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I. ÚVOD 

Doby, kdy byl středověk považován za temná staletí lidských 

dějin, která současného člověka nikterak neobohatila, jsou už 

minulostí. Dnes je naopak tématem velmi vyhledávaným jak 

badateli, tak i čtenáři. 

A samozřejmě jako i ostatní období, skrývá v sobě středověk 

témata více, či méně atraktivní. 

Pro svoji diplomovou práci jsem zvolila téma ženy ve 

středověku, respektive venkovské ženy v přemyslovském období. I 

když si jsem vědoma, že pod obecný pojem "venkovské ženy" by 

bylo možné zahrnout daleko širší spektrum osob jako manželky 

venkovských šlechticů nebo členky venkovských konventů, budu 

v této práci používat toto označení pouze pro příslušnice nižších 

sociálních vrstev jako byly manželky rolníků a ženy pracujíci na 

dvorcích velmožů. 

Moje původní myšlenka byla přistoupit k tomuto materiálu 

jinak, než jak tomu povětšinou u českých historiků bylo. Práce o 

ženách jsou totiž u nás nejčastěji psány formou medailónku o určité 

osobě zpravidla z nejvyšších kruhů společnosti. A i když se autoři 

pokoušeli vykreslit obecnější obraz, jež by platil pro širokou 

skupinu žen, zůstali většinou jen u konkrétních skutků a 

charakteristik konkrétních žen. Bylo tomu tak snad proto, že ženy, 

jimiž se zabývali, byly pro tehdejší společnost výjimečné a to 

především svým postavením, ve většině případů pak i svou 
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osobností. A mezi nimi se jakékoli zobecnění vytváří velice těžko. 

Z toho důvodu máme sice několikrát popsané osudy několika 

kněžen, královen, abatyší a světic, ale ty se jen jako vysoké kopce 

tyčí nad neprobádanými údolími méně jedinečných či významných 
v I zen. 

Úkolem, který si vytyčila tato diplomová práce, je zaměřit se 

právě na ony méně prozkoumané skupiny žen a pokusit se psát o 

skupině lidí bez osobností a jejich konkrétních příběhů. 

Původní myšlenkou bylo věnovat se nešlechtickému a 

necírkevnímu prostředí, tedy měšťankám, venkovankám a ženám na 

okraji společnosti. Jsou to skupiny obyvatel, kde na rozdíl od oněch 

dříve jmenovaných téměř žádné významné osobnosti do popředí 

nevystupují a tudíž příhodné pro mnou vytyčený cíl. Vybrala jsem si 

období do počátku 14. století, jež lze ohraničit mezníkem vymření 

Přemyslovců, kdy jsem ale samozřejmě, alespoň pro určitá témata, 

počítala s možnými přesahy či exkurzy do mladší doby. 

Otázkou číslo jedna pak bylo, jaké množství nových 

informaCÍ lze vůbec ještě najít. Prakticky všechny prameny pro tuto 

dobu jsou vydány v edicích, existuje o nich i mnoho studií, jež je 

rozebírají z mnoha různých úhlů pohledu. 

Otázkou číslo dvě zůstalo, zda lze vůbec u nás pro toto 

období, jež má oproti státům západní Evropy pramennou základnu 

velice malou, psát historii bezejmenných lidí, historii bez 

konkrétních osobností. 

Poskytnou mi místní zdroje dostatek údajů pro mou práci? 

I Bibliografické údaje jsou připojeny viz další části této kapitoly: ll. Literatura 
a prameny o středověké ženě a 12. České výzkumy a srovnání s Evropou. 
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První téma, které jsem začala zpracovávat, bylo prostředí 

venkova. Již od začátku mi bylo jasné, že použít zde jen písemné 

prameny by bylo nejen nedostačující, ale i neprofesionální. Mým 

cílem bylo využít co největšího množství pramenů, abychom mohli 

osobnost ženy popsat co nejkomplexněji - tedy vzít v potaz i 

výsledky archeologických bádání a pokusů, ikonografii, etnologii, 

dále se neuzavírat jen v literatuře české, ale v případě potřeby 

sáhnout i k pracím zahraničních autorů. 

