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ÚVOD 

Zemědělství je základní potřebou lidské společnosti. Patří k nejdůležitějším výrobním 

odvětvím a bylo první ze všech činností člověka, které významně zasáhly do jeho životního 

prostředí. Vývoj zemědělství probíhá spolu s vývojem společnosti. A naopak, společnost se 

rozvíjí i díky úspěšnému zemědělství. Daný vztah je vzájemný. 

Podobně jako jiné obory lidského snažení i dějiny zemědělství v sobě zahrnují 

množství otázek, jež se zdají být nevyčerpatelné. Šíře dané problematiky výrazně přesahuje 

rozsah této práce. I přestože zde není prostor na rozpracování všech problémů, je důležité 

alespoň některé z nich, které bezprostředně souvisejí se zemědělskou výrobou, stručně zmínit. 

V první části proto velmi zlehka nastíním otázky klimatu, zemědělských systémů, výnosnosti, 

vztahu rostlinné a živočišné výroby a sepjetí vývoje středověké společnosti a krajiny 

s vývojem zemědělství. 

Úkolem této práce je rekonstrukce zemědělského roku středověkého rolníka v českých 

zemích ve vymezeném období od 6. do 13. století s využitím pramenů archeologických, 

ikonografických, písemných a etnografických. V jednotlivých kapitolách se budu zabývat 

základními fázemi zemědělského cyklu a popisem činností, které v něm probíhají. Svou 

pozornost zaměřím především na archeologické nálezy, které tvoří pramennou základnu 

v raném středověku a poskytují nejvýznamnější doklady o používaných nástrojích, dále o 

pěstovaných plodinách či hospodářských objektech. Prostřednictvím ostatních zmíněných 

pramenů se budu snažit daná témata doplňovat, a to zvláště v případě omezené výpovědi 

archeologického materiálu. 

K dosažení určitého poznání je vzájemná konfrontace všech těchto pramenů více než 

důležitá. Nelze je posuzovat každý zvlášť. Ovšem i přesto si na úplném začátku této práce 

dovolím probrat je jednotlivě, a to z důvodu poukázání na některé jejich metodické výhody a 

nevýhody. 
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, , " , 
1. UVODNI CAST 

1. 1. PRAMENY 

1.1. 1.Prarnenyikonografické 

Svou pozornost zaměřím především na středoevropská kalendářní vyobrazení, a to 

z toho důvodu, že oproti jiným druhům ikonografických pramenů (např. nástěnným malbám, 

reliéfům, rytinám atd.) zachycují celý roční cyklus. Ovšem byla by chyba opomíjet i jiné typy 

středověkých vyobrazení se zemědělskými výjevy, protože i ony samozřejmě poskytují 

významné informace. 

Ikonografické prameny, stejně jako i všechny ostatní, jsou pro poznání minulosti 

v jistém ohledu jedinečné, v jistém ohledu značně problematické. Základní otázka zní: "Co 

vše z nich můžeme vyčíst, chceme-li se zabývat zemědělskou výrobou ve středověku?" 

Neocenitelným kladem ikonografie je prostá skutečnost: totiž, že člověk, krajina, 

zvířata, nástroje jsou zobrazeny. Můžeme tak pozorovat tvar nástrojů, jejich celkovou podobu, 

popř. konstrukci s jednotlivými částmi, což v porovnání s prameny archeologickými je 

nespornou výhodou. Setkáváme se s nástroji, které se dochovaly v hmotné kultuře, ať už více 

či méně fragmentárně. V takových případech je možná konfrontace ikonografického pramene 

s hmotným protějškem, popř. rekonstrukce celé podoby nástroje (např. oradla). Jedinečný 

význam potom mají vyobrazení zachycující předměty, po nichž v archeologii nezůstaly žádné 

stopy (např. výrobky ze dřeva), jsou totiž svědectvím o existenci toho či onoho nástroje ve 

středověku. Mimo jiné důležitou informaci nese i barevnost. Vypovídá o materiálové podstatě 

předmětu, tj. často je patrné rozlišení dřevěných a kovových částí (př. okutí rýče). 

V neposlední řadě se lze zabývat i vývojem zemědělského nářadí, v jistých případech 

lze odhalit polyfunkčnost některých nástrojů (např. sekera), popř. někdy i určit funkci 

neznámých předmětů či jejich součástí dochovaných v archeologickém materiálu. Poslední 

z kladů, které zmíním, není vlastní archeologickým ani písemným pramenům: nástroj vidíme 

v kontextu určité životní situace, je "zachycen v akci", je "používán". Pozorujeme tedy i 

způsob práce. 

Existuje celá řada aspektů, jež ovlivňovala podobu výtvarného díla - od individuální 

dovednosti malíře až po obecné požadavky středověké společnosti na umění- a jež nám 

ztěžují práci při posuzování zemědělských výjevů. Zmíním pouze ty základní: 

1. Hlavním úkolem iluminátora bylo přenést do obrázku křesťanskou ideologii, nikoli 

realisticky zobrazit život na venkově. 
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2. V ikonografii se vytvořila "konvenční schémata", která se opakovala po dobu celého 

středověku /př. kalendářní vyobrazení - tématicky stejné motivy pro každý měsíc/ 

(Husa, Petráň, Šubrtová 1967). 

3. Kvalita a způsob vyobrazení nástrojů závisí na malířově dovednosti, jeho technických 

znalostech a na jeho osobní snaze zobrazit více či méně přesně skutečnost. Svou roli 

zde také hraje ignorování perspektivy až do 13. století (Mane 2003). Zkreslení a 

deformace nástrojů se nejčastěji projevují v disproporcích v jejich velikostech vůči 

člověku, krajině, zvířatům, ve zvýraznění některých znaků (př. ozubené ostří srpu), 

anebo naopak v opominutí určitých konstrukčních prvků (př. u pluhu). 

Základním požadavkem při práci s ikonografickými prameny je určení doby a místa 

vzniku, míry cizích vlivů, jedná-li se o originál či kopii (Smetánka 1985). Tyto informace 

mají význam, ptáme-li se na odraz reality ve středověkých vyobrazeních nebo zabýváme-li se 

původem a šířením technických inovací. 

V rámci této práce je rovněž velmi důležité upozornit na chronologický posun: budu se 

věnovat období, jehož hlavní pramennou základnu představují archeologické nálezy. Až na 

několik výjimek pochází většina ikonografického materiálu, s nímž budu pracovat, z doby 

mladší (tj. ze 13.- 16. století), která ještě navíc v porovnání s předchozím obdobím 

zaznamenala podstatné změny v zemědělské výrobě. 

1. 1. 2. Prameny archeologické a experiment 

Studujeme-li dějiny zemědělství, zjistíme, že archeologie v nich má nezastupitelné 

místo. Jako jediná totiž nabízí "realia" (Comet 1992), tj. do rukou se nám dostávají konkrétní 

dochované nástroje, u nichž lze pozorovat tvar, rozměry, jednotlivé typy, materiál apod. 

Nemenší význam mají pro poznání středověkého zemědělství paleobotanika, paleozoologie, 

odkryté stopy orby či hospodářské objekty. Archeologické nálezy lze datovat a lokalizovat 

nebo z nich vytvořit kopie pro experimentální archeologii (David 2003). 

Na druhé straně však tato disciplína odráží historickou skutečnost značně pokřiveným 

způsobem. Vzhledem k poškození a deformaci dochovaných nálezů neznáme většinou 

celkovou podobu nástrojů. Pracujeme především s předměty železnými, popř. jejich 

součástmi, neboť dřevo, jak je známo, se v našich přírodních podmínkách dochová vzácně. 

Z archeologie se nedozvíme nic o způsobu práce, o výkonnosti jednotlivých zemědělských 

nástrojů, uniká nám jejich společenská a symbolická funkce. Nezbývá než hledat paralely a 

případné odpovědi na naše otázky v etnografickém materiálu, v ikonografii nebo využít 

experimentu. 
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Experiment není historickým pramenem, nýbrž metodou (David 2003), která přináší 

konkrétní poznatky, což je nespornou výhodou. Ovšem jejím výsledkem stále zůstává 

nejistota. Po vyzkoušení určitého pracovního postupu si můžeme říci: Ano, mohlo to tak být, 

ale také nemuselo! Nezapomeňme, že lidské chování je rozmanité a že my jako moderní lidé, 

i přestože se snažíme provést daný pokus "starobylými" nástroji a jakýmsi "starobylým" 

postupem, stále do něj promítáme své vlastní představy. Do jaké míry se blížíme historické 

skutečnosti, nevíme. Experiment ve vědě má za úkol buď naše domněnky potvrdit, nebo 

vyvrátit. V archeologii bohužel postrádáme tuto zpětnou vazbu. 

1. 1. 3. Prameny písemné 

Písemné prameny nám poskytují následující informace vztahující se k zemědělské 

výrobě ve středověku: zmínky o klimatických jevech, neúrodě, o pěstovaných plodinách 

(např. prostřednictvím stanovených naturálních dávek), chovaném dobytku (např. 

prostřednictvím donačních listin), méně i o zemědělských nástrojích. Dozvídáme se z nich o 

zemědělském systému (např. střídání osevu a nařízená trojí orba během jednoho roku- zorání 

pole pro setí jařin a po té dvakrát úhoru pro setí ozimů), o rozloze a vyměření polí, o způsobu 

držby atd. V tomto smyslu pro nás mají největší význam prameny hospodářského charakteru, 

především dochované listiny. 

Největší potíží písemných pramenů je jejich zlomkovité dochování, popř. úplná 

absence v rámci vymezeného období. Pro období 6. - 9. století zcela chybí prameny českého 

původu. Pozdější legendy a kroniky se vyznačují naprosto odlišnou tématickou náplní, než je 

život na venkově a středověké zemědělství. Listiny výrazněji přibývají až od druhé poloviny 

12. století. 

Zásadním metodickým problémem je problém lexikologický, tj. otázka významů slov. 

Pochopitelně v průběhu postupující doby některá slova mohou měnit své významy, přibírat 

nové, mohou se z nich stát slova mnohoznačná apod.(Macek 1990, David 2003). 

Každopádně oproti archeologickým a ikonografickým pramenům umožňují písemné 

památky jít mnohem dále v potvrzení existence nástroje v určité době, rovněž mohou pomoci 

odpovědět na otázku jejich ceny a společenské hodnoty (David 2003). 

1. 1. 4. Etnografie 

Etnografická pozorování poskytují informace o rozměrech nástroje, jeho tvaru, materiálu, 

konstrukčních řešeních, způsobu užití, o jeho společenském místě a významu. Snad již ve 13. 

století většina zemědělských nástrojů dosáhla takových forem, které zcela vyhovovaly a 
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nebylo třeba je proto v průběhu následujících staletí více zdokonalovat (Husa, Petráň, 

Šubrtová 1967). Ovšem i přesto se nevyhnuly určitým inovacím a nelze předpokládat, že by 

se jejich vývoj úplně zastavil. Etnografický materiál nepředstavuje pozůstatek živé 

skutečnosti existující zde několik staletí od doby středověku. Je autentický pouze pro dobu, 

kdy vznikl a kdy se užíval (Comet 1992). 

1. 2. DĚJINY BÁDÁNÍ 

Z hlediska dějin bádání má pro nás největší význam práce M. Beranové, která se jako 

jediná věnovala tématu zemědělské výroby v minulosti systematicky. Zabývala se různými 

odvětvími: produkcí rostlinnou, chovem dobytka, ovocnářstvím či vinařstvím. Podrobně 

zpracovala archeologický materiál, využívala etnografických analogií a dobových písemných 

pramenů. Vytvořila tolik potřebnou syntézu tohoto tématu. 

Ostatní badatelé -historikové, archeologové, etnografové- se většinou zaměřili pouze 

na určitou problematiku středověkého zemědělství. Zvolili si cestu analýzy, která je 

samozřejmě rovněž důležitá a přínosná. Jenom by se nemělo zůstávat pouze u ní. Na tomto 

místě můžeme jmenovat např. Fr. Šacha, který se zabýval historií orných nástrojů. Vytvořil 

typologii raně středověkých radlic a snažil se o rekonstrukci hradištních oradel s využitím 

poznatků o recentních nástrojích. Paleobotanickým zbytkům rostlin nacházeným na našem 

území se dlouhodobě věnovali např. E. Opravil nebo Z. Tempír. Na Slovensku tyto nálezy 

nově shrnula E. Hajnalová. Hromadné nálezy obsahující většinu dochovaných zemědělských 

nástrojů z vymezeného období sepsala A. Bartošková (1986). Písemné zmínky ve vztahu 

k zemědělské výrobě shrnuli F. Graus (1953) nebo V. Šmelhaus (1980). 

Autorů, kteří si našli své téma v rámci problematiky středověkého zemědělství, 

bychom samozřejmě mohli jmenovat mnohem více. Vrátíme-li se však k syntetickým 

publikacím, nesmíme zapomenout na nejstarší práci L. Niederleho Život starých Slovanů III. 

(1921) a na nedávný pokus J. a L. Petráňových, kteří téma zemědělství zasadili do širšího 

evropského rámce (viz Seznam literatury). 

V daném tématu najdeme celou řadu významných a nedořešených otázek, ať už se to 

týká např. dějin pluhu, dokladů trojpolního systému, proměny skladby pěstovaných obilnin aj. 

Nepochybně řešení spočívá v konfrontaci všech dostupných pramenů a ve spolupráci 

jednotlivých oborů humanitních i přírodovědných, což v současnosti snad není příliš velkou 

novinkou a do budoucnosti je potřeba tento přístup nadále rozvíjet. 

10 



1. 3. PROBLEMATIKA STŘEDOVĚKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 

Zemědělská výroba podléhá řadě faktorů. Těmi nejvýznamnějšími bezpochyby jsou 

přírodní podmínky, kulturní a technologická úroveň společnosti a hustota zalidnění. 

Z hlediska klimatu, nadmořské výšky a kvality půd představuje Evropa území značně 

rozrůzněné, přičemž platí, že k velmi úrodným oblastem patří Středomoří a zeměpisný pás 

táhnoucí se od jižní Anglie přes Severoněmeckou nížinu dále na východ. 

Rozdílnost přírodních podmínek je příčinou různého průběhu zemědělského cyklu, což se 

projevuje v časových posunech zemědělských prací (např. v krajích klimaticky nepříznivých 

začíná sklizeň mnohem později apod.). Mimo jiné podmiňuje i značnou variabilitu ve 

způsobech obdělávání půdy na různých místech Evropy - např. odlišnosti v rozloze polí 

závisejících na členitosti reliéfu, odlišnosti ve skladbě pěstovaných rostlin nebo možnost či 

nemožnost použít určitý technický vynález (např. v době středověku měl těžký záhonový pluh 

své opodstatnění na kompaktních půdách ve střední a východní Evropě, nikoli však na 

středomořských lehkých a suchých půdách, pro něž bylo vhodnější použít rádlo) /Cherubíni 

1999/. 

Přírodní podmínky se neliší pouze v rámci Evropy, nýbrž i v rámci tak malého území 

jakým je Česká republika. Z hlediska klimatu se zde rozlišují čtyři různé oblasti. Stačí 

porovnat pohraniční hory s pražskou kotlinou, přejedeme-li na jižní Moravu, ocitneme se opět 

v trochujiném klimatickém prostředí (Svoboda, Vašků, Cílek 2003). Zemědělský cyklus 

proto není všude stejný ani v našich zemích. 

V počátku raného středověku se počítá s osídlením pouze nejúrodnějších krajů Čech a 

Moravy. Rozšíření osídlení do vyšších poloh v průběhu následujících staletí znamenalo pro 

zemědělský cyklus časový posun oproti nížinám. Kromě toho zemědělská výroba v každém 

z regionů podléhá klimatickým vlivům, které jsou pro něj typické (např. v případě příchodu 

studeného a vlhkého roku bude značně ohrožena úroda v pohraničních horách, zatímco pro 

jižní Moravu daný klimatický výkyv nebude představovat takové nebezpečí. Ale naopak 

v případě suchých let bude silně zasažena). "Je nutné si uvědomit, že jedna klimatická příčina 

může vyvolat v různých částech našeho území různé odezvy a že každá krajina reaguje do 

značné míry individuálně" (Svoboda, Vašků, Cílek 2003, s. 30). 

Ptáme-li se, jaké klima bylo ve střední Evropě v době středověku a jaký mělo dopad na 

zemědělskou výrobu, je pro nás vzhledem k výše zmíněné skutečnosti obecný model 

vytvořený historickou klimatologií, která počítá s tzv. klimatickým optimem mezi léty 800-

1300, nedostatečný (podrobněji o rekonstrukci klimatu Brázdil, Kotyza 1997, 2001 ). Podobně 
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si stojí i dochované záznamy o počasí, v nichž nás kronikáři informují o tom, že toho a toho 

roku bylo nesmírně suché léto, že obilí na poli pomřelo, že byla neúroda, aniž bychom věděli, 

co ji způsobilo apod. Navíc téměř všechny tyto zprávy se vztahují pouze na střední Čechy 

(Brázdil, Kotyza 1997). 

V rámci středověkého klimatického optima, jež se všeobecně vyznačovalo teplejším a 

sušším počasím, se neustále a nepravidelně střídala v několika letech období studená a teplá/ 

suchá a vlhká, přičemž mezi nimi nechyběly roky "srážkově i teplotně anomální" (Svoboda, 

Vašků, Cílek 2003, s. 408). Klimatické výkyvy a proměnlivost počasí v řádu několika po sobě 

jdoucích let jsou zcela přirozené, dějí se stále, a to jak v období považovaném obecně za 

příznivé, tak nepříznivé. Středověké zemědělství (stejně jako to dnešní) bylo vlastně neustále 

vystaveno klimatickým změnám, které ještě navíc, jak už bylo řečeno výše, měly na úrodu 

v jednotlivých regionech různý dopad. Více než samotné klima je v tomto smyslu důležitější 

vývojový stupeň zemědělské výroby, tj. do jaké míry byl středověký člověk schopen čelit 

rozmarům počasí, jak účinné byly prostředky, které vyvinul, a hlavně zda vytvářel či měl 

vůbec možnost vytvořit dostatečné rezervy pro časy krize a neúrody. Obecně lze 

předpokládat, že středověké zemědělství se dokázalo adaptovat na dlouhodobé změny 

klimatu, ovšem zásadní ohrožení pro něj představovaly výkyvy krátkodobé (Klápště 1994, 

2005). 

"Rolník vytváří podmínky pro přírodní procesy, které probíhají podle svých zákonitostí" 

(Neuerburg, Padel 1994, s. ll 0). Vždy bude platit, že dané zákonitosti změnit nemůžeme. 

Během vývoje zemědělství však člověk přišel na řadu prostředků, kterými lze ovlivnit 

k lepšímu růst plodin, zvýšit výnosnost pole, zlepšit výživu nejen pro sebe, ale i pro svá 

zvířata (Neuerburg, Padel 1994). Přírodní podmínky jsou pro zemědělskou výrobu určující, 

ovšem její úspěch závisí i na způsobu obdělávání půdy, na vyspělosti výrobních postupů a 

používaných nástrojů. 1 

V období raného středověku nebyla úroveň zemědělské techniky vysoká, ale při 

předpokládaném zemědělském systému (viz níže) postačovala. Výnosy se odhadují v průměru 

1 Jako příklad lze uvést zemědělství na Volyni v 2. polovině 19. století, kdy vedle sebe žili a půdu obdělávali 
usedlí Ukrajinci a přistěhovalí Češi. Ukrajina je územím s vysoce úrodnou černozemí, přesto podle dochovaných 
pramenů či vzpomínek pamětníků Češi dosahovali mnohonásobně vyšších výnosů než Ukrajinci (Hofman 1995). 
" . .přicházeli do jiného světa, udivujícího je mnoha hospodářskými a společenskými rozdíly od jejich 
dosavadních zkušeností ... setkali se s patriarchálně feudálním stupněm ekonomiky ukrajinské vesnice ... vůbec se 
nepěstovaly pícniny, velmi málo brambory. Pole bylo kypřeno většinou rádlem, sklízelo se a mlátilo jen ručně. 
Zcela neznámou věcí bylo hnojení polí chlévskou mrvou. Primitivní stav zemědělské výroby se odrážel ve 
způsobu života ukrajinského rolníka a stupni jeho kulturnosti." (Vaculík 1984, s. 15). 
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1: 4, tj. z jednoho zasetého zrna se získaly čtyři, což znamená nízkou úrodnost. Vzhledem 

k relativitě celého tohoto světa podává každá průměrná hodnota realitu velmi zkresleně. 

Stírají se v ní totiž zásadní rozdíly. V našem případě velikost výnosů bezprostředně "závisela 

na místních přírodních podmínkách a na klimatickém průběhu toho kterého vegetačního 

období" (Klápště 2005, s. 282). Daný odhad je pouze orientační. Důsledky neúrody, která 

přišla v několika letech po sobě, vedly často ke katastrofě v podobě hladomoru.2 O tom, zda si 

člověk vytvářel rezervy, se můžeme jen dohadovat (kromě výrobních možností asi záleželo i 

na kulturních zvyklostech). 

Pochopitelně, že podstatnou roli v otázce výnosů představuje i rozsah pole, kterým 

rolník disponoval, a intenzita hospodaření na obdělávané půdě3 (ale mimo jiné např. i 

skutečnost, zda zemědělec vlastnil tažná zvířata (Cherubíni 1999). Souhrnně řečeno, výnos 

jednoznačně souvisí s přírodními podmínkami, s praktikovaným zemědělským systémem a 

úrovní používané techniky. 

Zemědělské systémy jsou odvozovány z etnografických dokladů, popř. se o nich 

dozvídáme z písemných pramenů (zmínky o dvojpolním či trojpolním hospodaření), určitý 

odraz střídání osevu snad může poskytnout i paleobotanika dle nalezených zbytků obilnin. I 

přestože není jisté, zda v historii Evropy extenzivní systémy předcházely těm intenzivním, dá 

se předpokládat, že tomu tak bylo. Vývoj zemědělství se tedy zřejmě nesl v duchu postupné 

intenzifikace. Ovšem je třeba upozornit na to, že vedle sebe stále existovaly nejrůznější 

způsoby obdělávání polí jak extenzivní, tak i intenzivní, a to až do moderní doby (Boserup 

1970, Beranová 1980). 

E. Boserupová rozpracovala teorii, v níž za hlavní příčinu změn v zemědělství 

(přechod na intenzivnější obdělávání a zdokonalování technologie) považuje růst počtu 

obyvatel. Zároveň zdůrazňuje, že přechod od extenzivního systému k intenzivnímu se děje 

pouze v případě, že vložené úsilí se vyplatí. Neboť všeobecně platí, že extenzivní systémy 

jsou méně náročné na práci a poskytují větší výnosy. Na druhé straně však vyžadují dostatek 

volné plochy, tedy i nízkou hustotu zalidnění (Beranová 1980, Boserup 1970). Růst počtu 

obyvatelstva znamená postupný úbytek zemědělské půdy a nutí k intenzivnějšímu obdělávání, 

2 Poměrně hojně nás o tom informují i písemné prameny (viz Svoboda, Vašků, Cílek 2003, Beranová 2004, 
Montanari 2003). 
3 Na základě objemu a počtu obilnic nalezených na raně středověkých sídlištích, popř. hradištích a jejich 
zázemích, se někteří badatelé snažili odhadnout výnosy a rozsah zemědělské plochy (např. Kudrnáč 1958, 1962, 
M. Beranová 1986a, Nekuda V.- Nekuda, R. 1997). Výchozím bodem byl průměrný výpočet roční spotřeby 
obilnin člověka (cca 400 I) a odhad velikosti sklizně z 1 ha osetého pole. Domnívám se, že stanovení obdělávané 
plochy na základě objemu obilnic bez znalosti způsobu hospodaření (intenzity) a majetkových poměrů v dané 
době je mírně zavádějící. Dané odhady opět slouží k vytvoření si velmi hrubé představy. 
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které zúročí vydanou lidskou energii jedině pomocí vyspělejší technologie.4 

Na rozdíl od mladšího období doklady o způsobu hospodaření na našem území 

v raném středověku chybějí. Nelze než předpokládat, že zemědělství bylo extenzivní, a 

využít poznatků z etnografie, která popisuje jeho různé formy (Beranová 1980). Všeobecně 

předpokládaná nízká hustota obyvatelstva5 a poměrně vysoká míra zalesnění6 tuto domněnku 

podporují, stejně jako i málo vyspělá technologie, o níž nás zase informují archeologické 

nálezy. Za hlavní způsob obdělávání půdy v období raného středověku se dnes považuje 

přílohové zemědělství. Žárové zemědělství se nevylučuje, daná otázka je však spojena s řadou 

protichůdných argumentů. Doba vzniku trojpolního systému patří k nedořešeným problémům. 

