ve středověku

Autorka prokázala, že se s problematikou vytápění ve středověku obeznámila z dostupné 
literatury  systematickým způsobem a v dostatečné míře , jak pro svou další badatelskou 
činnost, tak pro  účel balkalářské práce
Práce je logicky členěna  do kapitol podle druhů vytápěcích  těles a zařízení. Logicky a 
správně  se zabývá také umístěním v domě, tedy otázkou funkčního určení  místností, které 
mají být různým způsobem vytápěny. Dotýká se i problému historického názvosloví těchto 
prostorů.
Precizně se zabývá technologickou i formálně-esteticko stránkou kachlových kamen.
Práce představuje nyní téměř úplné shrnuté dosavadní úrovně poznání, jehož publikační 
výstupy od různých autorů byly porůznu rozptýleny.

Nyní k jednotlivým místům, k nimž mám připomínky:
str. 8 – diskusi o trojdílném uspořádání a o pozůstatcích roubených aj. světnic zahájila již D. 
Menclová, dokonce i s problematickým označením Blockwerkkammer (článek je německy), 
což do názvosloví na dlouhou dobu vneslo některá nedorozumění.

str.8 -  a také 15- otázka dymného vytápění byla předmětem čilé diskuse v 80. a 90. letech 20. 
stol. Proto se také můžeme setkat s automatickou interpretací nálezová situace, zvl. 
trojsestavy oken, jako dymného prostoru v publikacích té doby. (vím, o čem mluvím, sám 
mám také některé takové). Protože některé z těchto  statí autorka cituje a zároveň s  odstupem 
a správně uvádí převahu tohoto způsobu v prostředí venkovském , očekával bych alespoň 
zmínku o tomto interpretačním posunu a o diskusi v literatuře (např. dávné diskuse Muk – 
Škabrada na stránkách Archaeologia Historica nověji pak studentkou citovaná sta´t M. 
Hauserové o funkci oken .   

str. 9 poslední odstavec:  věta je nešikovně formulovaná: cílem bylo shromáždit fakta i 
interpretace publikované. První část věty , tak jak je napsána, zformulovala heroický úkol, 
hodný celoživotního díla a ne jen bakalářské práce.

str. 11 k Bezdězu: název „sálek“ je nekriticky převzat, a to nepříliš šikovně, v okolním textu 
autorka používá jistě správnější  pojem síń. Pojem sál totiž do češtiny proniká výjimečně až 
na konci 16. stol., běžně  pak v 17. stol.

str. 16 – Týnec n. S.- ano, topeniště je interpretováno jako krb, ale je to skutečně krb obytného 
prostoru ? – v přízemí?.  Není to zbytek jiného tělesa? nebo opravdu krbu , ale ne pro byt 
majitele? Není to výtka autorce, jen  námět k diskusi

str 16 a dále – krby u nás jsou až na výjimky v poloze koutové – to je sice ve shrnutí, ale jako 
obecný jev by mělo být uvedeno i zde.
jestliže se autorka pouští do středoevropského kontextu u kachlových kamen, nevím, proč se 
mu vyhýbá u krbů, když se to  přímo nabízí. O Přimdě , která je v tomto , jak správně uvádí, 
importem, se zmiňuje, ale jen jakoby mimochodem.  Musím připomenout domy v Řezně a 
románské hrady v řadě německých zemí s umístěním krbu v koutě a naproti tomu osové 
umístění v SZ, Z a J Evropě.. Autorka to letmo zmiňuje  jen ve shrnutí.  



U krbů je také důležitý jejich výskyt úměrně jejich marnotratnosti – v našich podmínkách je 
krb v městském domě 14. stol.výjimečným zjevem, v architektuře feudální je častější, ve 
venkovském prostředí není vůbec

str 26 – k souvislostem a původu kachlových kamen  jistě stojí za zmínku ruská slovo „pěč“, 
což jsou v překladu  kamna

str. 31 – jistě není bez zajímavosti, jak to je s přikládáním do bosenských kamen- vyobrazení 
jakoby naznačovala oba způsoby – zezadu i zepředu.  Očekával bych alespoň zmínku, byť bez 
nároku na okamžité vyřešení problému

str. 41 – nedá se plošně říci, že kamna vytlačují krby. Kamna vytlačila krby třeba z prostorů 
obytných síní – (sálů) ale ne vždy, u venkovana kamna nahradila dřívější způsob dymný, což 
je i krásně písemně doloženo z doby pohusitské

str. 49 – jen pro úplnost: i sám oheň dotváří prostor a měl i jiný, než jen utilitární, tedy 
ohřívací význam

Kromě  těchto připomínek si dovoluji upozornit na chyby pravopisné – kamna jsou 
pomnožná, tomu musí odpovídat i koncovky.  
Některé pasáže  (např. na str. 40, 41) jsou stylisticky  velmi slabé, připomínají spíše Google- 
překladač (pardon).

Přes tyto věcné i formální připomínky doporučuji práci k obhájení. Jak jsem již uvedl, jde o 
cenné souborné zpracování doavadního stupně poznání. Navrhuji hodnocení VELMI DOBŘE

Michael Rykl, 2. 9. 2011