Po pečlivém výběru pramenů a literatury o venkovských 

ženách jsem pak záhy došla zajímavých závěrů: ač se sice na první 

pohled zdálo, že k tomuto tématu najdu jen drobné střípky, z nichž 

jen stěží půjde něco vyčíst, podařilo se mi vytyčit mnoho 

zajímavých okruhů, jež by mohly být velmi dobře zpracovatelné. 

Z toho důvodu jsem pak svoji práci zúžila jen na téma 

venkovské ženy v přemyslovském období. 

Chceme-li se zabývat středověkou ženou, musíme si ovšem 

uvědomit několik základních věcí: 

Středověkou ženu nemůžeme zcela vytrhnout z kontextu 

doby ani společnosti, nelze ji zkoumat osamocenou, ale vždy jen 

jako součást určitého rámce daného prostředím. Velmi pěkně tuto 

skutečnost vystihl Lucien !,:eb~e, když řekl: "Jediným předmětem 

dějin ... jsou lidé, kteří vždy existují pouze jako součást společnosti, 

lidé, kteří jsou členy společnosti v určitém přesně vymezeném 

okamžikujejího vývoje, lidé, kteří vykonávají bezpočet nejrůznějších 

funkcí a činností, jež se vzájemně protínají, kříží a popírají a které 
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se nakonec shodují na smírném kompromisu, na jakémsi modu 

vivendi, jemuž říkáme Život ... 2 

Většina písemných pramenů vypovídajících o ženách je až na 

několik málo výjimek texty psanými muži pro muže.3 

Kromě toho je nutné odpoutat se od současného nazírání na 

ženu. V dnešní době máme společnost rozdělenou na muže a ženy a 

ženská problematika se zkoumá jako problematika pohlaví obecně. 

A v tom je právě to úskalí. Pro středověkou ženu bylo daleko 

důležitější její zařazení do společnosti, její příslušnost k určitému 

druhu lidí, než k ženské části populace jako celku. Ženu rolníka 

například od šlechtičny oddělovala daleko větší propast, než od 

jejího muže. Pospolitost funkcí muže a ženy byla daleko důležitější, 

než vztahy jednotlivých žen mezi sebou.4 

Pro pochopení mentality středověkých žen Je nutné Sl 

uvědomit, že ony s největší pravděpodobností na sebe nenazíraly 

jako na jednotnou masu žen všech stavů, ale jako na ženy 

jednotlivých vrstev společnosti. Žena tedy sebe sama neviděla jako 

ženu obecně, ale jako venkovanku, měšťanku, šlechtičnu atd. A to je 

také jeden z důvodů, proč jsem si jako téma vybrala právě jednu 

z těchto skupin. 

Středověká společnost neznala rovnost lidí - nebyli si rovni 

nejen před zákonem, na úřadech či v politické odpovědnosti, ale ani 

z hlediska svých práv obecně. Kromě toho panovaly ještě velké 

2 Le Goff, J., Středověký člověk, in: Le Goff, J.(ed.), Středověký člověk a jeho 
svět, Praha 1999, s. 9-10. 
3 Kopičková, B., Historické prameny k studiu postavení ženy v české a moravské 
stl~edověké společnosti, Praha 1992, (= Práce Historického ústavu ČA V, řada A 
- monographia, 4 ), s. 9-18. 
4 Goetz, H. , Frauen imjriihen Mittelalter, KaIn 1995, s. 395 - 417. 
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sociální nerovnosti a v neposlední řadě i rozdíly mezi pohlavími. 

Tyto bariéry sice nebyly nepřekonatelné, ale pro většinu lidí 

vytvářely pevně stanovené mantinely světa, ve kterém se 

pohybovali. 5 

Všechny tyto aspekty je třeba brát v potaz, protože jenom 

v tom případě lze získat co nejvěrnější obraz tehdejší společnosti. 

A co je tedy konečným cílem této diplomové práce? Pokusit 

popsat to, jak mohla žít žena na venkově v prvních staletích české 

historie. Mojí snahou bude využít co největší škálu zdrojů a 

v některých případech - zejména u těch nejznámějších z nich - pak 

uplatnit nový úhel pohledu. Ve velkém množství literatury vážící se 

k různým středověkým tématům se pokusím vyhledat drobné 

zmínky o ženách, či všem, co se jich týká. 

Nepředpokládám, že objevím něco zcela nového (to je pro 

toto období v našich podmínkách již jen stěží možné). Mým cílem 

je se na známé věci podívat jinak - podívat se na ně očima 

hledajícíma středověkou venkovskou ženu. 