Na základě paleobotanického materiálu se někdy klade do doby laténské (KUhn 1990). Tato 

otázka je podobně problematická jako např. otázka vzniku pluhu a obávám se, že ani na jednu 

z nich není prozatím možné najít jednoznačně platnou odpověď. Podstatnější proto je, ptát se, 

kdy došlo k obecnému rozšíření trojpolního systému a k zavedení pluhu a za jakých podmínek 

k tomu mohlo vůbec dojít (dále viz kap. 2. 1. 7., 2. 3. 3.). 

Zemědělské systémy jsou pro nás zajímavé především z hlediska míry vytížení 

člověka a rozvržení jeho práce v průběhu roku.7 Jsou však nesmírně důležité i v posuzování 

otázky vztahu rostlinné a živočišné výroby. Extenzivní formy zemědělství nejsou přímo spjaté 

4 V žárovém zemědělství na člověka připadá pouze 10- 20% práce (vykácení lesa). Největší díl vykoná oheň. 
Setba se většinou uskutečňuje bez přípravy půdy. Není třeba orat ani podporovat úrodnost hnojením (příznivé 
účinky popela). Nevýhodou je však silné zaplevelení, protože oheň nespálí kořeny vegetace. Výnosy výrazněji 
klesají cca po 2 letech. V přílohovém zemědělství připadá na 1 ha mnohem více práce. Je založené na střídání 
plochy, která se obdělává, a plochy ponechané ladem (v nejextenzivnější formě půda odpočívá cca 15 let, 
v nejintenzivnější 2 roky), přičemž pole bývá svou rozlohou mnohem menší než odpočívající zatravněné části 
(Beranová 1980). Oheň v tomto systému nemá opodstatnění. Pole, které se obdělává více let za sebou, vyžaduje 
zpracování půdy před setbou, je tedy nutné zbavit ho trvale kořenů. Se zkracováním doby přílohu, jehož půda se 
postupně vyčerpává kvůli nedostatečnému odpočinku (trvá 1- 2 roky), klesají výnosy a snižuje se tak i hodnota 
práce (výsledek neodpovídá vloženému úsilí). E. Boserupová zaznamenala na mnoha místech na světě návrat 
k extenzivním systémům právě proto, že jsou v tomto smyslu výhodnější a poskytují snadnější obživu. Ovšem to 
je možné jedině v případě dostatečně volné plochy. Pokud se ale nelze vrátit k extenzivnímu způsobu 
hospodaření kvůli hustému osídlení, zabránit klesání výnosů na obdělávaném poli umožní vyspělejší technika a 
zavedení nových zemědělských postupů (např. hnojení). Je třeba však upozornit, že problematika postupného 
vyčerpávání polí není v současnosti přijímána bez výhrad. 
5 Na základě písemných pramenů se zvýšení počtu obyvatelstva v Evropě přisuzuje době od ll. století. Ve 
střední Evropě se odhaduje ztrojnásobení populace v letech 1150 - 1400 (Petráňovi 2000). Ovšem podle 
archeologických dokladů se zdá, že k postupnému růstu počtu obyvatelstva docházelo od poloviny 1. tisíciletí. 
Proměna krajiny přímo souvisí s nárůstem populace. Lesy začínají ustupovat s potřebou člověka získat novou 
zemědělskou půdu. V našich zemích se tento proces výrazněji projevil v průběhu 12. století a vyvrcholil ve 13. 
století. Stejně jako růst počtu obyvatelstva měl na zemědělskou výrobu a na proměnu krajiny v Evropě zásadní 
vliv i jeho pokles - opětné zarůstání polí, případná obnova lesního porostu, zánik vesnic, přechod 

k extenzivnějším formám zemědělské výroby (Cherubíni 1999; Boserup 1970). 
6 O rekonstrukci krajiny v minulosti nejnověji Sádlo a kol. 2005: Krajina a revoluce. Praha. 
7 Extenzivní způsoby znamenají více volného času během roku (viz výše pozn. 4). S postupnou intezifikací práce 
přibývá. V trojpolním systému se seje dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Tomu se přizpůsobuje i počet oreb 
(viz také pozn. 25). Je nutná i větší péče o dobytek potřebného k tahu (ustájení, zajištění krmiva na zimu či 
shromažďování hnoje a hnojení pole). 
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s chovem domácích zvířat, tj. disponovat dobytkem pro ně není podmínkou pro to, aby se 

daly provozovat. Z hlediska vývoje ve středověku se snad dá říci, že čím je intenzivnější 

způsob rostlinné výroby, tím stoupá její závislost na chovu domácích zvířat. Žárové 

zemědělství může fungovat nezávisle na chovu dobytka - nepotřebuje zvířata k tahu, 

nevyužívá k hnojení chlévskou mrvu apod. 

V přílohovém způsobu hospodaření je nezbytná příprava půdy. Dobytek je důležitý 

především pro tah, neboť ani v tomto systému není nutné hnojit vzhledem k víceletému 

odpočinku půdy. V trojpolním systému bychom se však bez domácích zvířat neobešli- jsou 

potřeba k tahu a k nashromáždění hnoje. 8 V souvislosti s danými systémy se do jisté míry liší 

i účel chovu. U extenzivních systémů se zvíře k práci využívá mnohem méně, chová se 

především kvůli obživě (Beranová 1975). 

Od intenzity využití zvířat v zemědělství se může odvíjet i způsob, jakým se o ně 

pečuje. Osteologické nálezy z období raného středověku nepřímo odrážejí vzhled chovaného 

dobytka a dá se podle nich částečně i usuzovat na jejich zdravotní stav (patologické projevy 

na kostech), a tedy i míru péče (Beranová 1975, 1980). Dobytek se snad většinu roku pásl 

venku, snad bylo stádo zčásti před zimou redukováno. A snad mohly i existovat přístřešky 

sloužící jako chlévy. Přímé a jednoznačné doklady ovšem chybí. Pouze nálezy krátkých kos 

svědčí o určité snaze zajistit pro dobytek píci (viz kap. 3. 1.). 

Rasy domácích zvířat v raném středověku byly mnohem menší než dnes (např. krávy 

měly v 10. - 13. století kolem lm). Se zlepšujícími se podmínkami (ustájení, zajištění 

dostatečného krmiva na zimu apod.), které pro ně člověk vytvořil, se jejich podoba změnila 

/Klápště 2005/. Mezi osteologickými nálezy se vyskytují kosti hovězího dobytka, vepře, ovcí, 

koz a drůbeže. 

Nelze pochybovat o tom, že pastva je nejjednodušší způsob krmení dobytka, způsob 

jednoznačně šetřící lidskou práci. E. Boserupová (1970) hovoří o třech možnostech zajištění 

píce: 1. existence stálých pastvin, 2. pastva na přílohu, 3. část úrody je ponechána jako 

krmivo. Pokud se dobytek pase na přílohu, představuje obdělávaná plocha max. 1/3 z celkové 

využívané plochy. Pokud se dobytku ponechává část vypěstované úrody jako krmivo, je 

pozemek pro pastvu menší než pole (ukrajování z úrody je však opět možné pouze v případě 

dostatečných výnosů). 

V době raného středověku se zdá nejpravděpodobnější pastva dobytka na přílohu. 

"Extenzivní primitivnější systémy, zejména přílohové zemědělství, nerozlišují 

8 srov. Na Volyni v 19.století se praktikova! rovněž trojpolní systém a hnojení chlévskou mrvou nebylo známé. 
Přírodní podmínky na Ukrajině jsou však pro zemědělství více než příznivé. 
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pole, pastviny a louky; každý úsek tu slouží dočasně jako pole, potom jako louka a nakonec 

jako pastvina." (Beranová 1975, s. 42). Trvale vymezené pastviny v daném systému nejsou 

podmínkou, což ovšem nemusí nutně znamenat, že neexistovaly. Dochází-li však k obecnému 

úbytku volných zemědělských ploch, daná potřeba přesně vymezit trvalou pastvinu se 

nepochybně zvyšuje. O zásadním nedostatku pastvin lze hovořit až v souvislosti s vrcholným 

středověkem, kdy se v rámci komplexu změn (viz níže) prosadil intenzivní způsob 

hospodaření, v němž je hlavní využívanou plochou pole - v trojpolním systému úhor 

představuje 1/3 z celkového pozemku. 

V průběhu období, které sledujeme, se započal proces změn, které se plně prosadily 

až ve vrcholném středověku. Pod vlivem růstu populace se měnila krajina (postupné 

odlesňování), zahušťovala se stará sídelní síť a osídlení postupovalo do vyšších poloh méně 

příznivých pro zemědělství, ubývalo volné zemědělské půdy, tvořily se nové majetkové a 

právní poměry, které v budoucnosti pozměnily sociální postavení středověkého rolníka 

(učinily ho přímo závislým na pozemkovém vlastníkovi) a díky nimž vznikla víceméně 

stabilní síť pravidelně uspořádaných vesnic s přilehlými plužinami a s jasně vymezenou 

výměrou jednotlivých polí. Tomu všemu se musel nutně přizpůsobit i způsob zemědělské 

výroby. 

Období 6. - 13. století není však dobou převratných změn. K plnému prosazení 

inovací v zemědělství jako jsou vícepolní systémy, vyspělejší zemědělská technika (např. 

pluh, dlouhá kosa, chomout, kování koní..) a vyspělejší péče o dobytek (ustájení, zajištění 

dostatečného krmiva na zimu, shromažďování hnoje k hnojení polí ... ) náleží až vrcholnému 

středověku. 

Souhrnně lze říci, že daný historický vývoj na pozadí demografického tlaku a proměny 

krajiny směřoval od extenzivních forem zemědělství k formám intenzivním. Znamenal 

postupné zdokonalení zemědělské techniky a vzhledem ke zvyšující se závislosti rostlinné 

výroby na chovu dobytka i zlepšení péče o domácí zvířata. Zároveň se však ztížila lidská 

práce a v rámci zemědělského roku jí přibývalo, přičemž vynaložené úsilí ne vždy přineslo 

dostatečnou protihodnotu. Středověké zemědělství i přes vyvinuté prostředky podléhalo 

přírodním katastrofám, klimatickým výkyvům a neblahým společenským událostem jako jsou 

např. války. A čelit jim tak, aby neohrozily jeho produkci, a tedy i člověka, neumělo. 
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2.JARO 

Středověké kalendářní miniatury zobrazují ve třech jarních měsících (březen, duben, 

květen) nejrůznější činnosti. Březen může být symbolizován orbou (např. Br. kř. vel. Lva z r. 

1356; Ikon: obr.1) nebo ošetřováním vinic a prvními pracemi v sadu jako je např. rytí půdy či 

osekávání větví (např. Slovenský kalendář na rok 1432, Ikon: obr. 5). Spíše vzácně se 

setkáme i s vláčením polí a rozséváním zrna.9 Někdy orba bývá zobrazována i v 

symbolice dubna. Mnohem častěji je však duben představován jako měsíc, v kterém polní 

práce ustupují na čas do pozadí Ge zoráno a zaseto) a především je třeba se věnovat sadu a 

zahradě, popř. vinici (např. Br. kl. sv. Jiří na PH; lkon: obr. 2). Mezi typické činnosti tedy 

patří okopávání, prořezávání, rytí, roubování, přesazování stromů. Kromě toho se objevují i 

motivy ,,jarního probouzení" přírody (např. v Salzburském kalendáriu10 vidíme postavu 

nesoucí v pravé ruce asi snopec trávy, zatímco levou ukazuje na rozkvetlý strom, Ikon: obr. 

3). V rámci zobrazovaného ročního cyklu spjatého s hlavními zemědělskými úkony se 

tématicky zcela vymyká květen. Je totiž představován jako měsíc lásky (Ikon: obr. 1) a 

zábavy. Objevují se tanec či hra na hudební nástroje. Poměrně časté jsou i vegetativní motivy 

např. Kalendarblatt z poslední třetiny 1 O. století kláštera ve Fuldě nebo Salzburské 

kalendárium. V prvém případě se jedná o stromy v květu, v druhém postava drží rozkvetlou 

kytici (Ikon: obr. 3, 4). Která práce připadá na tento měsíc, můžeme odvozovat jedině 

z etnografického materiálu (např. se mu přisuzuje péče o domácí zvířata /Smetánka 2004/). 

2.1. ORBA 

Příprava půdy před zasetím může být prováděna pomocí ručních nástrojů, tj. motyky 

nebo rýče či pomocí nástrojů tažených zvířaty nebo člověkem, tj. rádlem nebo pluhem (Comet 

1992). Raně středověké nálezy rýčů jsou velmi vzácné. Nálezy motyk jsou početnější. Jejich 

funkce nemusí být nutně spjata s pěstováním rostlin, ale mohly pochopitelně sloužit i kjiným 

účelům (kopání, hloubení půdy při stavbě, opevňovacích pracích apod.) /Poláček 2003/. 

Naproti tomu kovové součásti oradel jsou relativně hojné a jejich funkce bývá jednoznačná. 

Mnohem větší problém představuje přiřazení nalezených radlic a krojidel k určitému typu 

orného nástroje (rádlo, pluh, předkroj). Ještě než se však budeme zabývat typologií oradel a 

jejich kovových součástí, popř. jejich vývojem v průběhu 6. -13. století, je třeba upozornit 

9 Obě tyto činnosti jsou zobrazovány hlavně v podzimních měsících. 
1° Kalendář z astronomického spisu Chronologische und astronomische Sammelhandschrift je nejstarším 
středověkým kalendářem. Pochází z roku 818 ze Salzburgu a dá se říci, že stál na počátku vzniku kalendářního 
ikonografického schématu /Comet 1992/. 

17 



na druhy archeologických nálezů dokládajících orné zemědělství a jejich rozmístění v Evropě. 

2. 1. 1. Druhy archeologických nálezů 

Vzhledem k tomu, že raně středověká oradla byla vyráběna především ze dřeva, zřídka 

se nám dochová jejich kostra. Nejvhodnější přírodní podmínky pro dochování dřevěných částí 

nalezneme ve Skandinávii. Právě odsud pochází asi nejvíce nálezů tohoto typu, a to jak 

pravěkých (např. lokalita Dostrup asi 61 O př. Kr ± 100 let, Hendriksmose asi 350 př. Kr. ± 

100 let), tak i středověkých (např. Dánsko - části pluhu ze 13. století i z doby pozdější) 

/Comet 1992, Pesez 1991/. Existují však i nálezy ze střední Evropy náležející do raného 

středověku. Asi nejznámějším je plazové rádlo s dřevěnou veslovitou radlicí z Dobrohošti 

(Dabergotz) 11
, vykopané r. 1823 (Meklenbursko) /Arch: obr. ll. Mezi dalšími nálezy stojí za 

zmínku např. nález z hradiště Wiesenau 12 či z Kamiene Pomorskiego. 13 

Srovnáme-li západní a východní oblasti Evropy, překvapí nás velká disproporce 

v počtu nálezů zemědělských nástrojů. Území západní poskytuje mizivé množství dokladů, a 

to jak z raného, tak i vrcholného a pozdního středověku (Pesez 1991 ). Zaměříme-li svou 

pozornost na kovové součásti oradel, radlice a krojidla, zjistíme, že např. z bývalých římských 

provincií je doloženo více než deset radlic a přičteme-li k nim další nálezy ze zbylé části 

západní Evropy z doby 6.- 12. století, dostaneme výsledek asi 20 nalezených radlic (Fries 

1995, Gringmuth-Dallmer 1982). Naproti tomu M. Beranová (1980) uvádí pouze z území 

bývalého Československa asi 80 radlic. Nedostatek archeologických dokladů je na západě 

však kompenzován značným bohatstvím ikonografických a písemných pramenů. 

V době raného středověku (8.- 10. století) jsou v Evropě zaznamenány dvě velké 

koncentrace nálezů radlic, a to na území Velké Moravy a první bulharské říše (Fries 1995). 

Jejich význam však nespočívá pouze v početnosti nálezů, ale převážně v tom, že mezi nimi 

najdeme i radlice asymetrické. V této souvislosti nás musí nutně napadnout tolik populární 

otázka vzniku pluhu a jeho šíření a jakou roli v daném vývoji hrál vliv bývalých římských 

provincií (viz níže kap. 2. 1. 7.). 

11 Toto rádlo bylo výjimečně dobře zachované, bylo křivohřídelové, zhotovené z jednoho kusu dubového dřeva, 
opatřené vysouvatelnou dřevěnou radlicí upevněnou v hřídeli a opírající se o plaz. Na základě radiokarbonového 
datování náleželo asi do r. 733 ± 80 let, tj. do období od poloviny 7. století do počátku 9. století. 
12 Rovněž se jedná o křivohřídelové rádlo zhotovené z jednoho kusu dřeva, se značnou délkou hřídele /3m/, což 
by mohlo souviset s jejím bezprostředním napojením na jařmo tažných zvířat. Není jasné, zda toto rádlo bylo 
opatřeno radlicí. Opět pomocí radiokarbonové metody je datováno do 8. století (Podwinska 1976). 
13 Mezi plazem a hřídelí je patrný sloupek- slupice, tj. je naznačena tzv. rámová konstrukce rádla, s kterou se 
setkáváme velmi často v mladším ikonografickém materiálu. Datace: 1. polovina 9. století (Beranová 1980). 
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Daná nerovnost rozmístění archeologických nálezů na evropském kontinentě je 

vysvětlována různými způsoby. Bývá to přisuzováno stavu výzkumu či relativnímu 

nedostatku železa na západě (např. Podwiitska 1976, Pesez 1991 ). V případě dvou zmíněných 

koncentrací podává J. Klápště vysvětlení jiného druhu. Příčinu vidí spíše v "nestejném 

zacházení s artefakty v 'živé kultuře' raného středověku" (2005, s. 278). Skutečnost, že 

nalezené nástroje z Velké Moravy a první bulharské říše pocházejí nejvíce z depotů, které 

jsou zřídka zaznamenány na jiném území Evropy, by to naznačovala 14 (Klápště 2005). 

Posledním druhem archeologického dokladu vztahujícím se ke zpracování půdy v 

minulosti jsou odkryté stopy orby. Gringmuth-Dallmer (1983) zaznamenal42 lokalit z období 

od pozdní doby laténské až po novověk na území Holandska, Belgie, Německa, Polska a 

Čech. 15 Opět je patrná nerovnoměrnost v rozmístění nálezů, přičemž jejich koncentrace se 

objevila především při pobřeží Severního moře. Od pozdní doby laténské jsou vedle sebe 

zaznamenány oba druhy orby, a to jak symetrická, tak i asymetrická (jedním z nejstarších a 

nejznámějších dokladů stop po asymetrické orbě jsou brázdy odkryté na lokalitě Feddersen 

Wierde datované do l. století př. Kr.). Pochopitelně, že existují snahy vyvozovat typ oradla 

podle charakteru odkrytých stop, a ještě navíc daná problematika vyvolává silné nutkání 

hledat na základě těchto dokladů odpovědi na otázku vzniku a šíření pluhu v Evropě. 

Křížová orba se obvykle přisuzovala rádlu a paralelní orba pluhu. Dnes se tato 

skutečnost zdá být složitější. Kromě toho, že způsob orby závisí na lokálních přírodních 

podmínkách (ne všude lze s rádlem orat v liniích na sebe kolmých) /Gringmuth-Dallmer 

1983/, tak je třeba brát v úvahu i vytvořené interpretace archeologů (odkryté stopy křížové 

orby nemusí nutně být tím, co před sebou vidíme, může se jednat i o časově následnou 

paralelní orbu) I Pesez 19911. 

V případě samotných nástrojů se dostáváme ještě k většímu problému. Opět nelze 

přímočaře říci, že symetrické brázdy byly vyorány rádlem a asymetrické pluhem. Necháme-li 

se inspirovat etnografickou typologií oradel, zjistíme, že existují takové typy nástrojů, které 

třeba jen zčásti obracejí půdu, že jsou pluhy se symetrickou radlicí anebo, jak je velmi často 

14 Depoty na československém území shrnula A. Bartošková (1986). Bývají považovány za osobní majetek 
ukrytý v době nebezpečí či obchodní sklady, popř. se mohou pokládat za určitý projev rituálního chování. 
V případě Velké Moravy vysvětlení o ukrývání železných nástrojů do země v dobách nebezpečí může mít své 
opodstatnění. Depoty nalezené v Mikulčicích jsou datovány do pozdní fáze Velké Moravy, tj. do doby 
maďarských vpádů (Poláček 2003). 
15 V době raného středověku na slovanském území jsou dochovány např. v Krzt<tle stopy po orbě rádlem 
datované do 7. století, z 8.-10. století pocházejí asymetrické stopy po orbě "pluhem" zBoleszczynu, z 10.- 12. 
století z Dobropole (Podwinska 1976), asi z 10.- ll. století stopy po křížové orbě rádlem z Phy-Klárova 
(Hrdlička 1972), analogickou situaci najdeme v Mikulčicích (Kavánová 1984) I Arch: obr. 2/. 
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uváděno v odborné literatuře, že lze se symetrickým rádlem nakláněném na jednu stranu 

provádět asymetrickou orbu. 

V dané otázce představuje jeden z hlavních problémů už samotná terminologie, neboť 

k dispozici nemáme než dvě slova: rádlo a pluh, ale možností je celá řada. Hovořit o pluhu 

v souvislosti s nálezy stop po asymetrické orbě spadající do doby kolem přelomu letopočtu 

nepokládám za nejvhodnější. Výraz pluh, a tak bude chápán a v daném významu používán i 

v této práci, je ztotožněný s dokonalým těžkým záhonovým pluhem, jehož podobu známe. 

Doklady o tom, že by tento nástroj existoval ve své podobě již v 1. století př. Kr., nemáme. 

2. 1. 2. Rádlo vs. pluh, typologie oradel 

Na středověkých vyobrazeních můžeme pozorovat způsob práce při orbě. Ve většině 

případů oráč kráčí za oradlem táhnutém párem dobytčat či koní. Vedle oráče se mnohdy 

objevuje i postava poháněče zapřažených zvířat. Sledujeme druh oradla, 16 jeho celkovou 

podobu, někdy bývají patrné jeho součásti dřevěné či kovové, rozpoznáváme způsob zápřahu 

/Ikon: obr. 1, 3, 5- 10/. 

Zobrazení celkové podoby nástroje pro nás představuje cennou informaci. Ovšem 

rozlišení mezi rádlem a pluhem nemusí být jednoznačné. Nejen pro ikonografii, ale i pro 

archeologii jsou přesná definice obou oradel a stanovení rozlišujících kritérií velmi podstatné. 

Z hlediska funkčního se rádlo definuje jako nástroj symetrický, který půdu pouze rozrývá a 

odhrnuje na obě strany. Může být vybaveno krojidlem, kolečky či dvěma odhrnovačkami 

(Šach 1961, Beranová 1958). Pluh pracuje naopak asymetricky, půdu podřezává a obrací na 

jednu stranu. Jeho charakteristické znaky jsou asymetrická radlice, krojidlo, jednostranná 

odvalová deska, popř. kolečka (Arch: obr. 12). 

Nejrůznější badatelé se snažili mezi jednotlivými výše popsanými částmi oradel najít 

odpovídající kritéria, podle nichž lze usuzovat, že v určitém konkrétním případě můžeme 

hovořit o pluhu, nebo naopak o rádle. Fr. Šach (1963) všechny tyto pokusy odmítl a za 

podstatný rozlišující znak považoval jedině jednostrannou odvalovou desku, neboť právě ona 

vykonává to nadefinované otočení půdy. 17 Je-li na středověkém vyobrazení jasně zřetelná 

odhrnovačka, můžeme hovořit o pluhu. V případě archeologie jsme však v úzkých, protože 

odvalové desky byly vyráběny ze dřeva a v dochovaném materiálu po nich není ani stopy (viz 

níže kap. 2. 1. 7.). 

16 V raném středověku obecně převládají v evropské ikonografii vyobrazení rádel, zatímco v následujícím období 
vyobrazení pluhů /Comet 1992/. 
17 S tímto názorem se dnes ztotožňuje většina autorů. 
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Pro nás asi nemá valného smyslu zabývat se detailně vytvořenými typologickými 

řadami oradel dochovaných v etnografickém materiálu. 18 Na skutečnosti, že celková podoba 

raně středověkých nástrojů nám nadále zůstane utajena, nic nezmění. Přesto se jimi necháme 

zlehka inspirovat, protože při posuzování nalezených radlic a rekonstrukci archaických oradel 

jsou jistě užitečné. Podstatné je odlišit naprosto základní typy rádel a pluhů, 19 které je možné 

předpokládat v době raného a vrcholného středověku, a uvažovat o způsobu práce, popř. o 

jejich výkonnosti (viz pozn. 20- 22). Ze symetrických nástrojů (rádel) v úvahu přicházejí: 

rádlo bez horizontálního plazu (rylcové rádlo), tzv. hák20 a rádlo s horizontálním plazem 

(plazové rádlo ). 21 Z asymetrických nástrojů (pluhů) lze počítat ve střední Evropě 

sjednostrannýrn pluhem22 /Šach 1961, Beranová 1975, 1980). Konkrétním dokladům těchto 

nástrojů v minulosti se budeme věnovat níže (viz kap. 2. 1. 3; 2. 1. 4.). 

2. 1. 3. Oradla v ikonografických pramenech 

Oba typy jednodušších oradel, hák a plazové rádlo, máme doloženy ve středověké 

ikonografii. Nejstarší vyobrazení bezplazového rádla na našem území najdeme v kapli sv. 

Kateřiny ve Znojmě z roku 1134 (Ikon: obr. 6). Jedná se o rádlo bez koleček vybavené dvěma 

klečemi a hřídelí. Zápřah je proveden pomocí jha upevněného za rohy páru dobytčat. Daný 

výjev vychází z Kosmovy kroniky, z popisu scény Libušina poselství vyslaného k Přemyslu 

Oráči. A. Friedl ( 1966) předpokládá, že při zobrazování oradla vycházel malíř ze své vlastní 

zkušenosti, tj. namaloval typ rádla, které se ve 12. století ještě mohlo vedle jiných orných 

nástrojů používat: "Je to typ archaického přežitku z prehistorie, ale jeho zobrazení není 

retrospektivním pohledem do českého dávnověku" /Friedl 1966, s. 48/. 

18 Typologií a vývojem orného nářadí se u nás zabývali např. Fr. Šach (1963) nebo M. Stará ( 1958). 
19 Typy sochy v této práci zmiňovat nebudeme, protože se jedná o oradlo rozšířené na území východních 
Slovanů. 
20 Pracovní částí háku je rýl (sloupek), na kterém může být nasazena radlice, a to tak, že se zemí svírá ostrý úhel. 
Rýl může být i bez radlice, jen dřevěný anebo okovaný. Hák vykonává velmi mělkou orbu. V rovnovážné poloze 
vyorává nerovné rýhy a půdu rozhrnuje na obě strany. Jeho těžiště se nachází výše od země. Ne náhodou se o 
hácích hovoří jako o "vratidlech". Postrádají totiž oporu v plazu. Vyžadují sice méně tažné síly, ale jejich řízení, 
vyorání rovné brázdy, stejně jako její hloubka, závisejí především na schopnostech oráče (Šach 1963, Stará 
1958). 
21 Plazové rádlo je vybavené symetrickou radlicí nasazenou bud' vodorovně, anebo šikmo. Může být opatřeno 
krojidlem či dvěma odhrnovačkami na stranách. Vyorává přímější brázdy než rádlo bez plazu. Podle naklonění 
nástroje vykonává buď orbu do roviny, nebo odhrnuje a částečně obrací půdu více kjedné straně. Nárok na 
tažnou sílu je větší, pro člověka však práce není tak namáhavá. Horizontální plaz zajišťuje větší stabilitu rádla, 
poskytuje lepší možnosti jeho ovládání, protože těžiště nástroje je položeno blíže k zemi. Orba tak může být i 
hlubší, protože oráč má možnost působit svou nohou na plaz, aby ho více či méně zahloubil (Comet 1992). 
22 Jednostranný pluh je opatřen asymetrickou radlicí vodorovně nasazenou na plazu, krojidlem a odvalovou 
deskou. Půdu odkrajuje vertikálně i horizontálně a obrací ji na jednu stranu. Hluboká orba se provádí na 
pravidelně obdělávané půdě, mělká orba na úhorech nebo novinách (Comet 1992). 
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Salzburské kalendárium (r. 818) nabízí mnohem starší vyobrazení háku, i když není 

zrovna realisticky vyvedené /Ikon: obr. 3/. Orba v tomto případě symbolizuje měsíc červen, 

což bývá spojováno s orbou přílohu. V rámci středověkého ikonografického schématu je orba 

zobrazována poměrně nejednotně ve smyslu časovém. Setkáme se s ní totiž jak v symbolice 

měsíců podzimních (především západoevropské prameny),23 tak i jarních (např. Br. kř. vel. 

Lva z r. 1356; Ikon: obr. 1 ), a dále v červnu. Skutečnost, že orba není fixována na jeden 

konkrétní měsíc jako jiné zemědělské práce (např. sklizeň) a že setba, popř. vláčení branami 

jsou nejčastěji symbolem podzimních měsíců,24 naznačuje vícenásobnou orbu během roku, 

která je spojena s vícepolními systémy.25 

Vyobrazení, na němž vidíme muže nesoucího rádlo na rameni, pochází z kláštera 

Zwiefalten (1138- 1147) a je jím symbolizován měsíc červen, což opět může být nepřímým 

náznakem zpracování přílohu (Comet 1992). V tomto případě je pro nás však asi mnohem 

důležitější, že se jedná o plazové rádlo vybavené dvěma klečemi, krojidlem a jasně 

symetrickou radlicí /Ikon: obr. 8/. 

2. 1. 4. Doklady oradel v archeologických pramenech 

Archeologické doklady nás neinformují o celkové podobě oradel. Nálezy dřevěných 

koster jsou příliš vzácné a lze na nich rozpoznat pouze určité znaky (např. zda mělo rádlo 

slupici, zakřivenou hřídel apod., viz výše pozn. ll- 13 ). Vzhledem k tomu, že většinu 

archeologického materiálu tvoří železné části oradel, je zásadní otázkou, zda zkoumání tvarů 

a typů radlic, popř. krojidel, nás přivede k celkové podobě středověkých nástrojů. Fr. Šach 

(1961) se domníval, že ze samotné radlice nelze rekonstruovat vzhled oradla. G. Comet 

(1992, s. 69) se k danému problému postavil následovně: "Zdá se nám, ( ... ), že zkoumání 

radlic, jejich opotřebování, je užitečné k poznání celého nástroje. Symetrie či asymetrie je již 

znakem určitého typu oradla: symetrického či asymetrického". Daná problematika Je 

nepochybně nesmírně složitá. Již jsme zmínili, že existují různé typy oradel, které se 

vymykají vytvořeným definicím rádla a pluhu (viz s. 19) Rovněž je třeba zmínit poznámku 

23 G. Comet (1992) uvádí, že první kalendářní vyobrazení orby na jaře ve Francii pochází až z 15. století (Tres 
Riches Heures du duc de Berry, asi r. 141 0). Do té doby byla téměř výlučně symbolem září či října. 
24 Salzburské kalendárium orba v červnu, setba v září; Br. kř. vel. Lva z r. 1356 orba v březnu, setba v říjnu; Br. 
kl. sv. Jiří na PH kolem r. 1400 setba v září; Slovenský kalendář na rok 1432 orba v červnu, vláčení branami 
v listopadu (Ikon: obr. 1- 3, 5). 
25 Doklady najdeme i v písemných pramenech ze západní Evropy, např. nařízení vydané roku 763 klášterem St. 
Gallen ve Weigheimu (viz pozn. 49) nebo ve zreformovaném křesťanském kalendáři z doby Karla Velikého, 
který se zmiňuje o orbě na jaře, do sv. Jiří (24. dubna) se měly zasít jařiny, v červnu ještě před žněmi nastoupila 
první orba úhoru, po žních druhá a následovalo setí ozimů, které mělo být dokončeno nejpozději do ll. listopadu 
na sv. Martina. Mezi jarní orbou a žněmi byl čas senoseče (Petráňovi 2000). 
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Fr. Šacha ( 1963, s. 220): " .. pořizovací hodnota železných součástí nářadí byla v dřívějších 

dobách velmi vysoká, železo se dědilo z generace na generaci. I když se dřevěná část nářadí 

měnila, radlice zůstávala." 

Zásadní problém v posuzování radlic představuje odlišení záměrně vykované 

asymetrie od asymetrie způsobené dlouhodobým používáním, tj. v podstatě určení, jedná-li se 

o radlici původně symetrickou anebo asymetrickou. Za záměrně asymetrické lze považovat ty 

radlice, u nichž je výrazný rozdíl v šířce, ale hlavně v síle obou stran čepele (Šach 1961). 

Velikost radlice, stejně jako její váha, nedovolují odvození celkové podoby oradla, ale 

nepochybně o něčem vypovídají (Comet 1992).26 

2. 1. 5. Typologie radlic, rekonstrukce raně středověkých oradel 

Typologii raně středověkých radlic z československého území vytvořil Fr. Šach 

( 1961 ), který v rámci symetrických radlic rozlišil tři hlavní typy: radlice pěti úhelníkové, 

dýkovité a listovité. Samostatnou skupinu vedle symetrických radlic tvoří radlice asymetrické 

(Arch: obr. 5). Ve své práci se zabýval otázkou, na jakém typu oradla mohly být nasazeny a 

jakým způsobem pracovaly. M. Beranová (1980) na základě jeho poznatků a archeologických 

nálezů předpokládá pro raný středověk pět typů plazových rádel,27 přičemž za nejrozšířenější 

považuje malé lehké plazové rádlo s pětiúhelníkovou radličkou šikmo nasazenou na zkosený 

nos plazu. Dále počítá s existencí lehkého pluhu vybaveného asymetrickou radličkou, 

krojidlem a jednou odvalovou deskou a nevylučuje ani používání tzv. předkroje?8 

Z vymezeného období 6.- 13. století pochází nejvíce nálezů kovových součástí oradel 

z doby 8.-1 O. století, přičemž největší koncentrace spadá na území Moravy a jihozápadního 

Slovenska. Radlice a krojidla nacházíme převážně v depotech spolu s jinými železnými 

předměty (Arch: obr. 6, 8, 9). Sídlištní nálezy jsou méně časté a hrobové nálezy vzácné (např. 

hrob 291 v Čakajovcích; Arch: obr. 19) /Rejholcová 1995, Hanuliak 2004/. 

26 Porovnáme-li raně středověké malé asymetrické radličky např. s nálezem ze Semonic (Huml 1967), je naprosto 
zřejmé, že nepatřily ke stejnému typu nástroje. Semonická radlice pochází ze zaniklé tvrze ze 14. století a je 
dlouhá 38, 6 cm, šířka čepele je 25, 2 cm. Váží skoro 3 kg. Proti tomu stojí nálezy z 8.- 10. století, např. 
asymetrická radlička pocházející z depotu 1237 z Mikulčic, která měří 14 cm a váží O, 20 kg (Poláček 2003) 
I Arch: obr. 3, 4/. 
27 Fr. Šach (1961) přisoudil nalezené radlice plazovým rádlům a vyloučil, že by některá z nich mohla být 
nasazena na rýl háku. 
28 Krojidlo existuje i jako pracovní část samostatného nástroje, tzv. předkroje - Rissu. Za nejstarší nálezy jsou 
považovaná velká skýtská krojidla z východní Evropy datovaná do 6. století př. Kr., která se našla samostatně 
bez doprovodných radlic (Beranová 1968). I na našem území se v určitých nálezech vyskytla krojidla samostatně 
(např. Gajary- Pustatina Vrablicova, Rajhrad na Moravě datované do 8.- 9. století). Podle Šacha se velikostně 
blíží k raně středověkým radlicím. Zda se jedná o doklady předkroje, je sporné. 
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2.1. 6. Nálezy radlic a krojidel ze 6.- 13. století 

Absence archeologických dokladů v 6.- 7. století nám nedovoluje činit obecnější závěry o 

podobě nástrojů a charakteru orby v této době. Dřevěné součásti se na našem území 

nedochovaly a z kovových máme k dispozici pouze jedinou radlici, která pochází z depotu 

z Let u Dobřichovic (Beranová 1980) /Arch: obr. 15/.29 Více nálezů datovaných do 6.- 7. 

století pochází z Polska.30 I přes nedostatek indicií můžeme předpokládat celodřevěná oradla 

bez železných součástí, snad typu háku, jak ho máme vyobrazené např. ve Znojmě (Ikon: obr. 

6), anebo typu plazového rádla. 

Pro dobu od 8. do 12. století je příznačný nárůst počtu nálezů radlic i krojidee 1 (Arch: obr. 

3 -9). Radlice jsou velmi malých rozměrů, obvykle jejich délka nepřekračuje 15 cm. Obecně 

převládají nálezy symetrických radlic. Jejich výrazné jednostranné opracování by mohlo 

svědčit pro práci s rádlem nakláněném na jednu stranu. Tvarová náplň radlic z období 11.-12. 

století se víceméně shoduje s nálezy z předchozí doby, proto se i předpokládá, že zemědělská 

technika nezaznamenala větších změn. Pouze nálezů je podstatně méně (Beranová 1975, 

1986b ).32 Výrazně odlišné jsou až radlice a krojidla pocházející z vrcholného středověku. 

K dispozici máme jak radlice symetrické,33 tak i asymetrické.34 Nalezené radlice i krojidla35 

jsou mnohem větší než artefakty z předchozího období a lze je spojovat s pravým záhonovým 

pluhem, o jehož existenci nás mimo jiné hojně informují i ikonografické prameny (viz níže) 

/Arch: obr. 3, 10/. 

2. 1. 7. Problematika pluhu 

Z písemných pramenů byl za nejstarší zmínku o pluhu považován výraz "ploum" 

(latinizovaná podoba germánského slova pflug), použitý Pliniem v díle Historia Naturalis, 

(VIII, 45). Označil jím oradlo opatřené koly užívané na hranici Galie a Raetie v 1. stol. po Kr. 
9 Kromě radlice patřily k depotu i tři srpy a část krátké kosy. Vše bylo uložené ve dvou železných kotlích. 
Radlička je pětiúhelníková s vyvinutými raménky a je širší než delší (d. 12,4 cm, š. 13,2 cm). Najakém byla 
nasazena rádle, ne lze přesně určit /Šach 1961, obr. 411. Datace hromadného nálezu je sporná. 
30 Polské nálezy shrnula Z. Podwinska ( 1962, 1976). 
31 Za zmínku stojí lokality, z nichž pocházejí radličky se záměrně vykovanou asymetrií např. Gajary- Stolička, 
Pohansko u Nejdku. Dále společné nálezy krojidel a radlic např. Smolnice, Žabokreky, Sklabiňa. Radličky 
bývají jak asymetrické, tak symetrické (nejčastěji pětiúhelníkové). Nálezy shrnuli: Šach (1961 ), Beranová (1975, 
1980), Bartošková ( 1986). 
32 Např. pětiúhelníková radlička z Bylan u Kutné Hory (12. století), listovitá radlice z Kylešovic, veslovitá 
radlice ze Mstěnic (ll. století) /Beranová 1975; Nekuda, V. 1985; Nekuda, R. 1991/. 
33 Početně jsou zastoupeny mnohem méně oproti asymetrickým radlicím: např. tzv. kopinaté radlice 
z Pfaffenschlagu, Mstěnic datované do 13. - 15. století. Z řady lokalit známe další symetrické radlice např. z 
Bratronic ( 13. stol.), Konůvek, Trebišova atd. Tyto nálezy dokazují, že vedle pluhu ve vrcholném a pozdním 
středověku se ještě používala i rádla. 
34Asymetrické radlice se dochovaly např. v Semonicích (poč. 14. století), Sovadinách u Holešova atd. 
35 Krojidla ze 14.- 15. století pochází např. z Konůvek, Mstěnic, Semonic atd. Rovněž se s nimi setkáme na 
mnohých vyobrazeních (shrnul Belcredi 1989) /Ikon: obr. 1, 7, 10/. 
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Jeho bližším popisem se však nezabýval. Dříve bylo považováno za pluh, dnes spíše za rádlo 

s koly /Pesez 19911. Další záznam najdeme v germánském zákoníku "Lex Alemannorum" 

z konce 7. a počátku 8. století. Je zde uveden termín "carruca", a to v souvislosti s orebným 

nářadím. Následně se s ním setkáme i v pramenech z doby karolinské /Podwinska 1976/. O 

jazykové podobnosti mezi termíny "ploum" a "pflug" (= pluh) a "carruca" a "charrue" 

(francouzsky pluh) zřejmě není pochyb. Ovšem co si přesně pod těmito označeními 

představit? Potíž, jakou představuje lexikologická stránka slova, tj. jeho význam, je největším 

problémem, na který narážíme. 

Ikonograficky máme pluh doložen až z 10. století. Kalendářní vyobrazení pocházející 

z let 969- 987 z území dnešní Velké Británie představuje s největší pravděpodobností těžký 

záhonový pluh, který je vybaven předními koly, krojidlem, radlicí a odvalovou deskou. Oráč 

se opírá o kleče a pohůnek pohání "čtyřzápřah" dobytčat /Ikon: obr. 9/. Ikonografické doklady 

zobrazující pluh přibývají v Evropě až od 12. století. Nejvíce jich však pochází z vrcholného a 

pozdního středověku. V našich zemích najdeme nejstarší vyobrazení pravého pluhu v Kodexu 

Jana z Jenštejna z 1. 1396-1397 (Friedl 1931) /Ikon: obr. 10/. Za zmínku stojí také iniciála ze 

spisu Petra de Crescentiis představující orbu těžkým záhonovým pluhem s velkou odvalovou 

deskou, koly a krojidlem (Ikon: obr. 7). 

Archeologické prameny nenabízejí jednoznačné doklady o existenci pluhu. O čem ale 

bezpochyby svědčí, je snaha orat jednostranně, asymetricky, tedy i hlouběji. Doklady o 

jednostranné orbě na území Evropy existují v podobě tří druhů archeologických nálezů: 

asymetrické stopy po orbě, dřevěné části pluhů a asymetrické radlice.36 

V archeologickém materiálu postrádáme zásadní prvek prokazující pluh: odvalovou 

desku. M. Beranová, která předpokládá existenci malého lehkého pluhu v raném středověku, 

se k problému staví následovně: "Asymetrické radlice jsou typickou součástí pluhu a jednu 

pevně připevněnou odhrnovačku předpokládají. Mohou existovat pluhy bez asymetrické 

radlice, asymetrické radlice bez pluhů však doložit nemůžeme." (Beranová 1968, s. 535). 

Vzhledem k nedostatku průkazného materiálu by se zdálo, že jinak ani uvažovat nejde. Ovšem 

zřejmě bychom se neměli ptát, zda pluh existoval již v 8. století, ale spíše, zda je možné 

oradlo, ke kterému náležela malá asymetrická radlička, nazývat pluhem.37 

36 Krojidla nejsou specifickou součástí pluhu ani rádla. K jakému patřily nástroji, z nich odvodit ne lze. Existují i 
pluhy bez krojidel (Šach 1961, 1963). 
37Problém je, že existuje řada variant orných nástrojů, jež se vymykají vytvořeným definicím rádla a pluhu a pro 
něž nemáme označení. Pouze hypoteticky: je-li možno orat rádlem se symetrickou radlicí nakláněném na jednu 
stranu, které nepředpokládá odvalovou desku, tak podobně by mělo pracovat i rádlo s malou asymetrickou 
radlicí. Anebo tomu budeme říkat raději pluh? Je třeba si přiznat, že pojem pluh přisuzujeme nástroji, o němž 
vůbec nevíme, jak vypadal. 
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Pluh, o kterém M. Beranová uvažuje, byl odlišný od těžkého záhonového pluhu 

z vrcholného středověku. Značné velikostní rozdíly nalezených asymetrických radlic z 8. -12. 

století a z doby po 13. století by svědčily pro to, že raně středověký "pluh" byl mnohem menší 

a lehčí a vykonával poměrně mělkou orbu. Nejednalo se tedy o pluh v pravém slova smyslu. 

Považuji za správné uvažovat o různých přechodných typech orných nástrojů (Klápště 1994), 

k nimž by mohly patřit i malé asymetrické radličky doložené u nás od 8. století. 

Původ raně středověkých malých asymetrických radlic byl hledán na území bývalých 

římských provincií /Beranová 1968/. Odsud pocházejí nejstarší nálezy z doby římské. Jsou 

však velmi řídké. Z germánského území z raného středověku jsou známé jen radlice 

symetrické. Fries ( 1995) z důvodu velkého časového odstupu a různých tvarů radlic z doby 

římské a doby velkomoravské spíše uvažuje o byzantském vlivu. 

Dějiny pluhu představují bezpochyby jednu z nejtěžších otázek v rámci historického 

studia zemědělství. Pluh je spojen s nejrůznějšími problémy, o nichž by se dalo ještě obsáhle 

hovořit, avšak v tuto chvíli pro ně zde není prostor (např. zavedení pluhu v souvislosti 

s přechodem k trojpolnímu systému nebo míra jeho vlivu na proměnu středověké 

krajiny).38Jeho vývoj byl dlouhým procesem a zjistit na základě dnešní pramenné základny, 

kdy a kde vznikl, není zcela možné. Každopádně doklady, které máme k dispozici, svědčí o 

tom, že pluh se stal běžně užívaným orným nástrojem v Evropě v průběhu 13. a 14. století. 

2. 1. 8. Zápřah 

Poslední stručnou zmínku věnujeme zápřahu. Z archeologických a ikonografických 

pramenů vyplývá, že v raném středověku se k tahu používal převážně hovězí dobytek. 

Zapřažen byl pomocí dvojitého jha -jařma, které je společné pro dva kusy zvířat vedle sebe 

/Ikon: obr. 6/) Typově se rozlišuje jho kohoutkové a nárožní (Petráňovi 2000). Vývoj směřoval 

k postupnému nahrazení skotu koněm, pro něhož se v zápřahu uplatnil chomout. Vznik 

chomoutu není zcela objasněn, každopádně je kladen do doby raného středověku (např. 

Tapisérie z Bayeux z 11. století). O novém způsobu zápřahu mohou svědčit i doklady o 

kování koní. Podkovy se v nálezech hojně objevují od 13. století (Beranová 1975). Na 

vyobrazeních z vrcholného středověku vidíme koně táhnoucího pluh nebo brány (Ikon: obr. 

10, 12). Pro pluh je kůň bezpochyby vhodnější než hovězí dobytek. Je rychlejší a dá se lépe 

řídit. 

38 Prodlužování polí ve vrcholném středověku se dává do souvislosti se zavedením pluhu, protože pluh potřebuje 
větší prostor pro otočení na souvrati. Doklady o tvarech polí z předchozího období nemáme, ale víceméně se 
předpokládá čtvercová forma. 
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2. 2. VLÁČENÍ BRANAMI 

Motiv vláčení branami se v ikonografickém schématu prosadil až v 15. století a je 

symbolem převážně podzimních měsíců- září, říjen, listopad- (např. listopad ve Slovenském 

kalendáři na r. 1432; Ikon: obr. 5), přičemž nejčastěji předchází nebo následuje po scéně 

setby. Téměř na všech vyobrazeních jsou brány taženy koňmi. 39 Snadno je rozpoznatelný 

jejich tvar, většinou se jedná o tzv. rámové (čtvercové) brány. 

Brány jakožto zemědělský nástroj mají vícero funkcí. Na zoraném poli zůstávají 

hroudy hlíny, které je třeba rozbít, aby půda byla urovnaná, a tím se mohlo rovnoměrně 

zapravit osivo. Po zasetí je nutné semena přikrýt vrstvou půdy, aby byla chráněna proti 

nepříznivým vlivům (eroze, mrazy, odnos ptáky apod.). Brány mohou být použity i pro ničení 

plevele. První dvě jmenované funkce nepřímo odráží ikonografický materiál. Setbu je možné 

provést buď rozhozením zrna do zoraného pole, po kterém se přejede branami za účelem 

zakrytí osiva (semer dessus), anebo se brány použijí před setbou k rozbití hrud a zakrytí 

semena zajistí následná orba (semer dessous). Právě na základě této časové posloupnosti a 

řazení scén ve středověkých kalendářích se odvozuje účel použití bran /Comet 1992/.40 

Pozůstatky bran v archeologickém materiálu z raného středověku nenacházíme často.41 

Uvažuje se o branách celodřevěných. Danou práci je však možné vykonat i pomocí ručních 

nástrojů (rýč, motyka, hrábě), anebo pomocí rádla, o čemž nás mimo jiné informují i 

etnografické doklady (rádlo se používalo vedle pluhu převážně za účelem přikrytí osiva; Šach 

1963). Navíc orba rádlem nevyžaduje rozbíjení hrud hlíny do takové míry jako orba pluhem, 

protože je mělká. Zdá se, že použití bran je mnohem více spjato s pluhem než s rádlem 

/Comet 1992/. Z doby vrcholného středověku jsou brány doloženy prostřednictvím železných 

hrotů. U nás je známe např. z Pfaffenschlagu, Mstěnic či Semonic /Arch: obr. 11/. Mimo jiné 

v této době ve střední Evropě přibývají v písemných zprávách i zmínky o robotní povinnosti 

vláčet branami (např. robotní povinnost na polích cisterciáckého kláštera v Zwettl ve 13. 

století) /Nekuda 1985/. 