Nebudu hledat žádný konkrétní příběh či osobnost, ale 

pokusím se předložit co největší množství variant a díky tomu podat 

pOpIS co nejvíce plastický a S co nejmenšími zkresleními. Díky 

tomu, že odhalíme obraz světa, jímž byla žena na středověkém 

venkově obklopena, snad nalezneme i ji samotnou. 

5 Ennen, E., Ženy ve středověku, Praha 2001, s. 12. 
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/.1. Literatura a prameny o středověké ženě 

Studium postavení ženy ve středověku zaznamenalo 

v západní Evropě a USA obrovský nárůst zejména od sedmdesátých 

let dvacátého století. 6 

V současné době existuje velké množství více, či méně 

kvalitní literatury o ženách, ať to jsou již ryze odborné, či populárně 

vědecké práce. Já se v tomto přehledu zaměřím především na ty 

knihy, jež obsahovaly informace přínosné pro tuto práci. 

Mezi nejvýznamnější západoevropské obecné studie o 

středověké ženě patří zajisté kniha Edith Ennen Ženy ve středověku, 

ve které autorka čerpá především z prostředí západoevropských 

měst. 7 Neméně zajímavou je i studie Shulamith Shahar, Žena ve 

středověku,8 která se však omezuje jen na období po 12. století a 

tudíž jí uniká doba přeměny společnosti z antické a barbarské na 

křesťansko-středověkou. Tímto obdobím se naopak zabýval Franz

Werner Goetz v knize Frauen imfruhen Mittelalter. 9 Dále nesmíme 

opomenout ani dílo Claudie Opitz Frauenalltag im Mittelalter10 

nebo Paula Ketsche Frauen im Mittelalter 11. 11 Za zmínku pak jistě 

stojí i studie Christiny Klapisch-Zuberové,12 či kniha Leah Otis

Court Rozkoš a láska - Dějiny partnerských vztahů l3 a Regine 

6 Kopičková, B., Ženská otázka v českém středověku (Současný stav bádání a 
možné směry jeho dalšího vývoje), ČsČH 37, 1989, s. 561 - 563. 
7 Ennen, E., Ženy ve středověku ... 
8 Shahar, S, Die Frau im Mittelalter, Regensburg, 1981. 
9 Goetz, H-W., Frauen im.friihen Mittelalter ... 
10 Opitz, C., Frauenalltag im Mittelalter, Berlinl985. 
II Ketsch, P., Frauen im Mittelalterl/,. Diisseldorf 1984. 
12 Klapisch-Zuber, Ch., Žena a rodina, in: Le Goff, J.(ed.), Středověký člověk a 
jeho svět, Praha 1999. 
13 Otis-Court, L., Rozkoš a láska - Dějiny partnerských vztahů, Praha 2002. 
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Pernoud Žena v době katedrál, 14 jež se zabývá především kulturní a 

duchovní činností žen. Nevelké, ale zajímavé dílo po sobě zanechala 

anglická autorka Eileen Powerl5
, další v originále anglickou knihou 

je pak Women in Medieval Lije od Margaret Wade Labarge,16 nebo 

Women in the Medieval English Countryside od J. M. Benneta. 17 

Další studie se věnují především ženské práci, nebo práci na 

venkově obecně. První je útlá, ale nanejvýš zajímavá knížka Juty 

Barchewitz Von der Wirtschaftatigkeit der Frau in der 

vorgeschichtlichen Zeit bis zur Entfaltung der Stadtwirtschaft,18 

dále pak studie Edith Ennen Die Frau in der Landwirtschaft vom 

Mittelalter bis zur fruhen Neuzeit,19 nebo první díl Ketschových 

Frauen im Mittelalter s názvem Frauenarbeit im Mittelalter, 20 či 

Bentzienova Bauernarbeit im Feudalismus. 21 

Zmínit pak musíme i sborník Frau und spatmittelalterliche 

Alltag, jenž byl sestaven na stejnojmenné konferenci v rakouské 

Kremži, která se konala v roce 1984. I když, jak již název napovídá, 

se zabývá především obdobím mimo rámec našeho sledování, 

rozebírá mnoho velmi zajímavých témat dříve většinou odsunutých 

na periferii zájmu badatelů. 22 

14 Pernoud, R., Žena v době katedrál, Praha 2002. 
15 Power, E., Medieval Women, Cambridge 1999. 
16 Wade Labarge, M., Women in Medieval Life, London 200l. 
17 Bennet, J.M., Women in the Medieval English Countryside, Cambridge 1987. 
18Barchewitz, J., Von der Wirtschajtatigkeit der Frau in der vorgeschichtlichen 
Zeit bis zur Entfaltung der Stadtwirtschajt, Breslau 1937. 
19 Ennen, E., Die Frau in der Landwirtschajt vom Mittelalter bis zur jrilhen 
Neuzei, in: Pohl, H.(ed.), Die Frau in der deutschen Wirtschaft, Stuttgart 1985. 
20 Ketsch, P., Frauen im MittelalterL Diisseldorf 1983. 
21 Bentzien, U., Bauernarbeit im Feudalismus, Vaduz 1990. 
22 KUhnel, H.(ed.), Frau und spatmittelalterliche Alltag,Wien 1986. 
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Na závěr nelze opomenout autora, který, ač muž, ženské 

problematice věnoval hned několik svých děl. Jde o Georgese 

Dubyho a jeho Vznešené paní 12. stoletP3 společně s knihou Rytíř, 
v k v 24 zena a nez. 

Rodinnou problematikou ve středověku se zabýval především 

Michael Mitterauer,25 věnuje se jí také kniha studií anglosaských 

autorů Medieval Families.26 

1.2. České výzkumy a srovnání s Evropou 

V českém prostředí se problematice středověkých žen začalo 

dostávat větší pozornosti až po roce 1989. Zde ovšem, oproti 

západnímu světu, narážíme na jeden veliký problém, a tím je malé 

množství dochovaných pramenů. Čím více se ubíráme proti proudu 

času, tímje nedostatek pramenů zřetelnější. 

Zabýváme-li se problematikou ženy přemyslovského období, 

Jsme odkázáni jen na velmi kusé informace?? Nejdůležitějšími a 

prakticky jedinými významnými prameny jsou pro nás kroniky 

(mezi něž lze i velmi opatrně zařadit hagiografické památky) a 

diplomatický materiál, především listiny. 

U obou typů těchto pramenů se zmínky o ženách vyskytují 

relativně často, ale pozornost kronikářů i autorů listin je většinou 

zaměřená na vládnoucí kruhy, tedy na královny a ostatní příslušnice 

23 Duby, G., Vznešené paní z 12. století, I, II, III, Praha 1999. 
2-1 Duby, G., Rytíř, žena a kněz, Praha 2003. 
25 Mitterauer, Familie und Arbeitsteilung, Wien, 1992; Gestrich, A., Krause, J., 
Mitterauer, M., Geschichte der Familie, Stuttgart 2003. 
26 Neel, C.(ed.), Medieval Families, Perspectives on Marriega, Household and 
Children, Toronto 2004. 
27 Kapičková, B., Historické prameny ... , s. 7. 
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panovnického rodu, dále, zejména v listinách, se velmi často 

setkáváme s církevními představitelkami. 28 

Máme-li tedy snahu zabývat se jiným prostředím, než je 

královské nebo církevní - oblastí šlechtičen, měšťanek, venkovanek 

nebo žen na okraji společnosti, nacházíme v tomto ranějším období 

středověku jen velmi kusé a omezené údaje. 

Studium ženy v české historiografii se až na drobné výjimky 

omezilo na několik málo výjimečných žen jako byla například sv. 