39 Z hlediska jazykové podobnosti sepjetí koně a bran nepřímo naznačují i písemné prameny západní Evropy. 
Setkáme se v nich s dvěma latinskými pojmy značícími koně a vláčení branami. První je herpicarius, druhý 
hirpicare. 
41 Např. v díle Tres Riches Heures de duc de Berry následuje vláčení branami po setbě, jedná se tedy nejspíše o 
přikrytí osiva (Meiss 1974, obr. 540- 549). Podobný náznak najdeme i na Tapissérii z Bayeux, kde jsou scény 
řazeny: orba, setba, vláčení branami, odhánění ptáků z pole (Pesez 1991 ). 
42 Např. nález z dánské lokality Viborg. Dřevěné zbytky bran byly nalezeny ve výdřevě studny, byly tedy 
druhotně použité. Radiokarbonovou metodou byly datovány do r. 830 ± 100 let /Co met 1992/. 
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2. 3. SETBA 

Setba patří mezi činnosti, které si v rámci ikonografického schématu našly své pevné 

místo. Připadly jí podzimní měsíce, především září a říjen (např. Br. kl. sv. Jiří na PH, Br. kř. 

vel. Lva, Salzburské kalendárium). Na vyobrazeních vidíme nejčastěji muže s plachetkou 

zavěšenou na krku, jak kráčí po poli a pravou rukou rozhazuje osivo /Ikon: obr. 1- 4, ll, 12/. 

Z písemných a archeologických pramenů, které máme k dispozici, si můžeme udělat určitou 

představu o pěstovaných plodinách ve středověku a na základě dokladů o střídání osevu lze 

uvažovat i o existenci vícepolních systémů. 

V problematice o pěstovaných plodinách ve středověku lze řešit celou řadu otázek, 

např. do jaké míry se jednotlivé rostliny pěstovaly, které rostliny byly upřednostňovány 

vyššími vrstvami a které naopak představovaly hlavní obživu pro vrstvy chudší, dále různé 

využití plodin (výživa pro člověka, píce pro domácí zvířata, výroba textilu atd.). Omezený 

rozsah této práce bohužel nedovoluje zabývat se jimi podrobněji. Zůstaneme proto spíše 

v obecné rovině. V dané problematice je nutné upozornit na zásadní význam konfrontace 

archeologických a písemných pramenů. Nálezy paleobotanických zbytků rostlin vykazují 

značnou časovou a územní nerovnoměrnost. Nejčastěji pocházejí z hradišť, později ze 

středověkých měst. Ve venkovském prostředí je větší pravděpodobnost, že dojde kjejich 

rozptýlení. Navíc možnosti dochování jednotlivých rostlin jsou různé. Převaha určité plodiny 

v nálezech na hradištích nedokládá její hlavní význam ve výrobě a spotřebě.: " .. zrno se tam 

mohlo dostat např. jako součást daní, placených obyvateli vesnic. Daně pak -jak známo -

neodrážely bezprostředně stav výroby, svědčily především o poptávce po některých plodinách 

ze strany feudálů" (Krzemienska 1963, s. 138). Přesto však nalezené soubory, v nichž jsou 

kromě samotných kulturních plodin velmi důležitá i doprovodná plevelná společenství, 

ukazují na změny v sortimentu pěstovaných rostlin během vývoje, což bezprostředně souvisí i 

s dalšími změnami v rámci zemědělské výroby ve středověku (viz kap. 2. 3. 3.). Tématické 

zaměření písemných pramenů je sice někdy odlišné, a to především v případě narativních 

pramenů (Kosmova kronika a díla jeho pokračovatelů, svatováclavské legendy) /Graus 1953/, 

přesto v nich existuje několik druhů zmínek dokládajících pěstování určitých plodin. Jedná se 

např. o popisy jednotlivých zemí bohatých na obilniny,43 o listiny zachycující odvádění daní 

v naturáliích, popř. ceny obilí, dále o zprávy o neúrodách a hladomorech atd. 

43 Zpráva arabského cestovatele Ibrahíma ibn Jakuba, který procházel slovanským územím v letech 965-966, je 
nejvýznamnější tohoto druhu, a to zvláště zmínka týkající se Prahy a českého území: "Je to nejlepší země na 
severu a nejbohatší na potraviny. Za jeden gírát (= denár?) se prodávalo tolik pšenice, že to stačilo k nasycení 
člověka na měsíc. Za jeden gírát se prodávalo tolik ječmene, že to stačilo k nakrmení koně na 40 nocí.." 
(Beranová !986b, 2004). 
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2. 3. 1. Zmínky o pěstovaných rostlinách v písemných pramenech 

V různých typech písemných pramenů se velmi často setkáme se zmínkami o pšenici a 

ovsu, méně o žitu a prosu a poměrně zřídka o ječmenu. Tato skutečnost nepochybně odráží 

jejich společenský význam. Např. proso bývá přisuzováno nižším vrstvám. Není totiž nikde 

uvedeno jakožto součást naturálních daní, které vyjadřují poptávku feudálů po určitých 

obilninách, mezi nimiž největší roli hrálo chlebové obilí (tj. pšenice či žito) a oves užívaný 

nejspíše jako obrok pro koně. Počet zmínek o daních placených v žitu silně stoupá od 

poloviny 13. století,44 což jistě souvisí i s přechodem na intenzivnější trojpolní systém. 

Ceny obilí odrážejí poptávku na trhu a nepřímo souvisejí i s využitím daných plodin.45 

B. Krzemienska ( 1963) uvádí, že v pramenech, v nichž je možné srovnat ceny jednotlivých 

obilnin, bývá většinou nejdražší pšenice a žito, po nich následuje ječmen a téměř vždy je 

nejlevnější oves. Skutečnost, že ječmen je levnější než chlebové obilniny, dává do souvislosti 

s jeho omezeným využitím ve výživě. Zmínku o poměru cen pšenice a žita najdeme 

v Letopisech českých, které hovoří o neúrodě r. 1263, jejímž následkem bylo prudké 

převýšení cen pšenice nad cenami žita, což je mimo jiné spojené i se skutečností, že žito je 

odolnější vůči nepříznivému počasí a jeho výnosnost není tolik snížena jako u pšenice. 

Poptávka po pšenici se roku 1263 zvýšila, a tím se stala dražším produktem než žito 

/Krzemienska 1963/. 

2. 3. 2. Paleobotanické nálezy 

Výběr pěstovaných rostlin je podmíněný přírodními podmínkami a úzce souvisí se 

způsobem obdělávání půdy. Během vývoje od mladší doby kamenné až po současnost 

zachycuje paleobotanický materiál změny v sortimentu pěstovaných plodin a plevelů. Složení 

nalezených rostlinných zbytků naznačuje postupný přechod od pěstování směsí různých druhů 

obilnin k monokulturám, stejně je patrný i přechod od pěstování méně náročných rostlin 

44 Např. Kosmas /1, 40/ zmiňuje, že pražskému biskupství se platil desátek ve snopech pšenice a ovsa už v době 
jeho založení, r. 973. Čtvrtý biskup Ekhard změnil poté formu platby: "On ustanovil, aby jako desátek každý, ať 
mocný nebo bohatý nebo chudý, měl-li svého léna nebo zboží aspoň s popluží, platil biskupu dvě měřice, vysoké 
pět dlaní a dva prsty, jednu měřici p§enice a jednu ovsa. Neboť předtím, jak ustanovil první biskup Dětmar, 
dávali desátku dvě kopy obilí; na kopu pak počítáme 50 snopků." Listina Přemysla Otakara I. z r. 1223 pro 
měšťany z Uničova hovoří o tzv. dani trip/ex granum, která zahrnovala platbu v pšenici, ovsu a žitě /CDB II, n. 
246, p. 238 a. a. 1223/. O prosu se dovídáme např. z Kosmovy zprávy o neúrodě a hladomoru z roku (III, 57) 
1124: "Také téhož roku dne ll. srpna v jedenáctou hodinu denní bylo zatmění slunce a po něm při§el velký mor 
na skot, brav a vepřový dobytek, mnoho včelstev pomřelo a nedostatek medu byl veliký. Obilí ozimé vyhynulo i 
jaré, jen prosa a hrachu se urodilo. " 
45 Pšenice a žito jsou chlebové obilniny a slouží především k přípravě pečiva. Ječmen je vhodný k přípravě kaší, 
chleba, popř. může se použít jako surovina při vaření piva. Z prosa se dají připravovat kaše, chleba z jeho mouky 
lze upéct pouze, smíchá-li se s moukou chlebového obilí. Využití ovsa ve výživě člověka je sporné. Pěstovalo se 
s největší pravděpodobností především jako píce pro koně a poptávka po něm byla spjata s velkými církevními a 
knížecími statky (Krzemienska 1963 ). 
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(extenzivních) k pěstování náročnějších druhů (intenzivních)46 /Kuhn 1990/. V užším 

časovém vymezení, v době raného a vrcholného středověku, pozorujeme tyto tendence: 

1. Skladba pěstovaných rostlin je víceméně stejná pro obě období, liší se pouze 

v podílu zastoupení jednotlivých druhů. Na základě písemných a archeologických pramenů se 

předpokládá, že nejpěstovanějšími obilninami v raném středověku u nás byly pšenice 

obecná/shloučená (Triticum aestivum/compactum/7 a proso obecné (Panicum miliaceum), 

dále žito seté (Secale cereale), ječmen obecnýldvouřadý(Hordeum vulgare L., H. distichon L.) 

a oves (Avena spec. sativa). Ve vrcholném středověku se zcela jednoznačně do popředí 

dostává žito. Nadále se pěstuje pšenice obecná a proso, poměrně vzácně jsou zastoupeny 

ječmen a oves (Opravil 2000, Benecke 2003). 

2. V souvislosti s rozšířením zemědělství do vyšších poloh a se změnou zemědělského 

systému (s nástupem intenzivnějšího trojpolního systému) dochází k přechodu na méně 

náročné obilniny (žito). Za jednu z příčin lze jistě považovat 

středověké zemědělské technologie a zavedených postupů. 

nedostačující úroveň 

3. V době raného a vrcholného středověku se pěstovalo převážně monokulturně, bez 

příměsí. 

4. V paleobotanickém materiálu nacházíme jak doklady ozimého obilí, tak i jařin, 

stejně i typické plevele, které doprovázejí tyto druhy (např. v případě ozimů žita či pšenice 

obecné je to Koukol polní /Agrostemma githagol). Přítomnost plevelů v nalezených 

souborech může být důkazem pro střídání osevu. Poměr nálezů paleobotanických zbytků 

ozimů (žito, pšenice) a jařin Gečmen, oves) z doby středověku na našem území je téměř 

rovnovážný (Beranová 1975). I přestože nálezy paleobotanických zbytků rostlin odrážejí 

střídání osevu, nejsou dokladem konkrétního zemědělského systému.48 Kromě zmiňovaných 

obilnin jsou v raném středověku doloženy i další plodiny (viz kap. 4. 3; Tab I- XVII) 

46 Extenzivní plodiny: pšenice jednozrnka, p. dvouzrnka, p. obecná shloučená, nahozrnné ječmeny, úzkozrné 
typy ovsa setého, proso. Tyto rostliny nevyžadují větší péči ani hnojení, poskytují nižší výnosy, ale zato jejich 
výnosnost nepodléhá tolik výkyvům počasí (Kuhn 1990). Prospívají v rámci extenzivního systému a při mělkém 
zpracování půdy. Při obecném vylepšení pěstitelských postupů výnos nezvyšují. 
Intenzivní plodiny: pšenice obecná, ječmen obecný dvouřadý, hrách setý, chmel, réva vinná. Tyto rostliny jsou 
ve výnosu méně jisté než extenzivní druhy. Vysoký výnos dávají při dostatečné úrovni zemědělské techniky. 
Výnos tedy zvyšují úměrně se zlepšující se péčí (Kuhn 1990). 
47 Primitivnější druhy, pluchaté pšenice, např. p. jenozrnka, p. dvouzrnka ap. špalda se přestávají pěstovat kolem 
poloviny 1. tisíciletí n. I. Později se s nimi setkáme spíše vzácně jako s příměsí (nejvíce s pš. dvouzrnkou, je 
doložena např. v Březně, Mikulčicích, Šlapanicích /Tempír 1961, 1966, 1979 ; Kuhn 1984; Opravil 2000/. 
48 Na hradišti Drense (Brandenburg) byly nalezeny v hliněné nádobě zbytky vymláceného obilí: ječmen (52%) 
smíchaný s ovsem (28%). Kromě toho jsou doloženy i žito, pšenice dvouzrnka, p. obecná, proso, len a hrách. 
V souboru jsou zastoupeny jak ozimy, tak i jařiny. Důkaz pro střídání osevu však podávají především nalezené 
zbytky plevelů. Mezi nimi se našly plevele doprovázející ozimní obilí a velmi nízký počet víceletých plevelů, tj. 
zřejmě nelze uvažovat o víceletém zatravněném přílohu. Zda se jednalo o dvojpolní systém s regulovaným či 
neregulovaným osevním postupem, anebo již o trojpolní systém, ne lze stanovit (Benecke 2003). 
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2. 3. 3. Problematika vícepolních systémů 

Za běžný způsob hospodaření se v době raného středověku považuje přílohové 

zemědělství, které je možné provozovat v různě intenzivních formách (viz pozn. 4). E. 

Boserupová ( 1970) se setkala v některých oblastech světa s koexistencí extenzivních a 

intenzivních zemědělských soustav, a to i v rámci jednoho regionu. Rovněž zaznamenala, že 

lidé, pokud měli možnost, se velmi často vraceli k extenzivním formám zemědělství, protože 

jsou méně náročné na práci a poskytují jistější obživu. 

Během vývoje raného středověku je možné uvažovat o podobných tendencích. 

Intenzita hospodaření musela být nutně ovlivňována růstem či poklesem počtu populace a 

proměnou krajiny (získávání nové půdy, odlesňování či naopak zarůstání polí). Než došlo k 

ustálení celospolečenských poměrů, k vymezení pozemkového vlastnictví (stabilizace vesnic 

a vznik pravidelných polí), je možné uvažovat o existenci různě intenzivních zemědělských 

systémů vedle sebe, stejně jako i o návratu k extenzivnějším formám v případě značného 

poklesu obyvatelstva důsledkem válek, epidemií či hladomorů. V rámci tohoto vývoje se 

vícepolní systémy, z nichž je pro nás nejvýznamnější trojpolní soustava, prosazovaly velmi 

zvolna.49 Provozování trojpolí v podstatě záleželo na individuálním rozhodnutí držitele půdy a 

prostředcích, které měl k dispozici, přičemž střídání jaře, ozimu a úhoru mohlo probíhat i 

nepravidelně. Regulované trojpolí se plně prosadilo až v rámci celospolečenských změn, které 

s sebou přinesla doba vrcholného středověku (viz kap. 1. 3.), a mohlo fungovat za 

následujících podmínek: zavedení pravidelného (regulovaného) zemědělského systému, který 

znamenal zvětšení pole na úkor úhoru; pěstování odolných a výnosných obilovin; zlepšení 

zemědělské technologie (zavedení pluhu); uplatnění hnojení mrvou, ať už úmyslného nebo 

třeba jen prostřednictvím pastvy dobytka na úhoru, slínem, popř. jiným způsobem (Benecke 

2003). Trojpolní systém mohl být všeobecně zaveden až v době, kdy v podstatě nebylo možné 

hospodařit jiným způsobem, a to především z důvodu nedostatku volné půdy a přesně 

vymezených pozemkových majetků. V šíření inovací, mezi které patří regulované trojpolí a 

pluh, hrála významnou rol i vrchnost, protože právě ona měla moc prosadit jednotné postupy v 

zemědělské výrobě na svém panství (Klápště 1994).50 

49 Za nejstarší písemnou zmínku o trojpolí se považuje nařízení vydané klášterem St.-Gallen ve Weigheimu 
v roce 763 zmiňující se o trojí orbě během roku. Na jaře měli rolníci zorat pole pro výsev jařin, ještě před žněmi 
(v červnu) úhor a po sklizni (na podzim) měli připravit půdu pro zasetí ozimů. Písemné prameny od 8. století 
nabízejí vícero takových dokladů (Hildebrandt 1988). Podobné tendence - dvojí setbu a vícenásobnou orbu 
během roku- naznačují i ikonografické prameny (viz výše). 
50 Přebírání inovací není samozřejmé a většinou probíhá mnohem snáze na úrovni kolektivní než individuální, tj. 
prostřednictvím nařízení "shora". 
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3. LÉTO 

3.1. SENOSEČ A SKLIZEŇ 

3. 1. 1. Kosa a srp 

V ikonografii středověkých kalendářů téměř výlučně platí, že senoseč předchází sklizni. 

Obě jmenované činnosti jsou víceméně fixovány na jeden měsíc, senoseč na červen a sklizeň 

na červenec. Ovšem ne vždy. Podle G. Cometa (1992) závisí měsíc zobrazující žně na 

činnosti, která je představena v červnu. Je-li červen symbolizován kosením sena, na červenec 

připadá sklizeň obilí. Je-li však v červnu zobrazena jiná činnost (např. od 13. století se 

v kalendářních vyobrazeních západní Evropy prosazuje v symbolice června stříž ovcí), 

senoseč se posouvá na červenec a sklizeň na srpen. Ve středoevropské ikonografii se s tímto 

jevem setkáváme méně často (např. Salzburské kalendárium, Slovenský kalendář na rok 1432, 

dřevořezy Jana Willenberga z roku 1604). 51 

Dalším pravidlem téměř bez výjimky jsou zobrazované nástroje. Při kosení trávy vidíme 

vždy kosu, při žatvě obilí vždy srp. Ovšem několik výjimek přece jenom existuje. Jednou 

z nich je vyobrazení z kláštera Lilienfeld v Rakousku (1345 - 1351 ). Sklizeň je prováděna 

travní kosou (Ikon: obr. 13). Daný způsob práce má své výhody: např. rychlost. Se srpem 

člověk uřízne 15-25 arů za den, s kosou až 60 arů /Comet 1992/. Ve zmíněném případě se 

zřejmě žne nezralé obilí. Použití kosy při žních totiž s sebou nese riziko ztrát na výnosech. 

Kosa je nástroj "mrštěný". Úder a následný pád obilních stébel na zem jsou velmi nešetrné a 

dochází k uvolnění zrna z klasů (Sigaut 2003). Použití kosy ke žnutí zralého obilí mohlo 

nastoupit až v době, kdy se zajistily minimální ztráty na výnosech (Comet 1992). A to 

umožnila až speciálně upravená obilní kosa - hrabice. S počátky její existence v českých 

zemích se počítá od 15. století. Nejstarší vyobrazení najdeme v kalendářových dřevořezech 

Jana Willenberga z r. 1604 v symbolice měsíce srpna /Ikon: obr. 12/ (Beranová 2005). F. 

Sigaut (2003) předpokládá, že dlouhá kosa se na obilí nejdříve užívala pro oves, po té snad i 
• v 52 pro Jecmen. 

51 V Salzburském kalendáriu připadá na červen orba, na červenec senoseč a na srpen sklizeň. Ve Slovenském 
kalendáři je to stejné. Dřevořezy Jana Willenberga ukazují v měsíci červnu stříž ovcí, v červenci senoseč, 
v srpnu sklizeň. Naproti tomu je typické řazení v br. kl. sv. Jiří na PH a v br. kříž. vel. Lva, kde je červen 
symbolizován senosečí, červenec sklizní a srpen mlatem (Ikon: obr. 1- 3, 5, 12). 
52 Oves je jařina a především je to plodina určená pro domácí zvířata, nikoli pro člověka. Jeho posečení kosou 
šetřilo lidskou práci v době žní, které patří mezi nejnáročnější období v roce zemědělce. Bylo potřeba především 
sklidit obilí určené člověku. Sepjetí kosy a jařin vysledoval i J. Kramařík v etnografických dokladech: "Sklizeň 
jařin se v mnohém ohledu podobala sklizni sena, jařiny se odsíkaly a již ve středověku se sekaly jako tráva 
kosou, zatímco ozimy dlouho do nové doby srpem," (Kramařík 1969, s. 53). 
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S krátkou kosou, kterou nacházíme v době raného středověku, se seká šikmými údery, 

což v případě sklizně obilí znamená rovněž velké ztráty /Beranová 1980, Comet 1992/. Její 

funkce je výlučně spjata se získáváním sena. Trávu však lze kosit i jiným způsobem než 

kosou, např. srpem. Jeho výkonnost je však velmi nízká. Srpem se dá uříznout tráva, která 

poslouží jako krmivo na několik dnů. Kosa je asi 1 Ox rychlejší a během několika týdnů je 

možné získat takové množství sena, jež vystačí na určitou část roku. Je však potřeba mít také 

místo na jeho sušení, prostředky na převoz a především prostor na uložení (Sigaut 2003). 

Kosa je výkonná, zároveň ale i drahá. Na kosu se spotřebuje mnohem více železa, a 

hlavně ji nevyrobí každý: je třeba dosáhnout lehkosti, ale zároveň odolnosti a tvrdosti ostří. 

Výrobce musí být specialista (Sigaut 2003, Comet 1992). Naopak srp patří z hlediska 

technologické náročnosti k velmi jednoduchým výrobkům (Poláček 2003). 

Názory o použití srpu při senoseči v době hradištní se poměrně různí. Archeologické 

nálezy vykazují značnou nerovnoměrnost, co se týče frekvence výskytu kos a srpů. Kosy 

nepatří mezi často nacházené předměty.53 Naopak srpy jsou ze zemědělských nástrojů 

objevovány nejčastěji. Z hlediska typologie stojí za zmínku, že na celém slovanském území 

jsou kosy rozrůzněné, zatímco srpy jsou jednoho typu (B 1 - srp s odsazenou rukojetí /podle 

Beranové 1957 /). M. Beranová ( 1980) odmítá použití těchto srpů na trávu vzhledem k jejich 

tvaru a funkčnímu řešení, které jsou uzpůsobené spíše k hrsťování obilí (tupý hrot, čepel, 

která není ostrá po celé své délce atd., viz níže s. 38). L. Poláček (2003) přisuzuje srpům 

vícero funkcí, než že sloužily pouze ke žním, a nevylučuje ani použití k získávání píce pro 

zvířata. V. Šmelhaus (1980) zase z textu zakládací listiny kostela v Úněticích (1125 - 1140) 

odvozoval, že pro senoseč a sklizeň se v raném středověku používal jeden nástroj, a tím byl 

srp: "dušník Ostoj měl pomáhat čeledi obou kanovníků při senoseči a při žních s tolika srpy, 

kolik jich bude v domě," (Šmelhaus 1980, s. 69). 54 

Ať tomu bylo v době raného středověku jakkoli, nepochybně je výhodnější použít krátkou 

kosu k sečení trávy vzhledem k jejímu způsobu práce a srp s odsazenou rukojetí spíše k řezání 

obilí, i když je použitelný i při senoseči. 

53 Nedostatek dokladů kos v době raného středověku nemusí nutně svědčit pro řezání trávy srpem: 
1. způsoby zajišťování píce jsou různé (viz níže s. 36, Kosa a chov dobytka), 
2. oproti srpu je velmi drahým nástrojem. 
54

" adiuvare cum tot falcibus, quot in doma erunt, fen um sec are et metere duos di es preter unum, qui domum 
custodiret." V textu jsou použity dva termíny pro označení dvou různých činností (secare- sečení a metere
žetí) ve spojitosti s jedním druhem nástroje. Písemné prameny dlouhou dobu nerozlišovaly sklizňové nástroje. 
Používaly pro ně jeden výraz "falx", aniž bychom věděli, zda se jedná o nástroj určený k sečení trávy či sklizni 
obilí. Dané slovo může být mnohovýznamové a označovat jak kosu, tak i srp. Teprve později se objevuje nový 
výraz "falcastrum" a vedle secare a metere i sloveso falcastrare. "Možná, že nový termín tak či onak souvisí 
s nově zaváděnou dlouhou kosou," (Beranová 2005, s. 45). 
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3. 1. 2. Senoseč v ikonografii 

Nejstarší vyobrazení kosy najdeme v Salzburském kalendáriu (Ikon: obr. 3). Měsíc 

červenec je symbolizován mužem, který nese kosu na rameni. Tato kosa někdy bývá 

považována za nejstarší ikonografický doklad dlouhé travní kosy (Belcredi 1990). Na 

iluminacích pozorujeme různé varianty kos: s více či méně dlouhým kosištěm, s více či méně 

dlouhou čepelí, jež bývá někdy zahnutá, jindy rovná (Ikon: obr. 1 - 5, 12 - 15). Odlišení 

dlouhé a krátké kosy je v mnoha případech sporné. Za základní rozlišující kritérium se 

považuje úhel mezi čepelí a řapem nástroje. Délka čepele či násady nejsou tolik rozhodující. 

Pokud svírá čepel s kosištěm tupý, nanejvýš pravý úhel, jedná se o krátkou kosu. Tvoří-li ostří 

čepele s řapem ostrý úhel, můžeme hovořit o dlouhé kose (Beranová 1957). "Ostrost" daného 

úhlu je měřitelná na archeologických nálezech či etnografickém materiálu. Těžko však toto 

kritérium můžeme aplikovat na středověká vyobrazení podléhající v různé míře zkreslení a 

deformaci. 

Dlouhá "moderní" kosa je v Evropě běžně zobrazována od 13. století. Na našem území 

stojí za zmínku např. iniciála v rukopisu Petra de Crescentiis (poč. 15. století) /Ikon: obr. 14/. 

Výrazně krátkou kosu s ostrým úhlem vidíme na miniatuře kalendáře z kláštera Zwiefalten 

v Německu (asi r. 1162). Krátká násada, ale i daný ostrý úhel, mohou být výsledkem zkreslení 

(obrázek je vsazen do lichoběžníku) /Ikon: obr. 15/. Etnografický materiál rovněž nabízí 

takové varianty kos, u nichž budeme váhat do jaké kategorie je přiřadíme (např. vlámské kosy 

zvané Sichte měly nedlouhou násadu, která svírala s ostřím čepele ostrý úhel (Beranová 2005) 

/Arch: obr. 13/. 

3. 1. 3. Senoseč v archeologických dokladech 

Na celém slovanském území se v období od 6.- 13. století setkáváme s různými typy kos. 

Jejich základní znak je však společný. V naprosté většině případů se jedná o krátké kosy. Na 

českém území v době hradištní můžeme rozlišit v podstatě dva typy, a to krátkou kosu 

s rovnou čepelí a krátkou kosu s čepelí mírně zakřivenou (Arch: obr. 6, 8. 9, 14 - 16). Délka 

dochovaných čepelí se pohybuje mezi 30 až 50 cm. Oba typy jsou současné a přetrvávají po 

celou dobu raného středověku. Zcela mizí ve 14.- 15. století, kdy byly definitivně nahrazeny 

dlouhou kosou. 

Nejvíce nálezů kos pochází z depotů. A. Bartošková /1986/ zaznamenala v hromadných 

nálezech z doby hradištní na území Čech, Moravy a Slovenska celkem 25 kusů (v pěti 

depotech bylo nalezeno 6 kusů kos se zakřivenou čepelí, v 9 depotech 19 kusů kos s rovnou 

čepelí. Někdy se oba typy vyskytly společně (např. depot z Oslavan či Žabokrek). Sídlištní 
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nálezy jsou spíše vzácné (např. Břeclav- Pohansko, Mikulčice, Rubín u Podbořan .. ). Krátké 

kosy, jaké nacházíme v Čechách a na Moravě, známe i zjiných evropských zemí (např. 

Jugoslávie, Rumunsko, Maďarsko, Polsko). 

Nejstarší doklad krátké kosy na našem území ve sledovaném období pochází 

z hromadného nálezu z Let u Dobřichovic (6.- 7. století?) /Arch: obr. 15/. Nástroj je odlišný 

od mladších hradištních kos a ve střední Evropě nemá doposud analogie. Krátké kosy se 

objevují i v době vrcholného středověku (např. Rataje v jižních Čechách, Malín - Nové 

Dvory, Církvice u Kutné Hory) a oproti starším nálezům jsou delší. Jejich čepel měří asi 

kolem 40 cm. Ve vývoji je patrná tendence postupného prodlužování, ale mnohdy není příliš 

výrazná, což potvrzují některé nálezy dlouhých kos ze 14. a 15. století (Beranová 1975, 1980, 

2005) /Arch: obr. 16/. 55 

Dlouhé kosy se ale nevyskytují pouze v mladším období středověku. V nedávné době 

byla v Něměticích objevena poměrně široká a krátká čepel kosy (d.: 51 cm), jež je vůči řapu 

posazena v ostrém úhlu, což umožňuje i nasazení dlouhé rukojeti. Na řapu se dochovaly dvě 

železné objímky k uchycení kosiště. Nástroj je datován do 9. století (Michálek - Lutovský 

2002) /Arch: obr. 14/. Podobné nálezy dlouhých kos z doby raného středověku se ojediněle 

vyskytly i v jiných evropských zemích. Prozatím nejstarší doklad pochází z Belgie z lokality 

Kerkhove (1. polovina 8. století) /Sigaut 2003/. Ve Francii na sídlišti Tournedos-sur-Seine 

(konec 8. -počátek 9. století) byly nalezeny dvě kosy. Čepel první kosy je dlouhá jen 48 cm. 

Řap s čepelí svírá úhel 25°, tj. stejně jako je tomu u moderních dlouhých kos. Druhá kosa 

nebyla popsána /Beranová 2005/. 

V archeologických nálezech nacházíme neJVtce kovové čepele nástrojů, mnohem 

méně i předměty k uchycení čepele a rukojeti (např. železné kruhy, nýtky .. ).56 Výjimečně se 

dochovají i dřevěné násady. K jejich rekonstrukci je nejdůležitější úhel mezi řapem a čepelí. 

Na krátkou kosu nelze nasadit dlouhou násadu kvůli tupému úhlu. Kratší, asi poloviční 

rukojeť může být buď rovná anebo různým způsobem prohnutá, jak to máme doloženo na 

středověkých vyobrazeních či v etnografickém materiálu. Předpokládá se, že značná část 

55 Z lokalit z období vrcholného středověku stojí za zmínku např. Bradlo (14. století) /Beranová 1971/, Konůvky 
( 15. století) /Měchurová 1997 I či Sezimovo Ústí (před r. 1420) /Krajíc 2003/. Pozorujeme rozdíly v délce čepelí. 
Zatímco kosa z Konůvek měří kolem 1 m, tak všechny 3 kosy ze Sezimova Ústí dosahují délky poloviční, tj. 
kolem 50 cm, stejně jako kosa z Němětic, která je asi o pět set let starší (Beranová 2005). 
56 Např. na hradišti v Mikulčicích bylo objeveno 39 kos. V počtu nalezených kusů zemědělských nástrojů se na 
této lokalitě řadí na druhé místo za srpy (142 kusů). Kromě dochovaných čepelí a jejich zlomků patřily mezi 
nálezy i železné kruhy (32) a nýty (2) na upevnění rukojeti, které se v době hradištní nacházejí poměrně zřídka 
(mimojiné je známe i z Břeclavi-Pohanska, Němětic či z Oslavan). Etnografické doklady ukazují i připevnění 
pomocí provazu (Poláček 2003). 
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trávy zůstávala na louce, protože tímto nástrojem se pracuje jiným způsobem než s dlouhou 

kosou. Člověk musí být více předkloněn a tráva se seče šikmými údery vedenými shora. 

Naopak dlouhá kosa seče paralelně se zemí, což umožňuje nižší pokos a tedy i získání více 

trávy /Beranová 1980/. Krátké kosy jsou použitelné i v členitých neupravovaných terénech 

jakými jsou paseky či mýtiny. Dlouhé kosy nikoli: " .. na různých neudržovaných porostech se 

snadno mohly poškodit. Byl to nástroj na pravidelné udržované louky, nikoliv paseky, které 

patrně ještě v ll. až 12. století a případně ještě ve 13. století jako zdroj sena převažovaly," 

(Beranová 2005, s. 44). Oba nástroje se drží oběma rukama, přičemž se předpokládá, že s raně 

středověkými krátkými kosami bylo možné pracovat oboustranně, tj. jak zprava doleva, tak i 

v opačném směru. Etnografickou analogii nám nabízejí ruské polokosy, tzv. gorbuše. 

Původ kosy 

Krátké kosy se objevují v archeologických nálezech od doby laténské a jejich původ je 

hledán v Evropě. V průběhu 1.- 7. století se setkáme s velkou diversifikací nástrojů na sečení 

trávy. F. Sigaut zmiňuje 2 základní tvary: 

1. kosa s čepelí poměrně širokou a dlouhou cca 60-80 cm; 

2. kosa úzká, silně zakřivená, délka čepele někdy dosahuje až 2 m. Rozrůzněnost 

nástrojů v době římské nakonec postupně vymizela (Sigaut 2003). Není jasné, zda různé typy 

slovanských krátkých kos pocházejí z území římských provincií. Původ dlouhých kos tam 

však zřejmě hledat můžeme (Beranová 2005). 

Kosa a chov dobytka 

"Kosa znamená také louku a seno," (Sigaut 2003, s. 281). Kosa je nástroj úzce spojený 

s chovem dobytka: se zajištěním píce a ustájením. Nepochybně není náhoda, že se tento 

nástroj objevil prvně v Evropě v oblastech s delší sněhovou pokrývkou v zimě: "Krátké kosy 

dokazují stájové krmení po určitou část roku," (Beranová 1975, s. 41), přičemž se 

předpokládá, že obecně převažovala pastva. Kromě toho existují i takové způsoby 

dobytkářství, které se při zajišťování zásob krmiva bez kosy obejdou (např. zkrmování zrna, 

slámy, listí a větve). Raně středověké doklady pro posledně jmenované alternativy však 

chybějí. Nicméně nejstarší zmínky pocházejí již od antických autorů a obojí druh krmiva je 

doložen v etnografických dokladech po celé Evropě (na mnohých místech přetrval až do 

počátku 20. století). 
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Hrábě a vidle 

K senoseči patří i hrabání sena, jeho kupení, nakládání na vůz a jeho uložení ve 

stodole. Velmi stručně se zmíníme pouze o hrábích a vidlích, jež vidíme na středověkých 

miniaturách (často spíše však ve spojitosti se sklizní, např. Velislavova bible; Ikon: obr. 16, 

17) /Belcredi 1989/. V době raného středověku byly oba nástroje nejspíše celodřevěné. Na 

území Čech ani Moravy nebyly dosud nalezeny žádné pozůstatky. Části dřevěných hrábí však 

pocházejí např. z Polska či Ruska. Železné hrábě jsou v českých zemích doloženy až v 16. 

století písemnými zprávami (Beranová 2005). Bohužel ani doklady hradištních vidlí nemáme 

k dispozici. Nacházíme je až v době vrcholného středověku, a to celokovové dvojrohé - senné 

a třírohé- hnojné (např. Semonice, viz Arch: obr. 26; Vizmburk, Bystřec aj.) /Belcredi 1983, 

1988, 1989/. 

3. 1. 4. Sklizeň v ikonografii 

Podobně jako na zobrazených kosách, i na zobrazených srpech pozorujeme mnoho 

detailních rozdílů v jejich podobě. Vidíme srpy s odsazenou rukojetí, více či méně otevřené. 

Ostří je buď hladké, nebo zoubkované. Šířka čepele bývá někdy úzká, jindy široká. Na 

středoevropských vyobrazeních jsou srpy velmi zahnuté a s velmi širokou rukojetí. Evropská 

ikonografie se shoduje ve způsobu práce při žních. Vidíme žnout jak muže, tak i ženy,57 a to 

se srpem, který je v poměru k lidem a krajině spíše větší. 58 Obilí se žne poměrně nízko u 

země či uprostřed stébla, tj. ženci pracují v předklonu, v podřepu nebo vkleče. Typickým 

způsobem práce je hrsťování: žnec drží v pravé ruce srp a levou uchopuje obilní stébla určená 

k uříznutí. Toto vše je patrné např. ve Velislavově bibli (kolem roku 1340) na výjevu "Adam 

se syny" (otec s Kainem žnou ozubenými velmi zahnutými srpy obilí asi v polovině stébel, 

pracují v podřepu) /Ikon: obr. 18/. V symbolice měsíce července v br. kl. sv. Jiří na PH (asi 

kolem r. 1400) vidíme žnečku pracující v předklonu. Uřezává obilí velkým srpem 

57 O úloze ženy a muže při sklizni pojednal J. Kramařík ( 1969), který došel k závěru, že srp není výlučně ženský 
nástroj, jak se mnozí badatelé domnívali. Předpokládá, že do doby, než se v hospodářství ujala především obilní 
kosa, žala obě pohlaví. Záleželo jistě také na regionálních a místních zvyklostech. Zpravidla však práce při žních 
mohla být rozdělena tak, že obilí uřezávali muži, zatímco ženy je vázaly do snopů. Pro tuto skutečnost hovoří i 
raně středověké písemné prameny z našich zemí, v nichž je užíván především termín messor, tj. žnec (Šmelhaus 
1980). Teprve až s nástupem obilní kosy - hrabice, která je těžká a pracovat s ní efektivně může hlavně muž, 
přešlo sklízení se srpem ve větší míře na ženu i na děti. Rozdíl ve výkonnosti muže a ženy při žních není tak 
velký jako při kosení kosou, ať trávy či obilí. Nepochybně ale v době středověku bylo třeba, aby při žních 
pracovalo co nejvíce lidí bez rozdílu pohlaví a věku (děti a staří lidé vykonávali lehčí práce, jako např. 
dosbírávání klasů na poli apod.). 
58 P. Mane /2003/ uvádí příklad z reliéfu katedrály Notre-Dame v Chartres, na němž je žnec držící srp s čepelí 
stejně velkou jako je jeho noha. 
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s pilovitým ostřím a stébla drží asi uprostřed /Ikon: obr. 2/. V br. kř. vel. Lva (asi r. 1356), 

opět v záhlaví měsíce července, je zobrazen muž, který žne blízko u země, neklečí, je 

skloněný a svírá velmi mohutné držadlo poměrně velkého uzavřeného srpu /Ikon: obr. 1/. 

Dosbírávání klasů na poli, vázání snopů obilí a jejich ukládání do oborohu či do stodol jsou 

další činnosti patřící ke žním (Ikon: obr. 17, 19) 

3. 1. 5. Sklizeň v archeologických dokladech 

Srpy patří mezi nejvíce nacházený zemědělský nástroj. Objevují se v hromadných 

nálezech, sídlištních vrstvách i na pohřebištích.59 M. Beranová (1957) vymezila základní typy 

slovanských srpů, přičemž vycházela z práce dánského badatele A. Steensberga (1943). 

Typologie je založena na rozlišení rukojeti nástroje: 1. typ A (bez odsazené rukojeti) I Arch: 

obr. 15/, 2. typ B (s odsazenou rukojetí). Z pěti vymezených typů AI, AII, BI, Bll a C byl na 

celém slovanském území nejrozšířenější typ BI /Arch: obr. 8, 9, 17/.60 Jedná se o srp 

s odsazenou rukojetí od čepele. Čepel je ve tvaru paraboly či elipsy a největšího zakřivení 

dosahuje asi v 1/3 délky, měřeno od nasazení rukojeti. Hrot je tupý, ztluštělý nebo příčně 

roztepaný. Rovněž i úsek ostří dlouhý asi 5 cm ve směru od tmu je tupý. Naopak prostřední 

část čepele, která bývá poměrně rovná, je ostrá, někdy bývá zoubkovaná. Takto vybavený srp 

je určený především k řezání obilí a k typickému hrsťování, což umožňují právě tupé partie na 

nástroji. Ostatní typy se v době hradištní vyskytovaly vzácně s časovým a místním omezením 

(Beranová 1957). 

Původ srpu typu B I je hledán na území římských provincií v pozdní době laténské. 

Varianta, která se nejvíce blíží slovanským raně středověkým srpům nacházeným ve střední 

Evropě, pochází z Panonie. Vznik tohoto nástroje je kladen do východořímských provincií 

(Beranová 1957). Nejstarší hradištní doklady se objevují na avarsko-slovanských pohřebištích 

(7. - 8. století). Nejvíce nálezů spadá do střední doby hradištní. Pro ll. a 12. století se 

předpokládá, že srpy tvar nikterak výrazně nezměnily. Rozdíly jsou patrné až na nástrojích 

z vrcholného středověku, které jsou mnohem delší, mají úzkou čepel a více zalomenou, řap 

59 A. Bartošková ( 1986) zaznamenala cca 51 srpů typu B I v hromadných nálezech. Srpy bez odsazené rukojeti, 
které mají původ v době laténské, jsou doloženy celkem 3 exempláři: 2 pocházejí z Let u Dobřichovic a 1 
z depotu Gajary - Pustatina Vrablicova II. Obecně lze konstatovat, že nálezy srpů v depotech jsou v době 
hradištní relativně hojné. Nástroje nalezené v hrobech jsou zastoupeny v mnohem menší míře a jejich výskyt 
spadá především do velkomoravského období (např. Staré Město poloha "Na valách" /Hrubý 1955/, Čakajovce 
/Rejholocová 1995/, viz Arch: obr. 19). Nejvíce zlomkovitě dochovaných srpů pochází ze sídlištních nálezů. 
Ukázkovou lokalitou je hradiště v Mikulčicích (9. - 1. polovina 1 O. století), kde se nástroje našly v hromadných 
nálezech (20 kusů, z toho ll celých), v sídlištních vrstvách (113 kusů, fragmenty) a v hrobech (9 kusů) /Poláček 
2003/. 
60 Objevuje se v mnoha variantách, co se týče délky a šířky čepele, míry zakřivení, úhlu odsazení rukojeti atd. 
Tyto odlišnosti jsou dány asi individuální kovářskou výrobou, nikoli lokálními zvyklostmi (Beranová 1957). 
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odsazený v pravém úhlu (Arch: obr. 18) /Beranová 1975/. 61 

Hromadný nález z Let u Dobřichovic (6.- 7. století?) /Arch: obr. 15/ poskytl zřejmě 

nejstarší doklady žňových nástrojů v raném středověku na českém území. Nalezené srpy byly 

tři a zcela se odlišovaly od mladšího srpu hradištního. Dva odpovídaly typu A, jenž je doložen 

ve střední Evropě od starší doby železné až po 8. století, kdy se vyskytuje již velmi zřídka. 

Třetí srp má sice odsazenou rukojeť, ale pro upevnění násady sloužily laloky. Tento starobylý 

prvek u hradištních typů BI nenajdeme. 

Srpy v hrobech 

Na území bývalého Československa se srpy typu B I a B II (podle Beranové 1957) 

objevují především na avarsko-slovanských a velkomoravských pohřebištích. Na Slovensku 

se nachází i v ll. století (např. Bešeňov, Nové Zámky, Úlany n/ Ž). Setkáme se s nimi však i 

v hrobech ze 17. a 18. století, kdy srp nepředstavoval součást majetku pohřbeného, ale plnil 

magicko-ochrannou funkci (Rejholcová 1979). Srpy B II jsou celkově menší oproti typu B I. 

Mají širokou čepel a ostrý hrot. Právě posledně jmenovaný znak by svědčil i pro jinou funkci 

předmětu než je řezání obilí.Ostrý hrot totiž mívají travní srpy. 

Význam obou srpů jakožto pohřebních milodarů je však sporný. Nelze totiž 

vysledovat žádnou zákonitost, která by pomohla objasnit, k čemu sloužily během života 

pohřbených, popř. co značí jejich uložení v hrobech. Podle M. Hanuliaka (1998) existuje ve 

způsobu vystrojování hrobů určitý reálný moment. Lze hovořit o přímém sepjetí předmětů 

s pohřbenými jedinci, jejich pohlavím a věkem. Nástroje měly v posmrtném životě posloužit 

stejně jako sloužily v reálném životě. Není pravděpodobné, že by všichni pohřbení, u nichž se 

v jejich výbavě nalezl srp, s ním za svého života pracovali. Srpy se vyskytují jak v hrobech 

mužských, tak i ženských či dětských, jak v hrobech bohatých, tak i chudých. Je evidentní, že 

srpy nacházené v hrobech jako milodar, ale i v prostoru akropolí hradišť (např. v areálu 

mocenského centra v Mikulčicích), souvisí s osobní výbavou širokých vrstev obyvatelstva a je 

tedy třeba počítat s jejich různým využitím a významem (Poláček 2003). 62 

61 Nalezeny byly např. na lokalitách Pfaffenschlag (14.- 1. polovina 15. století), Semonice (počátek 14. století), 
Konůvky (15. století) /Nekuda 1975; Huml1967; Měchurová 1997/. 
62 Srp lze považovat za doklad zemědělské činnosti zesnulého během jeho života (a to nejvíce asi v případě 
chudších hrobů, ovšem v rámci pohřebišť platí, že většina hrobů této skupiny srpy neobsahuje). Srp v mužských 
hrobech vybavených navíc zbraněmi, popř. jezdeckou výstrojí bývá některými badateli označován za zbraň 
(např. Hrubý 1955), popř. za nástroj, který sloužil k uřezávání trávy pro koně během válečných výprav. Tyto 
názory ne lze vyloučit, ale bohužel ani prokázat. M. Beranová ( 1957) se domnívá, že srpy mohly vyjadřovat 
"vlastnický poměr zemřelého k půdě, na níž nemusel ani sám pracovat." Ovšem i to má své mezery, protože 
"značná část bohatých žen a většina bojovníků srp neměla, i když je i u nich vlastnický poměr k půdě 
pravděpodobný." (Beranová 1957, s. 114). Pochopitelně, že další možností může být magický význam nástroje 
spojený s náboženskými představami a pohřebním ritem. 
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3. 1. 6. Doba sklizně a výška uřezávání obilí 

Doba sklizně závisí na lokálních klimatických podmínkách, na obilnině a průběhu 

vegetačního cyklu. Sklizeň je natolik důležitá činnost, že se nesmí propást a je třeba provést ji 

co nejrychleji, aby úroda nebyla dlouho vystavena nepříznivým vlivům (vítr, bouřka, fauna 

aj.). Jak středověcí (např. Petr de Crescentius), tak i novodobí agronomové doporučovali 

sklízet obilí ještě před plnou zralostí, protože se tím minimalizují ztráty na výnosech. Nezralé 

zrno postupně dozraje i sklizené ve snopech. Je-li zrno zralé či přezrálé, velmi snadno 

vypadává z klasů. Na to je velmi citlivá např. pšenice obecná (žito by se naopak mělo sklízet 

zralé) /Comet 1992/. 

Výška, v jaké se uřezávalo obilí, souvisela s mírou využití slámy, která může sloužit 

jako krmivo či podestýlka pro dobytek nebo jako hnojivo. Zaorání strniště na poli nepřináší 

půdě tolik živin jako sláma, jež byla nejdříve dána pod dobytek a posléze rozházena na poli. 

Posledně jmenovaný způsob hnojení se prosazoval až v době 14. a 15. století a dává se do 

souvislosti s uřezáváním klasů při zemi (Comet 1992). Středověké ikonografické prameny 

ukazují žetí asi v polovině stébla. Archeobotanické zbytky plevelů nacházené spolu se 

zuhelnatělým obilím svědčí také spíše pro nižší žatvu (např. v Klučově byly zjištěny plevelné 

rostliny dosahující vzrůstu cca 15 -55 cm /Beranová 1980/). Na Slovensku je doložena široká 

škála plevelů v době hradištní, některé z nich dorůstají i na úroveň klasů obilnin. E. Hajnalová 

(1993) rovněž usuzuje na základě těchto dokladů na nevysoké strniště ponechávané na poli. 

3. 2. MLAT 

Vázání obilí do snopů, svoz na vozech, ukládání do stodol, mlat a čištění zrna od plev 

jsou činnosti, o nichž se z archeologických nálezů nic nedozvíme (až na několik vzácných 

výjimek). Mnohem více jsme informováni prostřednictvím středověké ikonografie. Několik 

zmínek najdeme i v písemných pramenech.63 Nejvíce jsme však odkázáni na etnografický 

materiál. Z něj se odvozuje např. vázání snopů pomocí povřísel, popř. jiným způsobem, nebo 

čištění zrna pomocí nedochovaných nástrojů (lopata- vějíce, opálka, síto apod.). 