Ludmila, královna Judita, sv. Anežka, Kunhuta Uherská, abatyše 

Kunhuta či Eliška Přemyslovna, jejichž osudy máme zmapované 

v rámci mnoha studií a monografií. 29 J sou to vesměs členky 

vládnoucího rodu, a touto soustředěností na špičky tehdejší 

společnosti nám uniká neméně zajímavý svět ostatních žen.30 A 

právě to, co u nás stále ještě chybí, jsou studie, které by zmapovaly 

jak ženy z jiných vrstev obyvatelstva, tak především ženskou 

problematiku jako takovou.31 

28 Kopičková, B., Historické prameny ... , s. 8-9. 
29 Například: Benešovská K., Eliška Přemyslovna a Vyšehrad, in: Umění 1991; 
Černá, M., Rozvod Přemysla Otakara I s Adlétou Míšeňskou, in: Časopis 
Společnosti přátel starožitností českých 1922; Hledíková Zd., Alžběta Rejčka, 
in: DaS 1991; Kopičková, B., Eliška Přemyslovna, Praha 2003; Květ J., 
Iluminované rukopisy královny Rejčky, Praha 1931; Polc J.V., Světice Anežka 
Přemyslovna, Praha 1988; Profantová N., Kněžna Ludmila, Vládkyně a světice, 
zakladatelka dynastie, Praha 1996; Stloukal K.( ed.), Královny, kněžny a velké 
ženy české, Praha 1941; Šarochová, G. V., Radostný úděl vdovský, Praha 2004; 
Třeštík, D., Počátky Přemyslovců, Praha 1997; Votočková-Joachimová J., 
Anežka Přemyslovna, Praha 1940; Vyskočil lK., Blahoslavená Anežka Česká, 
Praha 1933; Urbánková E., Stejskal K., Pasionál Přemyslovny Kunhuty, Praha 
1975. 
30 Naštěstí i v této oblasti několik málo prací máme. Např.: Kalista Zd., 
Blahoslavená Zdislava z Lemberka, Řím 1969. 
31 Pokud se některé takové studie objevily, tak se vždy jednalo o období mladší. 
Viz např.: Císařová-Kolářová A., Žena v hnutí husitském, Praha 1915; táž, Žena 
v jednotě bratrské, Praha 1942; Klassen J., Women and religious reform in Late 
Medieval Bohemia, in: Renaissance and Reformation, vol. V, Toronto 1981; 
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o mnoho lépe, jak již bylo zmíněno, jsou na tom vědci 

zabývající se středověkem západní Evropy. Tam nejsou omezeni jen 

několika desítkami dochovaných listin a zmínek v kronikách, ale 

mohou se opřít například i o soudní záznamy, urbáře atd. Ale ani to 

ještě není všechno. Vedle těchto nepřímých informací o ženském 

světě máme k dispozici i díla psaná samotnými aktérkami -

vzdělanými ženami, jako je například známá Dhuodina příručka pro 

jejího syna z poloviny 9. století.32 

Díky tomuto nepoměru se stává velmi lákavou myšlenka 

zaplnit mezery v našich pramenech příklady z ostatních zemí. 

Zde ovšem musíme být velmi opatrní. I v dnešní "globální" 

době lze asi jen těžko tvrdit, že žena v Čechách má úplně stejný 

způsob života, jako například ženy v Itálii či USA. A co teprve ve 

středověku, kdy možnosti dopravy a tedy i šíření nových myšlenek a 

kultury byly relativně velmi omezené?! Jak moc byl asi odlišný 

život ženy v italském městě, kde ještě nacházíme zbytky staré 

římské kultury, a ženy žijící v Čechách v některém z podhradí? A 

nebo ženy v normanské Anglii? 

A co ženy, které žily blíže Čechám? Třeba v Německu, 

Polsku, Maďarsku, nebo Rakousku? Tam bychom snad srovnávat 

mohli. Ovšem i zde narážíme na zásadní problém. Středověká žena, 

to je žena zasazená do rámce rodiny, ať už té ve které se narodila, 

Krzenck T., Měšťanka, in: Nodl, M. , Šmahel, Fr., Člověk českého středověku, 
Praha 2002; Rychterová P., Viklefice a její předchůdkyně, in: tamtéž; Šmahel F., 
Ženy na okraji předhusitské společnosti, konkubíny venkovských farářů, in: 
Historické listy 1992. 
32 Marcelle Thiébaux(ed.), Dhuoda - Handbookfor her warrior son , Cambridge 
1998. 
více viz: Pernoudová, R. , Žena v době katedrál, Praha 2002, s. 44-61. 
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nebo té do které se provdala. Budeme-li se zabývat jakýmkoli 

aspektem jejího života, nemůžeme ji z tohoto rámce vyjmout, 

protože bychom získali obraz velmi deformovaný. Jak moc se tedy 

lišilo rodinné uspořádání v jednotlivých koutech Evropy? 