Archeologické nálezy nám mohou poskytnout doklady vozu (obruče, kování atd.). 

Některé odkryté objekty na sídlištích se někdy interpretují jako stodoly, ovšem pevná opora 

pro daná tvrzení chybí. Předměty používané k mlácení obilí (dřevěné hole, cepy .. ) nejsou 

dochovány, až na jednu výjimku, kterou je unikátní nález železného kování cepu ("kloubu") 

ze zaniklé středověké vesnice Pfaffenschlag na Moravě (Arch: obr. 20) /Nekuda 197 5/. 

63 Např. o čištění obilí se zmiňují svatováclavské legendy (Graus 1953). 
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Železná spojení JSOu neobvyklá i na recentních nástrojích z dochovaného 

etnografického materiálu. Spíše pozorujeme upevnění pomocí kožených řemínků, což jistě 

souvisí i se snahou odlehčit cep, neboť by neměl být příliš těžký, aby se jím nepoškodilo zrno 

(Belcredi 1989). 

Mlat lze provádět vícero způsoby: na humnech buď krytých (stodoly), nebo 

venkovních a s různými nástroji. Pro dobu raného středověku se snad dá počítat s holemi, 

svazky prutů, někdy se uvažuje i o archaickém přehánění dobytka po obilí. Ovšem tato 

metoda mlatu je značně ztrátová. Nástup dřevěného cepu, jehož rozšíření v Evropě je kladeno 

do vrcholného středověku, kdy máme cep poměrně hojně doložen na vyobrazeních, znamenal 

nepochybně zdokonalení v práci. Srovnáme-li cep např. s holí, zjistíme tyto přednosti: díky 

ohebnosti cepu (kloubovému spojení) lze s cepem pracovat tak, že člověk se nemusí příliš 

ohýbat a tlouk udrží paralelně se zemí, tj. tato část nástroje tluče zrno po celé své délce. 

Naopak v případě tyče je třeba přiblížit se více k zemi pro efektivnější provedení, tj. pracovat 

i vkleče (Comet 1992). 

Mlat se zařadil do schématu středověkých kalendářů podobně jako jiné činnosti. 

Připadá především na měsíce srpen a září. V písemných pramenech však najdeme i zmínky o 

jeho provádění v podzimních či zimních měsících. Na otázku, kdy se v raném středověku 

mlátilo obilí, nejspíše nenajdeme jednoznačnou odpověď. Jestliže se obilí sklízelo ještě 

nezralé, zřejmě bylo lepší odložit mlat na pozdější dobu, než jej vymlátit bezprostředně po 

sklizni. 64 Ve snopech obilí postupně dozrálo, což je pro mlat výhodnější (zrno snáze vypadává 

z klasů, v případě nezralosti naopak lne ke klasům a při mlatu může být značně poškozeno). 

Snad záleží i na druhu obilniny (např. již výše jsme se zmínili o tom, že žito by se mělo 

sklízet v plné zralosti, což by tedy mohlo i znamenat jeho vymlácení hned po sklizni). Ovšem 

svou roli zde mohou hrát i socio-ekonomické důvody, které nepřipouštějí výmlat protahovat 

dlouho do zimy. G. Comet (1992) se domnívá, že v zemích s najímanou půdou se mlat 

neprováděl v zimních měsících, neboť vlastník, který dostával část úrody v naturáliích, hleděl 

na to, aby se proces mlácení obilí co nejvíce urychlil. Nepochybně platí, že mlat se dá 

provádět v průběhu několika měsíců a ve středověku určitou roli jistě hrál i termín 

odevzdávání naturálních dávek (do ll. listopadu). 

Na středověkých vyobrazeních většinou vidíme mlatce s cepem, jež pracují venku 

(Ikon: obr. 1, 2, 20). Na nástrojích jsou někdy dobře pozorovatelné i detaily (např. spojení 

kroužkem v Br. kl. sv. Jiří a ve Velislavově bibli; Ikon: obr. 2, 20). 

64 Západoevropští agronomové (např. Charles Estienne, 16. století) doporučují mlátit obilí až tři měsíce po 
sklizni (Comet 1992). 
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4. PODZIM 

Podzim je obdobím příprav na zimu. Provádějí se v něm poslední zemědělské práce 

(úprava pole pro setí ozimů, vyčištění přílohu). V září, říjnu i listopadu můžeme na 

kalendářních miniaturách vidět orbu, setbu nebo vláčení branami, někdy i mlat. Zcela běžným 

motivem je vinobraní (především v měsíci říjnu), popř. zpracování hroznů - šlapání v sudu. 

Na zimu bylo jistě nutné připravit i zahrady, sady a vinice. Ovšem v době raného středověku 

ve venkovském prostředí s nimi asi příliš počítat nemůžeme. Podzim je také dobou prací 

v lese. Především je třeba vytvořit si dostatečné zásoby paliva. Kromě sekání dřeva se 

setkáme hlavně v měsíci listopadu s pasením vepřů v lese před zabijačkou. Pasáčci srážejí 

žaludy ze stromů holemi /Ikon: obr. 1 - 5, 12/. Kalendářní miniatury nenabízejí žádné 

doklady o uskladnění a mletí obilí. Příliš mnoho jich nenajdeme ani na jiných typech 

vyobrazení (viz níže). 

4. 1. USKLADNĚNÍ 

I když se o způsobu uskladnění vymláceného zrna ze středověké ikonografie příliš 

nedozvíme, alespoň za zmínku stojí vyobrazení z bible Václava IV.: výjev plnění pytlů 

obilím. V písemných pramenech je od 1. poloviny 12. století používán latinský termín 

horreum, jenž v mladším středověku (14. - 15. století) označoval stodolu či sýpku. V. 

Šmelhaus ( 1980) nepředpokládá, že tento význam měl i dříve. V únětické zakládací listině 

(1125 - 1140) "z textu locus vero terre in ipso castro, est cum uno agro et pomeryum in 

horreo; in villa Vnetich duo pomeria in monte, quod est in orreo, et aliud in valle nutně 

vyplývá, že (h)orreum tu neznamená ještě nějakou stavební konstrukci, ale prostě humna, 

manipulačně skladovací prostor za hospodářským dvorcem, kde se skladovalo obilí ve slámě 

v brazích ( ... ), kde se mlátilo, skladovalo zrno, popřípadě i jiné zemědělské produkty a 

zásoby v skladovacích jamách a sláma ve stozích." (Šmelhaus 1980, s. 77). Zmínka, která by 

hovořila pro sýpku jakožto stavbu, pochází až z břevnovského falza ze 13. století. 

Z hlediska etnografického materiálu jsou zřejmé dva základní způsoby uložení 

zpracované úrody: 1. konzervace na hermeticky uzavřeném místě (silo, obilní jáma), 2. 

rozložení v prostorách s pravidelným přístupem vzduchu, tj. za pomoci větrání (sýpka). Obě 

možnosti konzervace v sobě skrývají určité nevýhody, jež mohou znamenat ohrožení úrody: 

zatuchnutí, zplesnivění, vyklíčení zrna (vyklíčené obilí je zcela nevhodné pro setbu), hrozba 

mikroorganismů či hlodavců. 
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Archeologicky nejlépe rozpoznatelné jsou zásobní jámy, které evidujeme od starší 

doby hradištní. Jsou nejrůznějšího tvaru, hloubky a objemu, tj. ne všechny zřejmě byly určené 

ke konzervaci obilí, ale mohly sloužit jako skladovací prostory pro jiné druhy potravin.65 

Někdy byly v takových objektech patrné stopy po výdřevě. Typické obilnice, jámy 

hruškovitého tvaru se zúženým hrdlem se objevují rovněž na nejstarších sídlištích i hradištích 

(např. Březno u Ioun, Tismice, Klučov aj.). Existují ale i lokality, kde tyto objekty zjištěny 

nebyly. Je tedy třeba uvažovat o vícero způsobech uskladnění obilí (v dřevěných sýpkách, 

stodolách apod.), po nichž nezůstaly žádné stopy. 

Hloubka hradištních obilnic se nejčastěji pohybuje kolem 2 - 3 m, průměr horního 

okraje kolem 150- 200 cm. Objem bývá značně rozrůzněný (Arch: obr. 22). Nepochybně tato 

skutečnost souvisí s množstvím vypěstované úrody (Kudrnáč 1958). O otázce stanovení 

výnosů a obdělávané plochy na základě obilních jam jsme se už stručně zmiňovali (viz pozn. 

3). Nepochybně jedním z mnoha problémů je i těžko rozpoznatelný fakt, které obilnice se 

užívaly současně. Např. v Klučově bylo celkem nalezeno přes 60 obilních jam na ploše O, 6 

ha z celé osídlené plochy 9, 5 ha. Podle J. Kudrnáče (1970) toto postačilo k vyživení všech 

obyvatel na hradišti a je možné z nich i odvozovat velikost plochy, na níž se obdělávalo. 

Ovšem otázkou je, kolik z nich se jich doopravdy používalo, a to nikoli v průběhu trvání 

hradiště, ale třeba v průběhu jedné generace. 

Způsob skladování v obilnicích (Arch: obr. 21 ): jáma se vystele slámou a následně 

vypálí, po té se stěny vymažou hlínou nebo znovu vyloží slámou, proutím apod. Zcela zásadní 

je, aby zrno bylo úplně suché, než se nasype do jámy.66 Obilím se jáma naplní až po hrdlo, 

stlačí se a utěsní, navrchu pak zasype hlínou, pískem apod. a zatíží se kamenem. Nad ní je 

možné postavit i jakýsi drobný přístřešek ze dřeva jako efektivnější ochranu proti nepřízni 

počasí. Skladování bez přístupu vzduchu a relativně stálá a nízká teplota neumožňují 

vyklíčení obilí a omezují množení mikroorganismů. Za takových podmínek vydrží zrno 

v jámách i několik let. Hrozí však jeho zatuchnutí. Obilnice jsou dobře použitelné i po dobu 

několika generací (Beranová 1980). Hermetické uzavření obilnic vylučuje jejich otevírání a 

65 Např. v Březně u Loun byly odkryté poměrně mělké kotlovité jámy, které by vzhledem k svému tvaru 
neumožňovaly samo konzervaci obilního zrna, která je úspěšná pouze v hermeticky uzavřeném prostředí. 
66 Pro zajištění co nejmenší vlhkosti zrna je třeba sklízet zralé obilí, nejlépe za suchého počasí. Ovšem najít 
rovnováhu mezi zralým zrnem, které se samovolně vyzrňuje, a sklízením beze ztrát na výnosech (tj. ještě 
nezralého obilí), není jednoduché. Obilí se proto dosušuje ve snopech a ve stozích na poli (Comet 1992). Dále 
lze zbavovat zrno vlhkosti prostřednictvím pražení. O pražení zrna před jeho drcením se zmiňuje již Plinius. 
Ovšem spíše je spojeno s potravou, s výrobou pražma. V archeologických nálezech je doloženo prostřednictvím 
zbytků hliněných pekáčů- tzv. pražnic. 
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následné opětovné zavírání, tj. skladování obilí, jež by sloužilo k postupné spotřebě. Stejně si 

nelze představovat, že by se do nich tímto způsobem ukládaly klasy ještě nevymláceného 

obilí, které by se v průběhu několika měsíců zpracovávalo. V tomto smyslu by bylo možné 

uvažovat i na určité spojení mezi uskladněním v jámách a bezprostředním mlatem po sklizni 

(Comet 1992). 

V archeologických nálezech jsou obilnice jediným dokladem o uskladnění úrody. 

Pozůstatky po případných dřevěných přístřešcích určených k úschově klasů ve snopech nejsou 

nikterak rozpoznatelné. Ovšem stejně jako je nelze prokázat, není možné jejich existenci 

v době raného středověku ani vyloučit. Jediný doklad máme až na vyobrazení ve Velislavově 

bibli z r. 1340 (Ikon: obr. 17). Obilí určené k přímé spotřebě muselo být jistě uloženo jiným 

způsobem: uvažuje se o velkých keramických zásobnicích, popř. obalech z netrvanlivého 

materiálu, jakými jsou např. pytle, dřevěné truhlice apod. (Beranová 1980). Obilnice 

přetrvávají i po dobu vrcholného středověku a existují v etnografickém materiálu až do 

novověku. Na zaniklých středověkých vesnicích se mohou některé objekty interpretovat jako 

stodoly a sýpky, ovšem důkazy chybí. Oproti obilnicím se ve stodolách a sýpkách často 

uschovává obilí v klasu, aby se následně postupně vymlátilo. Vývoj, který směřoval 

k výmlatu prováděném pod střechou, mohl souviset i s uskladněním klasů a zpracovaného 

zrna v sýpkách (Comet 1992). 

4. 2. MLETÍ 

4. 2. 1. Ruční mlýnky 

Nálezy ručních kamenných mlýnků se objevují hojně v době hradištní (od 6. - 7. 

století) a výrazně ubývají v průběhu 13. století, což je dáváno do souvislosti s obecným 

rozšířením vodních mlýnů (Klápště 2005). Ruční mlýnky jsou složené ze dvou kulatých 

kamenů - žernovů, které na sobě spočívají buď plnou vahou, nebo se lehce dotýkají. Oba 

kameny jsou ve středu provrtány (Arch: obr. 23). Na raně středověkých nálezech chybí 

jakékoli stopy po připevnění rukojeti.67 Předpokládá se, že kolem horního kamene byl pás ze 

železa, lýka nebo kůže a v něm vsazena kolmá rukojeť. Různá řešení nabízí i středověká 

vyobrazení (např. freska z Karlštejna (r. 1360), Ostrovský kodex (r. 1353) - legenda o sv. 

Hedvice; Ikon: obr. 21, 22). Průměr kamenů se pohybuje nejčastěji mezi 35 - 50 cm. Horní 

kámen - běhoun je vydutý a spodní kámen - ležák vypouklý. V běhounu byla umístěna 

67 Žernovy z laténského a římského období měly nedovrtaný otvor a na stranách běhounů jsou patrné jamky či 
zářezy pro rukojeť (Beranová 1980). 
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papřice - dřevěná příčka buď s jamkou, nebo otvorem uprostřed. U mlýnků vybavených 

papřicí s jamkou se dala zvětšovat či zmenšovat vzdálenost mezi oběma kameny, tj. bylo 

možné regulovat hrubost mletí. Žernovy, jejichž papřice byla provrtaná, na sobě ležely plnou 

vahou a regulaci neumožňovaly (Arch: obr. 24). S ručními mlýnky se pracovalo způsobem, že 

jednou rukou se otáčelo a druhou se přisypávalo zrní do horního otvoru ve středu běhounu. 

Mouka vypadávala po okruhu ležáku. K jejímu lepšímu zachycení mohl být mlýnek umístěný 

ve dřevěné konstrukci (Ikon: obr. 22) /Beranová 1980/. 

Žernovy se objevují nejvíce v sídlištních situacích, někdy i na pohřebištích a 

v depotech. Patří mezi poměrně často nacházené předměty. V hrobech se vyskytují hlavně 

zničené kusy, vzácně použité k vnitřní úpravě hrobové jámy (např. hroby č. 583, 1083, 1088 

ve Starém Městě, poloha "Na valách"; Hrubý 1955) nebo plnící funkci milodaru. Žernovy 

jsou vyráběny z různých druhů hornin (pískovec, žula, vápenec, čedič, svor..). Na některé 

velkomoravské lokality musela být surovina dovážena z poměrně velké vzdálenosti. Např. ze 

Starého Města pocházejí svorové či rulové kameny, přičemž zdroje této suroviny jsou hledány 

v oblasti západní a severní Moravy (Hrubý 1965). V případě Mikulčic se rovněž uvažuje o 

dovozu, a to i ze vzdálenosti 100- 150 km (Marek- Skopal 2003). Otázkou pak zůstává, zda 

se žernovy vyráběly přímo na hradištích, anebo byly dováženy již hotové. 

Z hlediska tvrdosti kamenů byly vhodnější k mletí tvrdší žernovy, protože se pomaleji 

opracovaly a mouka byla čistší (s menší příměsí vydrolených kamínků). O mletí na ručním 

mlýnku a přesívání mouky sítem se zmiňují svatováclavské legendy. V pozdějších písemných 

pramenech rovněž najdeme termíny odpovídající ručnímu mletí (mole, molentes, 

molendinarii). Tyto doklady však spadají pouze do ll. a 12. století. 68 

Ruční mlýnky jsou poměrně výkonné nástroje (1 kg zrna se dá semlít za 10 - 20 

minut). Jejich nespornou výhodou oproti mlýnům je možnost postupného mletí, mletí pro 

vlastní potřeby. Ve venkovském prostředí v době hradištní bylo zřejmě mnohem jistější 

skladovat ve velkém množství zrno než mouku, protože mouka snadněji podléhá zkáze 

(Beranová 1975). 

68 V listině Vladislava I. (r. 1160) je použita formule "cum molis molendinis". Ruční mlýnky (mole) jsou 
uvedeny vedle jiných mlýnů (molendina) jakožto ,jeden z feudálních výrobních prostředků ve vlastnictví a 
režijním provozu" (Šmelhaus 1980, s. 79). Výrazy molentes a molendinarii označují mlynáře - specialisty 
uvedené mezi nevolníky. Pouze v zakládací listině hradišťského kláštera u Olomouce (r. 1078) je použito slovo 
molentes, což by mohlo souviset s ručním mletím. Do roku 1200 se už jen ve dvou jiných případech objevuje 
termín molendinariis (Šmelhaus 1980). 
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4. 2. 2. Mlýny 

Od 12. století přibývají písemné zmínky o vodních mlýnech. Nejstarší z nich najdeme 

ve Zbyhněvově listině (1125-1140), v níž je do únětického hospodářství započítáván i mlýn 

na potoce Slatívnici. Roku 1169 udělil král Vladislav I. donaci maltézákům: libertatem 

omnimodam sive piscandi sive molendina ponendi in jluvio Manetin. Listina pražského 

biskupa Jindřicha (asi z roku 1186 ) se zmiňuje o mlýništi "locus molendini ". Roku 1178 

Soběslav ll. věnoval vyšehradské kapitule: locum molendinorum qui est sub ecclesia 

sanctorum Cosmae et Damiani. Podobných dokladů existuje celá řada (Šmelhaus 1980). O 

rozmachu vodních mlýnů v českých zemích v průběhu 12. století prozatím zřejmě nelze 

pochybovat, stejně jako o jejich zobecnění ve 13. století. Podrobnější informace o podobě 

vodních mlýnů, jejich rozmístění, výkonu však z historických zpráv většinou nevyčteme. 

Větrné mlýny jsou doloženy až mnohem později69 a v mnohem menší míře. 

Díky archeologickým odkryvům můžeme tvrdit, že mlýny existovaly a začaly se 

pozvolna rozšiřovat po Evropě již v době raného středověku. Tyto doklady jsou ojedinělé.70 

"Mezi počátky určitých jevů a jejich obecným rozšířením býval ve středověku značný časový 

odstup ... " (Klápště 2005, s. 290). Tato skutečnost se samozřejmě vztahuje i na další 

z technických inovací, jež se plně ve společnosti ujaly až ve vrcholném středověku a o nichž 

jsme již výše hovořili (pluh, trojpolní systém, dlouhá kosa atd.). 

4. 3. PĚSTOV ÁNÍ OVOCE A ZELENINY 

Pro studium raně středověkého zahradnictví, ovocnářství a vinařství jsou nejdůležitější 

paleobotanické a archeologické nálezy. Písemné zprávy mají rovněž značný význam. Určitý 

problém ale mohou představovat názvy rostlinných druhů a jejich ztotožnění s konkrétní 

zeleninou, kořením, ovocem či léčivými bylinami (tj. opět narážíme na otázku významů slov 

v dobových pramenech). Archeologický materiál nabízí pozůstatky nástrojů, které samy o 

sobě mají většinou širší využití, tj. ztotožňovat je jedině se zahradnickými, sadařskými a 

vinařskými pracemi by nebylo správné.71 K daným účelům ale sloužit nepochybně mohly. 

69 Nejstarší doklad v českých zemích pochází ze zmínky o stavbě větrného mlýna u strahovského kláštera z roku 
1277 (Klápště 2005). Na našem území V. Hrubý ( 1965) interpretoval základy jedné z odkrytých staveb ve 
Starém Městě v Osadě Vll "Padělky" jako pozůstatky větrného mlýnu. 
70 Při archeologickém výzkumu v Dasingu byly objeveny relikty mlýna poháněného vodním kolem o průměru 
cca 1, 6 m, jež jsou datovány do roku 696/ 697. Mimo jiné odsud pochází přes 300 mlýnských kamenů. Mlýn 
zanikl při povodni v 9. století (Klápště 2005). 
71 Rýče, lopaty a motyky se mohly používat při stavebních pracích, při hloubení příkopů apod. Kosíře bývají 
využívány při odřezání listů, větví stromů, jež se shromažďují jako krmivo, popř. podestýlka pro dobytek. 
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Nacházíme motyky, okutí rýčů (lopat) a srpovité nože- kosíře (Arch: obr. 6: A ll; 8: 

B 4; 9: 15; 25; 27). Paleobotanické pozůstatky představují rozhodně přímější doklad o 

ovocnářství, zahradnictví, vinařství či chmelařství. Jejich porovnání s historickými zmínkami 

o různých plodinách, o existenci sadů a vinic umožňuje snad aspoň zčásti vytvořit si 

představu o úrovni těchto pěstitelských oborů v době raného středověku. 

4. 3. 1. Zahradnictví 

Některé zeleninové druhy ve své plané formě jsou ve střední Evropě nacházeny již od 

neolitu (např. kopr, celer, petržel). Většina ale pochází ze středomořské oblasti. Otázka šíření 

a zdomácnění jednotlivých druhů v našich zeměpisných šířkách je velmi složitá, a proto se 

prozatím spokojíme s tím, že tento proces probíhal především v době římské a hlavními 

aktéry v něm byli Římané. Kontinuita v pěstování zahradních rostlin se po pádu římské říše 

udržela hlavně v oblastech bývalých římských provincií (např. území dnešního JZ a 

Z Německa). Jinde je patrný určitý útlum. Zdá se, že na obnovení tradice tohoto pěstitelského 

oboru měly značný podíl raně křesťanské kláštery (Benecke 2003). 

Ze zeleniny je ve vrstvách doby hradištní na našem území doložena pouze okurka 

(Cucumis sativus L.) a mrkev (Daucus carota L.), z koření kopr (Anetheum graveolens L.), 

portulak (Portulaca oleracea L.), kmín kořenný (Carum carvi), z luštěnin hrách (Pisum 

sativum), čočka (Lens culinaris), bob obecný (Vicia faba L.) a vikev setá (Vicia sativa L.), 

z olejnin a technických plodin mák setý (Papaver somniferum), len (Linum usitatissimum L.) 

a konopí seté (Canabis sativa L.) /Tab. VI- XIII!. 

Na základě četnosti nálezů rostlinných zbytků nelze odvozovat míru pěstování 

jednotlivých druhů a jejich využití. Obecně se paleobotanické doklady, nejen zahradních 

plodin, ale i ovoce, koncentrují na mocenských a hospodářských centrech doby hradištní 

(např. Mikulčice, Břeclav-Pohansko ... ). Z mladšího období pocházejí nejvíce ze 

středověkých měst.72 Ve venkovském prostředí jsou nálezy výjimečné. Nepochybně je zde 

větší pravděpodobnost jejich rozptýlení, ale zároveň i více možností sběru planých odrůd. 

Písemné prameny poskytují především informace dokládající existenci či znalost 

určitého rostlinného druhu v době středověku: k roku 1073 zmiňuje Kosmas cibuli a kmín, u 

židovských cestovatelů najdeme zmínky o celeru (slovanské glosy v díle Abraháma ben 

Azriela z 2. poloviny 12. století) a zelí (Isaq ben Moše, konec 12. století). V donaci 

72 V Opavě byly ve vrstvách 14.- 15. stol. objeveny např. dýně (Citrulus vulgaris), kmín (Carum carvi L.), 
petržel (Petroselinum hortense), dále v Opavě a Ostravě kopr (Anethum graveolens L.) a celer (Apium 
graveo loens L.) /Beranová 197 5/. 
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patronátního práva ve Valkenštejnu a Hrádku z roku 1227 /CDB II, n. 30, p. 255 a. d. 1227/ je 

uveden desátek placený v obilí (polních plodinách ) - "de campestribus frugum" a desátek ze 

zahradních plodin pěstovaných při domě - "de domesticis frugum", který se vztahoval na 

konopí, mák, šafrán, řepu, len, čočku a zelí/kapustu /Beranová 1980/. Tato listina představuje 

významné svědectví ve výčtu zmiňovaných rostlin, zároveň je ale i nepřímým dokladem o 

existenci zahrad a jejich začlenění do prostoru využívaném člověkem. 

4. 3. 2. Ovocnářství 

Průnik kulturního ovoce do střední Evropy proběhl ve dvou vlnách: 1. Prostřednictvím 

Římanů v 1. stol. po Kr. Ovšem podobně jako v případě zahradních rostlin nejspíše 

nepřekročilo hranice římské říše. 2_. V době raného středověku se ovocné druhy rozšířily i do 

oblasti bývalé Svobodné Germánie a do východní části střední Evropy (Polsko, české země 

apod.) /Benecke 2003/. V západní Evropě existuje řada písemných zpráv, v nichž se 

v různých souvislostech hovoří o zahradnictví, ovocnářství i vinařství a jež výrazně přibývají 

od doby karolinské. Ve střední Evropě představují pramennou základnu především 

paleobotanické nálezy ovoce. Nacházíme je ve formě pecek, semen, skořápek, dřev a uhlíků 

ovocných stromů či keřů. V raně středověkých vrstvách se vyskytuje jak plané ovoce, které 

se s největší pravděpodobností pouze sbíralo, tak i pěstované druhy. Ovšem jejich vzájemné 

rozlišení je problematické. Domácího původu určitě nejsou broskvoně, švestka pravá a ořešák 

vlašský. Tyto rostliny jsou poměrně pěstitelsky náročné a určitý stupeň péče vyžadují. 

Zároveň ale platí, že mnohé druhy byly součástí přirozené vegetace ve střední Evropě od 

neo1itu a že plané ovoce člověk sbíral odjakživa. Z pozdějších písemných pramenů se 

dozvídáme i o vysazování planých druhů ovocných stromů v lesích (posledně jmenovaná 

skutečnost se v minulosti mohla vztahovat např. na lísku obecnou (Corylus avellana L.), která 

je sice planým druhem, ale na základě paleobotanických zbytků se zdá, že její plody byly už 

v době hradištní konzumovány ve velké míře, tj. člověk se mohl snažit o její větší 

rozmnožení, ale více péče jí asi nevěnoval) /Beranová 1969, 1972, 1980/. 

Z ostatních ovocných druhů patří mezi relativně hodně nacházené slivoň, trnka, třešeň, 

líska a višeň. V porovnání s peckovým ovocem jsou vzácné hrušně a jabloně, což rozhodně 

nevypovídá o jejich malém podílu v ovocnářství. Jejich možnosti dochování jsou velmi malé 

a vzhledem k tomu, že se objevují ve formě semen či zbytků dřev, jejich nálezy při 

výzkumech snadno uniknou pozornosti (Beranová 1969, 1972). Přehled ovocných druhů 

nalezených na našem území v době hradištní viz Tab. XIV- XVI. 
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Nejstarší doklady ovoce jak planého, tak i pěstovaného z českých zemí pocházejí 

z doby předvelkomoravské a velkomoravské. Ovocnářství se na našem území zřejmě 

kontinuálně rozvíjelo od 9. století. Pro dosažení vyšší úrovně v pěstění bylo ale třeba asi 

mnohem více času. Paleobotanické zbytky pěstovaného ovoce výrazně přibývají ve 

vrcholném středověku. Prameny ll.- 12. století dokládají existenci ovocných sadů (pomeria, 

plantationes, orti), ale neposkytují žádné informace o poměru planých a vyšlechtěných odrůd, 

o druhovém složení a ovocnářské produkci. Nicméně z různých historických zmínek 

vztahujících se k tomuto odvětví vyplývá, že se ovocnářství praktikovalo v rámci větších i 

menších hospodářských celků náležejících církevním institucím či světským pánům.73 

Prostředky na jeho provozování mohl v této době nejlépe zajistit pozemkový vlastník. 

S plným rozvojem sadařství a zahradnictví a s uplatněním speciálních znalostí v těchto 

oborech můžeme ve větší míře počítat až v mladším období středověku. 

4. 3. 3. Vinařství 

Pěstování vinné révy na našem území v raném středověku lze doložit prostřednictvím 

archeologického materiálu a písemných pramenů. Z nečetných nálezů jsou průkazné vinařské 

nože (viz níže) a rostlinné zbytky vyšlechtěné vinné révy (Viti s vinifera ssp. sativa), která se 

ve větším množství nalezla pouze v Mikulčicích /8. - 10. stol./. V mladších vrstvách se 

vyskytla i v Přerově (Opravil 2000). Planá forma vinné révy (Vitis vinifera ssp. silvestris) 

zcela jednoznačně převažovala (v Evropě je zaznamenána už od neolitu) /tab. XVI/. Situace 

se obrátila až v průběhu vrcholného středověku (Beranová 1975). 

Určité keramické tvary by rovněž mohly mít souvislost s vínem, resp. s jeho 

skladováním. Jedná se o nádoby lahvovité, amforovité, džbánovité, jež na jedné straně 

vycházejí z domácí produkce velkomoravské keramiky a na druhé se řadí do inventáře tzv. 

antických tvarů. Obě zmíněné skupiny vykazují znaky, které by svědčily pro návaznost na 

tradice římsko-provinciálních hrnčířských dílen v Podunají. Jednoznačně prokázat, kjakému 

účelu tyto nádoby sloužily, je však téměř nemožné. Praktikování vinařství nepotvrzují ani 

nálezy bronzových litých nákončí opasků zdobených motivy úponků, listů či hroznů vinné 

révy nacházených v prostoru avarsko-slovanské kultury (Vignatiová 1973). 

73 Falzum zakládací listiny kláštera v Kladrubech z počátku 13. století je nejstarším dokladem o specialistovi
štěpaři (amputator arborum), což by mohlo svědčit i pro uplatnění hlubších znalostí v pěstování ovoce (např. 
roubování stromů). Zřejmě dávku ze sadů (zagradnego 16 ocov) zmiňuje falzum vyšehradské listiny z 12. století. 
Sady (pomeria) bývají uváděny v donacích jako součást vymezeného pozemkového majetku (např. rajhradský 
eremita Jurik dostal r. 1169 od Bedřicha Olomouckého ke kolonizovanému území ještě popluží ve vsi Špičkách 
slukami a sady). Údaje v zakládací listině kostela v Úněticích (1125- 1140) naznačují umístění dvou sadů ve 
vztahu k okolí. Jeden sad ležel v Úněticích (v údolí Únětického potoka) a druhý se nacházel na návrší na Levém 
Hradci (duo pomeria in monte, quod est in orreo, et alliud in valle) /Šmelhaus 1980/. 
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Znalost pěstování vinné révy pochází od Římanů. Již antičtí autoři zmiňují vinařství 

v povodí Dunaje i za Dunajem, kde sídlily řimské posádky. Kontinuitu ve vývoji je možné 

sledovat na území dnešního Maďarska, kde na římskou tradici bývalé panonské provincie 

navázali Avaři. Počátky vinařství se v českých zemích kladou do doby velkomoravské. 

Postupným šířením z Panonie přes jihozápadní Slovensko 74 se tato kultivační činnost dostala 

na Moravu (9. století) a později do Čech (10. století)?5 Postupné šíření vinohradnictví v době 

velkomoravské mohlo snad souviset s pronikajícím křesťanstvím do českých zemích. Ovšem 

těžko si představit, že by spotřeba vína určeného k liturgickým účelům v čase počátků 

křesťanského náboženství u nás byla tak výrazná, že by vyvolala masovější budování vinic. 

Jednu z hlavních rolí tu musela hrát i poptávka knížete a jeho družiny (Poláček 2003; více o 

tomto tématu viz Sláma 2004). 

Z mladších pramenů (ll. - 13. století) vyplývá, že zásadní podíl na rozšiřování 

vinohradů v Čechách a na Moravě měly církevní instituce, a to především cisterciácké a 

premonstrátské kláštery. I když nejstarší donace dosvědčují, že vedle církve dával popud 

k založení vinic i panovník a jeho družina (Zemek 1973). Kromě vinic se dochované listiny, 

které jsou poměrně početné, zmiňují o vinařích - specialistech (vinitores), vinných desátcích 

(decimam vini) či vinných lisech (torcular). 76 

4. 3. 4. Chmelařství 

Stručnou zmínku věnujeme dokladům pěstování chmele. Rostlinné pozůstatky z doby 

hradištní nebyly velmi dlouhou dobu k dispozici. V současnosti pocházejí nálezy tohoto typu 

z Mikulčic, Prahy (III. nádvoří na PH) a Přerova (Tab. XVII). Víceméně se předpokládá sběr 

divoce rostoucí odrůdy chmele v lesích. Průkazné doklady o jeho pěstování prozatím chybí. 

74 Jedním z dokladů existence vinohradů představuje zpráva arabského cestovatele Edrisiho (konec 8. -počátek 
9. století), v níž hovoří o Nitře: "Nitra je kvetoucí a významné místo položené na zavlažovací rovině, bohaté na 
vinohrady a obyvatelstvo," (Zemek 1973). 
75 O vinařství v Čechách se dozvídáme na základě písemných pramenů. Ve svatováclavské legendě Crescente 
fide datované do 10. století je zmínka o přípravě mešního vína sv. Václavem, který na vinici sbíral hrozny, poté 
je nasypal do kádě a lisoval (Zemek 1973). 
76 Zakládací listina litoměřické kapituly z roku 1057 se zmiňuje o sedmi vinařích - specialistech, kteří působili 
v jejích službách v okolí Litoměřic, v Zásadě a v Pokraticích, což nepřímo svědčí i o existenci viníc v těchto 
místech. Roku 1178 včnoval kníže Soběslav vyšehradským kanovníkům kopec Psář u Prahy "ce(v k vybudování 
vinic·'. Navíc disponovali celkem 21 vinaři pracujícímí na vinicích v širokém okolí. Dokladů o vinohradech 
v okolí Prahy je mnohem více. Stejnč tak i na Moravě, kde vinařství podporovalo především olomoucké 
biskupství a kláštery ve Velehradě a Louce u Znojma. Církevní instituce velmi často dostávaly desátek z vinic, i 
když je třeba nezaložily ani nedržely. Např. oseckému klášteru plynul desátek z Hněvina Mosta a Mirošovic u 
Bíliny (r. 1207) nebo louckému klášteru zase z městských vinic znojemských (r. 1226) /Šmelhaus 1980/. 
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Ani písemné prameny mladšího data nepotvrzují kulturní chmelařství: v zakládací 

listině vyšehradské kapituly (falzum z 12. století) je uveden naturální desátek z chmele, 

s největší pravděpodobností planě rostoucího, který měl plynout této církevní instituci ze 

všech knížecích domén (decima de omulo per totam terram, que pertinet ad ducem). Zmínky 

ze 13. století (např. podvržená zakládací listina kladrubského kláštera) hovoří o tzv. ostrovu 

chrnelném (insulam humuli), jenž je interpretován jakožto nejstarší výraz pro chmelnici 

/Šmelhaus 1980/. 

4. 3. 5. Nářadí 

K sázení ovocných stromů, keřů, k okopávání v zahradách, sadech i na vinicích se 

mohly používat motyky, rýče a lopata, k vinobraní a k prořezávání stromů srpovité nože 

(kosíře ). Nálezy motyk, železných o kutí rýčů nebo lopat a kosířů jsou obecně velmi vzácné a 

samy o sobě nejsou dokladem zahradnictví, ovocnářství ani vinařství. 

Motyky pocházejí nejvíce z depotů.77 V sídlištních vrstvách se objevují méně (např. 

Mikulčice, Břeclav-Pohansko) a v hrobech zcela ojediněle (např. na slovansko-avarském 

pohřebišti Devínská Nová Ves u Bratislavy) /Poláček 2003/. Nejrozšířenějším typem v době 

hradištní, který se užíval již v římských provinciích, je motyka s vykovaným násadním 

otvorem. 78 Vyskytuje se ve čtyřech základních variantách: 1. motyka se štíhlým, 

prodlouženým týlem a krátkými trojúhelníkovitými ostny při násadním otvoru, 2. m. 

s krátkým tupým týlem a s trojúhelníkovitými ostny při násadním otvoru, 3. m. 

s oboustranným štítkovým týlem a trojúhelníkovitými zaoblenými ostny při násadním otvoru, 

4. m. bez týlu a ostnů (Bartošková 1986) /Arch: obr. 6: A ll; 7; 8: B 4; 9: 15; 25/. V raném 

středověku není patrná taková rozmanitost nástrojů jako v době římské na území římských 

provincií. 

Kromě motyk se v archeologickém materiálu setkáme i s motyčkovitými nástroji 

/Arch: obr. 8: A 7; 9: 16, 17; 26/. Většinou jsou malé buď s rovným, nebo lehce rozšířeným 

ostřím a s laloky na upevnění násady. Předměty interpretované jako otka snad sloužily 

k čištění radlice při orbě. Jiné nástroje vykazují takové vlastnosti, že se jejich použití spojuje 

se dřevem. Jedná se především o výrobky s vysokou technologickou hodnotou (např. motyčka 

z depotu z Tvarožné Lhoty nebo dva tulejkovité nástroje z Gajar a Štúrova) /Poláček 2003, 

Bartošková 1986/. 

77 Např. Brankovice, Gajary - Pustatina Vrablicova II, Tvarožná Lhota, Mikulčice I, Yršatecké Podhradie, 
Žabokreky II, Sklabiňa, Moravský sv. Ján (Bartošková 1986). 
78 Laténské motyky byly odlišné: k uchycení rukojeti sloužily přehnuté laloky. 
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Železná okutí rýče nebo lopaty jsou v podstatě dvojího druhu: okutí s oblým, 

půlkruhovým ostřím a okutí vykovaná do špičky. První typ se vyskytuje v průběhu celého 

středověku,79 druhý typ až od 13. století (např. nález z Barce, 13. - 15. století) /Čaplovič 

1993/. Ostří rýčů, popř. lopat bylo složené ze dvou železných pásů přikovaných k sobě a 

v horní části uprostřed otevřených tak, aby zapadalo do dřevěné části nástroje. Obecně jsou 

nálezy okutí velmi vzácné I Arch: obr. 25/. Předpokládá se proto i existence celodřevěných 

rýčů a lopat. 

Poměrně často se s motykou a rýčem setkáváme ve středověké ikonografii. Typ 

trojúhelníkovité motyky je vyobrazen např. v kalendářní miniatuře v brevíři kláštera sv. Jiří na 

PH nebo v románském rukopisu Cursus Sanctae Mariae (1200- 1230), který pochází nejspíše 

z premonstrátského kláštera v Louce na Moravě. Listovitý tvar je zachycen na perokresbě 

v nejstarší městské knize v Bratislavě (r. 1364). Symbolem měsíce listopadu v kalendáři 

z kláštera ve Fuldě je muž držící motyku. Dřevěný rýč s dobře patrným železným okutím 

najdeme ve Velislavově bibli, ve spisu Petra de Crescentiis, v br. kl. sv. Jiří na PH; Ikon: obr. 

2, 4, 23 - 26). 

K řezání větví nebo plodů v sadech, vinicích a lesích mohly sloužit zahnuté srpovité 

nože, tzv. kosíře. Z hlediska typologie rozlišujeme: nůž, který má na hřbetu čepele háčkovitý 

výběžek (tzv. securis), a nůž bez tohoto výběžku (Arch: obr. 25; 27). Obě skupiny vykazují 

ještě několik podvariant, jež v rámci období sahajícího od nejstarších nálezů až po recentní 

nástroje z 19. století vymezil V. Frolec (1968, 1972). Délka nožů se "securis" se v průběhu 

staletí velmi pozvolna zvětšovala Ueště v 16. století měřily kolem 20 - 22 cm jako nože 

hradištní). Tvar ani délka druhého typu se od raného středověku víceméně nezměnily ( d. 17 -

24 cm) /Frolec 1973/. 

Srpovitě zahnuté nástroje s výběžkem na hřbetu čepele mají původ v době římské.80 

"Securis" je typickým znakem vinařského nože. Slouží k usekávání zaschlých výhonků vinné 

révy a k uhlazování rány na pni způsobené při řezu (Frolec 1973). V archeologickém 

materiálu se nože se "securis" vyskytují sice velmi vzácně,81 zato je však lze považovat za 

přímý doklad pěstování vinné révy. 

79 Okutí půl kruhového tvaru zaznamenáváme od doby laténské. Objevují se v různých variantách nadále i v době 
římské. Z doby hradištní pochází např. nálezy okutí rýčů z Mikulčic (datace: pozdní 9. století) a z depotu 
z Moravského sv. Jána /Poláček 2003/. 
80 Objevují se ve všech římských provinciích i na sever od středního toku Dunaje. Nejstarší nález u nás pochází 
z římského tábora Mušov (Poláček 2003). 
81 Tři kusy byly nalezeny v depotu v Moravském Sv. Jánu (konec 7. - 9.století). Jeden exemplář pochází 
z hradiště Staré Zámky u Líšně (velkom. obd.) a dva fragmentárně zachované nástroje z Mikulčic /8.- 9. stoll 
(Poláček 2003). 
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Srpovitě zahnuté nože bez "securis" se objevují v Evropě od doby laténské. 

V následujících stoletích jejich výskyt zaznamenáváme v západních i východních římských 

provinciích, dále v severní a střední Evropě. Rovněž nepatří mezi často nacházené předměty. 

Ojedinělé doklady v Čechách a na Moravě pocházejí z raně středověkých hradišt', zcela 

výjimečně z hrobů (např. Mikulčice, Břeclav-Pohansko, Libice n/C, Staré Město u Uherského 

Hradiště; pohřebiště v Praze~ Lahovicích nebo depot z 9. století odkrytý v areálu pohřebiště 

v Prušánkách, okr. Hodonín) /Poláček 2003/. 

Vzhledem k tomu, že je druhý typ srpovitého nože rozšířený i v klimaticky 

nepříznivých krajích pro pěstování vína, nelze jejich funkci výlučně spojovat s vinařstvím. 

Uvažuje se spíše o použití při osekávání listů a větví stromů za účelem zajištění píce pro 

dobytek. Doklady tohoto způsobu hospodaření u nás ve sledovaném období nejsou 

prokazatelné a upotřebení nožů bez "securis" se dává spíše do souvislosti s rozvíjejícím se 

ovocnářstvím a vinařstvím (Beranová 1972). 

Kosíře vidíme na středověkých vyobrazeních nejčastěji v symbolice vinařských nebo 

sadařských prací (např. při ořezávání výhonků vinné révy praktikované v jarních měsících, 

především v březnu; při vinobraní - uřezávání hroznů, které připadalo nejvíce na říjen; nebo 

při roubování ovocných stromů) /Ikon: obr. 1, 2, 4, 5, 24, 26, 27/. 
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S. ZIMA 

V kalendářním schématu se v prosinci ustálil jeden motiv: zabijačka vepřů. Většinou 

se na vyobrazeních muž chystá udeřit prase sekerou či palicí. Pouze v jednom případě drží 

kopí, a to v Salzburském kalendáriu. Můžeme se tedy dohadovat, zda se jedná o zabijačku, 

nebo spíše o lov. V zimě se zemědělské práce zastavují, což se v kalendářních cyklech 

projevuje zobrazováním oddychových činností, drobných údržbových prací, někdy i motivy 

lékařskými či hygienickými (Belcredi 1990). V symbolice ledna a února najdeme velmi často 

motiv tepla, ohřívání rukou či nohou u ohně. Objevuje se pečení ryb, příprava topiva pomocí 

sekerky, poměrně výjimečně i první jarní práce jako je rytí půdy (např. Br. kl. sv. Jiří) nebo 

setí obilí a prosekávání stromků (dřevořezy Jana z Willenberga). V miniatuře Kallendarblattu 

z kláštera ve Fuldě vidíme zase první práce na vinici, které jsou symbolem i následujícího 

měsíce /Ikon: obr. 1 - 5, 12/. 

Během zimy se většina prací přesouvá z venku do domu. Přesto je ale potřeba 

doplňovat zásoby dřeva a obstarávat dobytek. I přestože se pravděpodobně po většinu roku 

pásl venku, sněhová pokrývka byla v různých letech jinak silná a někdy mohla přetrvávat i 

poměrně dlouho do začátku jara. Poskytnutí píce, alespoň částečně, bylo zřejmě nutné. 

S vymezením množství obilního zrna určeného k příští setbě snad můžeme počítat už 

ke konci léta či na podzim. V této době se totiž obilí zčásti uskladnilo zřejmě v různých 

nadzemních sýpkách, z kterých ho bylo možné postupně odebírat ke zpracování, a zčásti v 

obilnicích. Právě v jámách bez přístupu vzduchu se zrno nejlépe uchovalo pro budoucí setbu. 

Zima poskytuje dostatek času pro opravu zemědělského nářadí. I přestože probíhá ve znamení 

odpočinku, je důležitou přípravnou fází pro nový zemědělský rok, který začíná až 

s pozvolným ústupem zimy, v březnu. 
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ZAVER 

Středověké zemědělství je třeba studovat s využitím všech dostupných pramenů 

(archeologických, ikonografických, písemných), neboť každý z nich poskytuje jiný druh 

informací. Jejich vzájemná konfrontace je k objektivnějšímu poznání minulosti nezbytná. 

Zemědělská výroba je úzce spjata s přírodními podmínkami, hustotou zalidnění a 

celkovou vyspělostí společnosti. Zdá se, že některé významné inovace v zemědělství, které se 

plně prosadily v době vrcholného středověku a ve své formě víceméně přetrvaly až do 19. 

století, omezeně existovaly, popř. se postupně vyvíjely již v předcházejícím období. 

Archeologické doklady orby jsou trojího druhu: stopy po orbě, kovové a dřevěné 

součásti oradel. V českých zemích máme k dispozici nejvíce symetrické a asymetrické radlice 

a krojidla objevující se od 8. století. V rámci symetrických radlic jsou vymezeny: 

pětiúhelníkovité, dýkovité a listovité. Jsou spojovány výlučně s plazovým rádlem. Dále se 

uvažuje o celodřevěných oradlech. Asymetrické radlice nelze jednoznačně spojovat s těžkým 

záhonovým pluhem. Jsou velmi malých rozměrů a výrazně se tak odlišují od velkých plužních 

radlic z vrcholného středověku. Patřily snad k určitému přechodnému typu nástroje. Malé 

asymetrické radličky svědčí pouze o provádění asymetrické orby. 

Původ pluhu patří mezi jednu z nejtěžších otázek v dějinách zemědělství. Prozatím se 

musíme smířit s faktem, že na základě dnešní pramenné základny není možné určit, kdy a kde 

vznikl. Mnohem lépe jsme informováni o jeho obecném rozšíření a používání na evropském 

kontinentě ve vrcholném středověku. 

Vláčení branami se objevuje v ikonografii vrcholného a pozdního středověku. 

Archeologicky je tato činnost doložena nečetnými nálezy pozůstatků dřevěných bran. Na 

našem území se dochovaly jen železné zuby z doby vrcholného středověku. Zdá se, že vláčení 

pole se rozšířilo více až v souvislosti s orbou pluhem. 

Pěstované plodiny jsou doloženy písemnými zmínkami a paleobotanickými nálezy. 

Porovnáním obou druhů pramenů je možné aspoň částečně zjistit, do jaké míry se některé 

rostliny pěstovaly. Podobně se z nich dozvídáme i o střídání osevu. Ve sledovaném období 

převažovalo proso a pšenice obecná, dále žito, ječmen a oves. Změny v podílu zastoupení 

jednotlivých obilnin v průběhu středověku zřejmě souvisely s přechodem na intenzivnější 

obdělávání půdy. 

Zemědělské systémy se odvozují z etnografického materiálu. Pro dobu hradištní se 

předpokládá praktikování přílohového zemědělství, které je možné provozovat v různě 

intenzivních formách. Trojpolní soustava patří k podobně problematickým otázkám jako 
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otázka vzniku pluhu. I přestože nejstarší písemné zmínky pocházejí v západní Evropě již z 8. 

století, k plnému prosazení trojpolí došlo zřejmě až v době vrcholného středověku. 

Kosa je spojena se zajištěním píce pro dobytek a s jeho ustájením. Raně středověké 

kosy byly krátké. V českých zemích rozpoznáváme dva základní typy: krátkou kosu buď 

s rovnou, anebo lehce zakřivenou čepelí. Ojedinělý nález dlouhé kosy z 9. století pochází 

z Hradce u Němětic. Se zaváděním dlouhé kosy pravděpodobně souvisí vymezení 

pravidelných luk. 

Nejrozšířenějším typem srpu v době hradištní byl srp s odsazenou rukojetí (Bl). 

Sklizeň se prováděla typickým hrsťováním. Výška, v jaké se uřezávalo obilí, souvisela 

s mírou využití slámy. Ikonografický a paleobotanický materiál hovoří pro nižší uřezávání 

stébel. 

Hrábě a vidle máme doloženy prostřednictvím ikonografie. Ve sledovaném období 

byly oba nástroje zřejmě celodřevěné a na našem území nejsou dochovány. 

Podobně si stojí i nářadí používané při výmlatu. Zcela ojedinělý nález kování cepu 

pochází ze zaniklé středověké vsi Pfaffenschlagu u Slavonic. Obilí je možné vymlátit hned 

bezprostředně po sklizni nebo klasy postupně zpracovávat v následujících měsících. 

Jedinými archeologicky rozpoznatelnými skladovacími objekty jsou zásobní jámy -

obilnice. Je ale více než pravděpodobné, že způsobů uložení ať už zpracované, či 

nezpracované úrody bylo více. 

Mletí se provádělo na ručních kamenných mlýnkách. Svědčí o tom jak archeologické 

nálezy, tak nepřímo i písemné prameny. Vzhledem k přibývání historických zmínek o 

vodních mlýnech ve 12. století lze snad uvažovat o jejich rozmachu v této době. 

Archeologické odkryvy ale zároveň prokazují, že mlýny existovaly již mnohem dříve. 

Zahradnictví, ovocnářství, vinařství jsou obory, které se k nám šířily zřejmě z území 

bývalých římských provincií a nepřetržitě se rozvíjely od doby velkomoravské. Přímými 

doklady jsou paleobotanické nálezy planých i vyšlechtěných odrůd. Z nástrojů, které by 

mohly sloužit při zmíněných činnostech, nacházíme motyky, železná okutí rýčů a srpovité 

nože. Pouze nůž se "securis" lze považovat za speciální předmět jednoznačně prokazující 

vinařství. Chmel se pravděpodobně dlouho sbíral. Zmínky o chmelnicích přinášejí až písemné 

zprávy ze 13. století. 

Problematika středověkého zemědělství je natolik široká, že ani jedno z probíraných 

témat nebylo možné prozatím více rozvinout. V této práci jsem se snažila víceméně pouze o 

shrnutí dosavadních poznatků s využitím dostupných pramenů a odborné literatury. 
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PŘÍLOHA 1/1 

Archeologické nálezy 
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Obr. 1. Dřevěné rádlo z Dobrohošti (Dabergotz) s dřevěnou vesl ovitou radlicí, 733 ± 80 n. l. 
Podle M. Beranové ( 1980). 
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Obr. 2. Mikulčice. A: SV část hradiště. Rýhy na písčitém podloží. B: Z část hradiště. Podle B. 
Kavánové (1984). 
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Obr. 3. Nálezy radlic z raného a vrcholného středověku. 1. Gajary-Stolička, 8.- poč. 9. století; 
2. hrad Sovadina u Holešova, nedat.; 3. Pohansko u Nejdku, 9. století; 4, 5. Semonice, poč. 
14. století. Podle M. Beranové (1975). 



1237 

Obr. 4. Mikulčice- Valy (okr. Hodonín). Nálezy z objektu 1237. Podle L. Poláčka (2003). 
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Obr. 5. Radlice z 8.- 12. století. 1. Líšeň u Brna, 9. stol.?; 2. Bylany u Kutné Hory, 12. stol.; 3. 
Klučov, 8. stol.; 4. Klučov 8. - 9. stol.; 5. Kúty, 9. stol.; 6. Kylešovice, ll. -poč. 13. stol.; 7, 
8. Brankovice, 8. stol.; 9. Ivanovice na Hané, 9. stol.; 10. Vinařice, ll. -poč. 13. stol. Podle 

M. Beranové (1975). 



Obr. 6. Hromadné nálezy kovových předmětů z Gajar-Stoličky [A] a Ivanovic na Hané [B]. 
Podle A. Bartoškové ( 1986) 
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Obr. 7. Břeclav-Pohansko. 1-4, 6, 8. Radlice; 9- 10. Krojidla; 5, 7. Motyky. Podle L. Poláčka 
(2003). 
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Obr. 8. Hromadné nálezy. A. Semice, okr. Nymburk; B. Sklabiňa, okr. Martin; C. Smolnice, 
okr. Louny. Podle A. Bartoškové (1986). 
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Obr. 9. Hromadný nález z Žabokrek (II), okr. Topol'čany. Podle A. Bartoškové (1986). 
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Obr. 10. Semonice. 1, 2. krojidla k pluhu. Podle M. Beranové (1980). 
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Obr. ll. Semonice. Železné hřeby bran. 13 .-poč.14. století. Podle M. Beranové ( 1980). 
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Obr. 12. Rádlo a pluh. Podle G. Cometa (1992). 
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Obr. 13. Typ vlámské kosy určené ke sklizni obilí, zvané Sichte. Podle M. Beranové (2005). 
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Obr. 14. Raně středověké kosy. 1. "Dlouhá" kosa z Hradce u Němětic (9. století); 2. krátká 
kosa se zakřivenou čepelí z Oslavan. 3. krátká kosa s rovnou čepelí z Mikulčic (Poláček 
2003). 
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Obr. 15. Hromadný nález z Let u Dobřichovic (6. -7. století?). 1. část čepele krátké kosy; 2-
4. srpy; 5. radlice; 6. část nůžek. Podle M. Beranové (1980). 
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Obr. 16. Tři krátké kosy z doby raného a vrcholného středověku a zlomek čepele dlouhé kosy. 
1. Církvice u Kutné Hory (polovina 14. století); 2, 3. Semice (8. - počátek 9. století); 4. 
Bradlo (13.- počátek 14. století). Podle M. Beranové (2005). 
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Obr. 17. Nálezy hradištních srpů (typu B) a krátkých kos datovaných do 9. století. Nález 
z Nejdku spadá do vrcholného středověku. 1, 2. Dolní Věstonice hroby 86/48 a 462- 41/49; 3. 
Tvarožná, sídliště; 4. Lhota Tvarožná, depot; 5, 6, 8- ll. Oslavany, depot; 7. Nejdek. Podle 
Beranové (1980). 



Obr. 18. Vrcholně středověké srpy ze Semonic (13.- počátek 14. století). 1. zlomek čepele 
s trnem; 2. ostře zakřivený srp. Hrot čepele výrazně přesahuje pomyslnou osu s rukojetí. 
Podle M. Beranové (1980). 



-145 

/ 

Obr. 19. Hrob č. 291 z Čakajovců obsahoval ze zemědělských nástrojů srp s odsazenou 
rukojetí a radlici (Hanuliak 2004). 



Obr. 20. Kování cepu ze zaniklé středověké vesnice Pfaffenschlag u Slavonic. Podle M. 
Beranové (1975). 



Obr. 21. Rekonstrukce vnitřní úpravy obilní jámy na základě etnografických dokladů. Podle J. 
Kudrnáče (1970). 
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Obr. 22. Obilnice z Klučova s různou kapacitou. Podle Kudrnáče (1970). 
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Obr. 23. Nálezy žernovů z Mikulčic. Podle O. Marka aR. Skopala (2003). 
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Obr. 24. Dva typy papnce: 1. vzpírající s jamkou uprostřed; 2. nevzpírající s otvorem 
uprostřed. Podle M. Beranové ( 1980). 
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Obr. 25. Vinařský nůž, okutí rýče a motyka z Moravského sv. Jána (8. století). Podle M. 
i Beranové (1980). 
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Obr. 26. Středověké nálezy nářadí ze Semonic. 1, 2. železná nákončí otek; 3. senné vidle; 4. 
hnojné vidle. Podle M. Beranové ( 1980). 
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Obr. 27. Typy raně středověkých srpovitých nožů. 1 - 3. nože se "securis" z Moravského sv. 
Jána (7. - 8. století); 4. Nůž bez "securis" z Břeclavi- Pohanska (9. století); 5, 6. Oba typy 
nožů z Bohaté na Slovensku (12.- 13. století). Podle M. Beranové (1972). 



PŘÍLOHA II 

Nálezy paleobotanických zbytků 



1. N álezy polních plodin z 6. - 12. století. 

Tab. I. Pšenice obecná/shloučená (Triticum aestivum L./compactum Host.) 

Lokalita Datování Množství nalezených Poznámka 
zbytků (počet a váha) 

Běchovice Pražský typ 2 otisky 
Brno - Líšeň II 9.- 10. stol. + 
Brno - Staré Brno 10.- ll. stol. 5534 T. aestivum 
Břeclav - Pohansko 9.- 10. stol. + T. aestivum 

38 T. compactum 
Březno 6. - 7. stol. 91 

Březnice - Sance 9.- 12. stol.? 8,46g 
Budeč 10. stol. 740 T. sp. 
Chotěbuz - Podobora 8.- 9. stol. 1112 T. aestivum 

T. compactum 
Klobouk_y_ slov.? 37 /0,34 gl 
Klučov 8.- pol. 9. + T. aestivum 

stol. T. compactum 
Kouřim 9.- 1 O. stol. 279 T. aestivum 
Lechotice slov. 327 
Libice n/C 8. - I O. stol. 418/4,5g/ 

10. stol. 2534 
Mikulčice 8.- 10. stol. 280 

32 206 
17 690 T. aestivum 

T. compactum 
Němětice 9. stol. 474 T. compactum 
Pobedim - hrob 8/60 9. - I O. stol. 4 

/0,06 g/ 
Pobedim-Hradiště 9.- 10. stol. 502 
Praha- Hrad 9.- 10. stol. 2 zuhel. obilky 
III. nádvoří 
Přerov l0.-l2.stol. 375 T. aestivum 

179 T. aestivum 
T. compactum 

Roztoky 6. -7. stol. cca 300 T. aestivum 
T. sp. 

Staré Město 9.- 10. stol. + T. compactum 

Brno- Staré Zámky slov. + 
Starý Lískovec slov. + 
Spačince ll.- 12. stol. + 
Slapanice 9. stol. + T. aestivum 

Uherské Hradiště - Sady 9.-IO.stol. + 
Vlastislav 9. stol. 418 

/5,12g/ 

Vráble 12.-poč.l3. + 
stol. 

Znojmo slov. + T. compactum 



Tab. II. Ječmen šestiřadý /dvouřadý (Hordeum vulgare L./H. distichon L.) 

Lokalita Datování Množství nalezených Poznámka 
zbytků (počet a váha) 

Brno - Staré Brno 10.- ll. stol. 6 H. vulgare 
Břeclav - Pohansko 6. - 8. stol. + H. distichon 
Březno 6. - 7. stol. 40 H. distichon 

54 H. sp. 

Budeč 1 O. stol. 1 H. sp. 
Chotěbuz - Podobora 8.- 9. stol. 76 H. vulgare 

H. sp. 
Jevišovice slov. + H. sp. 
Klobouky II./ 1 slov.? 15/0,21 g/ H. distochon 
Klobouky II./2 slov.? 53 /0,74 g/ H. distichon 
Klučov 8. - 9. stol. + H. distichon 
Libice n /C 1 O. stol. 30 H. sp. 
Mikulčice 8. - 1 O. stol. 382/5,2 g/ H. vulgare 

9.- I O. stol. 402 H. sp. 
Němětice 9. stol. 6 H. vulgare 
Olomouc 10. (ll.) stol. 1 H. distichon 
Pobedim - hradiště 9.- poč.lO. 3301 H. vulgare 
Pobedim-hrob 8/60 9.-poč. 10. 2/0,03 g/ H. distichon 
Praha - Malostranské 10.-11.stol. 3 H. vulgare 
náměstí H. distichon 
Rebešovice slov. 2 H. sp. 
Starý Lískovec slov. + H. vulgare 
Slapanice 8. stol. 3 H. vulgare 

9. stol. 60 H. distichon 
Spačince ll.- 12. stol. + H. distichon 
Uherské Hradiště - slov. + H. vulgare 
Sady H. distichon 
Vlastislav 9. stol. 1 H. distichon 

Tab. III. Oves setý (Avena sativa L.) 

Lokalita Datování Množství nalezených zbytků 
(počet a váha) 

Brno- Staré Brno 10.-1l.stol. 679 
Březno 6.- 7. stol. 14 
Devín III slov. + 
Chotěbuz - Podobora 8.- 9. stol. 2 
Klobouky slov. 8 
Klučov 8.-10.stol. 8 
Libice n/C 10. stol. 25 
Vlastislav 9. stol. 1172 
obilnice 9,07 g 
Mikulčice 8. - 1 O.stol. 24 

95 
Olomouc- Rajský dvůr 10.- ll. stol. + 
Pobedim-hradiště 9. -poč. I O. stol. 85 
Praha- Hrad 9.- 10. stol. 2 
III. nádvoří 
Šlapanice 9. stol. 50 
Vlastislav 9. stol. 1172 
Zemplín 9.- lO.stol. + 



Tab. IV. Žito seté (Secale cereale L.) 

Lokalita Datování Množství nalezených Poznámka 
zbytků (počet a váha) 

Břeclav - Pohansko 6.- 8. stol. 5 plevy 

Březnice - Sance 9. - ll. stol. O, 87 g 
Březno 6. - 7. stol. 15 

Budeč I O. stol. 254 
Chotěbuz - 8.- 9. stol. 3 
Podobora 
Klobouky 11./1 slov.? 55 

/0,45 g/ 
Klobouky 11./2. slov.? 7,68 g 
Kvítkovice slov. + 
Lechotice slov. 84 
Libice n/C I. 10. stol. 49/0,32 g/ 

1114 
Mikulčice 9.- 10. stol. 850 příměs 

5999 
Němětice 9. stol. 240 
Olomouc I O. stol. 17 
Pobedim - hradiště 9.- 10. stol. 866 
Praha- Hrad 9.- I O. stol. 2 zuhel. obilky 
III. nádvoří 
Pře rov ll.- 12. stol. 163 
Rebešovice, pohř. 9. -10. stol. 16 
Roztoky 6.- 7. stol. cca 300 
Starý Lískovec slov. + 
S l'!lJanice 9. stol. 2 
Spačince ll.- 12. stol. + 
Uherské Hradiště - slov. + 
Sady 
Vráble 12.- poč. 13. stol. + 
Znojmo slov. I příměs 



Tab.V. Proso obecné (Panicum miliaceum L.) 

Lokalita Datování Množství nalezených zbytků Poznámka 
(počet a váha) 

Běchovice Pražský typ 3 zrno 
Brno - Staré Brno 10.- ll. stol. 33 146 zrno 
Březnice 10.- 12. stol. 29 zrno 
Březno 6. - 1 O. stol. 7 zrno 
Děčín 9. stol. plevy 
Chotěbuz - Podobora 8.- 9. stol. 4 zrno 
Klobouky slov. 32/0,08 g/ zrno 
Klučov 8.- 10. stol. + zrno 
Kouřim 9. - 10. stol. 500 g zrno 
Kvítkovice slov. + zrno 
Libice n/C I 10. stol. 2 zrno 
Libice n/C II 1 O. stol. 2,35 g zrno 
Mikulčice 8.- 10. stol. 73 zrno 

174 plevy 
Mušov slov. 2 zrno 
Olomouc 10.- ll. stol. + zrno 
Praha- Hrad 9.- 10. stol. 63 zrno 
III. nádvoří 
Praha - Malostranské 10.- I 1. stol. 70 zrno 
náměstí 

14 plevy 

Pře rov 10.- 12. stol. 82 ccm zrno 
I I 1 I, 5 ccm I plevy 

Staré Město 8. - 1 O. stol. + zrno 
Starý Lískovec slov. + zrno 
Strážnice slov. 17,5 g zrno 
Slapanice 9. stol. 378 zrno 
Uherské Hradiště - Sady předvelkom. hor. + zrno 
Zemplín 9.- IO.stol. + zrno 
Znojmo slov. + zrno plevy 



2. Nálezy zahradních rostlin a ovocných druhů z 6. -13. století. 

Tab. VI. Hrách (Pisum sativum L.) 

Lokalita Datování Množství nalezených 
semen 

Brno- Staré Brno 10.- ll. stol. 107 
Břeclav - Pohansko slov. 5 s+ 3 zl. 
Březno 6. - 7. stol. 16 

8.- 9. stol. I 
Chotěbuz - Podobora 8.- 9. stol. 5 
Klučov 8.- 10. stol. 2 
Kouřim ll. - 13. stol. ll 
Mikulčice 8. - I O. stol. 5 

86 
Němětice 9. stol. 108 
Pobedim 9. - fJ_OČ. I O.stol. 7 
Pobedim 9. -poč. I O.stol. 8 
hrob 8/60 
Přerov ll. - 12. stol. 59 
Uherské Hradiště - Sady předvelkom. hor. + 

Tab. VII. Čočka (Lens culinaris Med.) 

Lokalita Datování Množství nalezených 
semen 

Břeclav - Pohansko 9. stol. 4s 
Březno 6. - 7. stol. 2 

8.- 9. stol. 
Mikulčice 8.- 10. stol. 3 

4 
Pobedim 9. - poč. I O.stol 23 
Praha - Malostranské 10.-ll.stol. I 
náměstí 

Pře rov ll. - 12. stol. 96 ccm 

Tab. VIII. Bob obecný (Viciafaba L.) 

Lokalita Datování Množství nalezených 
semen 

Břeclav - Pohansko 9. stol. 2 
Mikulčice 9.- 10. stol. 10 



Tab. IX. Vikev setá ( Vicia sativa L.) 

Lokalita Datování Množství nalezených 
semen 

Chotěbuz - Podobora 8.- 9. stol. 1 
Mikulčice 8.- 10. stol. ll 

3 
Pobedim 9.-poč.lO.stol. ll 
Pře rov ll.- 12. stol. 8517 
Slapanice 9. stol. 3 
Uherské Hradiště - Sady předvelkom. hor. + 

Tab. X. Len (Linum usitatissimum L.) 

Lokalita Datování Druh nálezu 
a množství 

Břeclav - Pohansko 8. - I O. stol. tkanina 
Brno - Staré Brno I O. - ll. stol. zbytky provazu 
Chotěbuz - Podobora 8.- 9. stol. 55 g semen 
Klučov 6. stol. tkanina 
Kouřim doba hradištní tkanina 
Mikulčice 8. - I O. stol. tkanina 
Pře rov ll.- 12. stol. I semeno, 3 7 zl. 

tkanina 
Staré Město 8.- 10. stol. tkanina 
Velké Hostěrádky doba velkom. tkanina 

Tab. XI. Konopí seté (Canabis sativa L.) 

Lokalita Datování Druh nálezu 
a množství 

Březno 6. stol. 2 otisky 
Dobro víz I O. stol. nažka 
Klobouky slov. 4, 47 g plodů 
Mikulčice 9. - I O. stol. 28 plodů+ 10 zl. 
Olomouc- Křížkovského IO.(ll.)stol. 1 O plodů + 31 zl. 

10.- ll. stol. 1977 plodů 
Praha- Hrad 9.- 10. stol. 1+2 pol. 
III. nádvoří + 3 zl. nažka 
Praha - Malostranské nám. 10.- ll. stol. I plod 
Pře rov ll.- 12. stol. 27 plodů+ 330 zl. 
Uherské Hradiště - Sady předvelkomor. hor. I plod 

Tab. XII. Mák setý (Papaver somniferum L.) 

Lokalita Datování Množství nalezených 
semen 

Březno 6.- 7. stol. I 
Mikulčice 8. - I O. stol. 3 
Praha-Hrad 9.-1 O. stol. 8 
III. nádvoří 
Praha- Malostranské nám. 10.-ll.stol. I 
Přerov I O.- 12. stol. 2 



Tab. XIII. N álezy okurky ( Cucumis sativa L. ), kopru (Anetheum graveolens L. ), portulaku 
(Portulaca oleracea L.), kmínu kořenného (Carum carvi) a mrkve (Daucus carota L.). 

Lokalita datace okurka kopr portulak kmín mrkev 
Mikulčice 8.- 10. stol. 46 s I zl. plodu 12 s 
Pha - Kaprová ul. I O. - ll. stol. 2s 
Přerov ll. - 12. stol. 34 s+ zl. 41 zl. plodů + 
Olomouc- Křížkovského 10. stol. I zl. plodu 
Slapanice 9. stol. I s 
Pha- Hrad, III. nádvoří 9.- 10. stol. In 

Tab. XIV. Nálezy ovoce: slivoň (Prunus domestica L.), švestka pravá (Prunus ssp. 
oeconomica), trnka obecná (Prunus spinosa L.), broskvoň (Persica vulgaria Miller), třešeň 
ptačí (Cerasus avium L.), višeň (Cerasus vulgaris Mill.). 

Lokalita Datování slíva trnka třešeň višeň 

Břeclav - Pohansko 2p 2 p+l zl. 9p 1 p 
švestka nezuhelnatělé 

pravá 9 p+ 2 zl. 
zuhelnatělé 

Březno 8.- 9. stol. I p 
Mikulčice 8. - I O stol. 30 p 12 p 12 p 

7+2zl. 4+7 zl. 2 p var. avium 
švestka 3 p var. 
pravá silvestris 

Olomouc 10.-11. stol. 2+ I zl. 
p 

Saradičky u Bučovic 9. stol. 3 
Slapanice 9. stol. I p+ I zl. 2 p + 2 zl. I p 

Budeč, pohř. I O. stol. 
Praha- Hrad 9.-10. stol. 5 zl. 2p I p+ I zl. 
III. nádvoří 
Praha Malostranské JO.- ll. stol. I p I p 
nám. 
Praha Staroměstské 12.- 13. stol. 14 p 
nám. 
Praha- Týn -Ungelt konec 12.- pol. 13. 6p 

stol. 
Praha- Lobkovický 12.- 13. stol. I p 
palác 
Pře rov ll. - 12. stol. JO+ 2 zl. 28p+3zl. 3 p + 3 zl. 

pecka var. spinosa 
17 p 
var. ellipsocarpa 
5p 
subsp. me}<alocarpa 



Tab. XV. Nálezy ořechu vlašského (Junglans regia L.), jabloně lesní/ pěstované (Malus 
silvestris/M domestica Borkh.), hrušně (Pyrus communis L.). 

Lokalita Datace ořech jabloň hrušeň broskev 
Budeč pohř. 1. pol. 1 O. stol. 1 
Břeclav - Pohansko d. velkom. 1 p+ 2 zl. 
Mikulčice 8. - I O. stol. 43 zl. 1 41 

+ 8 zl. 
5s. var. 
sylvestris 
1 s. var. domestica 

Komárno "Robotnická 8. stol. 1 
štvrt"' 
Němětice 9. stol. 6 zl. 
Praha- Hrad 9.- I O. stol. 3 + 2 zl. 3 zl. 
III. nádvoří 
Praha - Lobkovický palác 9.-IO.stol. 1 p 
Praha- Jilská ul. 12.- 13. stol. 3p 
Praha - Malostranské nám. I O. - ll. stol. 2 s. var. domestica 
Praha - Palác Kinských 12.- 13. stol. 1 p 
Praha- Týn- Ungelt konec 12.- 13. stol. 9p 

+ 4 zl. 
Přerov ll.- 12. stol. 2 zl. 58 s. var. domestica 
Slapanice 9. stol. I 2 zl. I 

Tab. XVI. Réva vinná- šlechtěná/planá (Vitis vinifera L./ Vitis vinifera subsp. sylvestris) 

Lokalita Datování V. vinifera V. vinifera 
sylvestris 

Pohansko u Břeclavi d. velkom. 3 
Přerov ll.- 12. stol. + 
Mikulčice 8. - I O. stol. 311 877 

Tab. XVII. Chmel otáčivý (Humulus lupulus L.) 

Lokalita datace množství nalezených 
zbytků 

Mikulčice 9.- 10. stol. + 
Přerov ll.- 12. stol. + 
Pha- Hrad, III. nádvoří 9.- 1 O. stol. n 3 + 2 zl. 

Použité zkratky: p - pecka; n - nažka; zl. - zlomek; + (stojí-li samostatně) - neurčené 

množství. 

Literatura: Čulíková ( 1998). Tabulky vytvořeny na základě souhrnných publikací M. 
Beranové ( 1975, 1980) a E. Opravila (2000). Tam viz literatura k jednotlivým lokalitám. 
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