Pokud tedy chceme používat informace z jiných, i když 

sousedních nebo velmi blízkých zemí, musíme být velmi opatrní a 

mít na zřeteli nejenom odlišnost prostředí a kultur, ale i časový 

posun, neboť České země se vyvíjely pomaleji, než vyspělejší jižní 

a západní Evropa, která se mohla více opírat o dědictví římského 

impéria. 
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II. VENKOVANKY 

11.1. zdroje informací o venkovských ženách 

Tato práce zabývající se obdobím přemyslovských Čech 

bude založena na několika různých zdrojích informací. Vedle 

historické literatury budu čerpat z písemných pramenů diplomatické 

povahy, kronik a z části použiji i hagiografické památky, či 

prameny z církevní oblasti jako je nekrologium, homiliář nebo 

vizitační protokol. 

A protože tyto výše jmenované oblasti, poskytují informace 

Jen v omezeném množství, je nutné si vypomoci i zdroji pro 

historika vedlejšími, jako je historická archeologie a hmotné 

prameny obecně. Přičemž slovo "vedlejší" má vyjádřit nikoli jeho 

podřadnost, ale pouze to, že tyto zdroje jsou v historii jako takové 

stále ještě málo využívány. Díky nim je možno získat údaje, které 

neJsou obsaženy v žádném z písemných pramenů počínaje 

informacemi o předmětech denní potřeby, architektuře obydlí i o 

vzhledu krajiny obklopující středověkého člověka atd. V neposlední 

řadě nám pak mohou hodně prozradit i kosterní nálezy a 

archeologické výzkumy na raně středověkých pohřebištích. 33 

I když je mojí snahou čerpat z co nejvíce druhů pramenů, 

pokusím se použít pouze ty z nich, jež jsou bezpečně aplikovatelné 

na zvolené prostředí a dobu. Budu přistupovat s největší opatrností 

33 Kopičková, B., Historické prameny ... ; Krumphanzlová, Počátky křesťanství 
v Čechách ve světle archeologických pramenů, in: PA 62, 1971, s. 406-456; táž, 
Chronologie pohřebního inventáře vesnických hřbitovů 9. až 11. věku., in: PA 
65, 1974, s. 34-100; Jelínková, D., Příspěvek k poznání ženského oděvu ve 
střední a mladší době hradištní, in: AR 2005, s. 549-558. 
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jak k zahraničním tak například i k etnologickým pramenům. 

Etnologie je věda, která pro poznání života venkovské ženy skýtá 

obrovský prostor. Bohužel většina jejích poznatků je založena na 

zdrojích z mnohem pozdějšího období, než je to, jímž se zabýváme, 

a proto je nutno aplikovat výsledky jejích bádání jen velmi opatrně. 

Budeme se snažit popsat život středověké venkovské ženy 

v co nejširších souvislostech a z toho důvodu se v určitých částech 

nebudeme moci vyhnout pouhému kompilování. Zprávy o ženách 

lze v literatuře najít relativně často, jsou však natolik roztříštěné, že 

chce-li si člověk udělat ucelenější představu o ženské problematice, 

je to v současné době téměř nemožné. A proto, jak již bylo řečeno 

v úvodu, jedním z úkolů této diplomové práce bude z jednotlivých 

střípků složit co nejucelenější obraz života venkovské ženy 

v prvních stoletích naší historie. 

II.1.a Hlavní zdroje informací: Písemné prameny 

Pro studium venkovské ženy v přemyslovském období je 

škála pramenů písemné povahy opravdu velmi úzká. Z těch 

diplomatických připadají v úvahu vlastně jen listiny zachycené v 

edici Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae popřípadě 

v Regestech.34 

Co se kronik týče, tak i ty jsou na zprávy o venkovských 

ženách velmi skoupé. Musíme se zde spokojit jen s několika velmi 

letmými zmínkami, přičemž zde neplatí pravidlo, že čím starší 

34 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, ed. Gustav Fridrich, Tomus 
I-V, Praha 1904-1981; Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et 
Moraviae f, ed. KJ. Erben. Praha 1855. 
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období, tím méně informací. To je způsobeno samotnými autory 

kronik. Dalo by se například očekávat, že tak výborný letopisec, 

jakým byl Petr Žitavský, jeden z autorů Zbraslavské kroniky,35 nám 

v takovém množství informací, jež zachytil, zanechá i zmínky o 

českém venkově té doby. Omyl. Petr Žitavský se věnuje výhradně 

nejvyšším vrstvám společnosti. A především z tohoto důvodu jsou 

pro námi sledovaný okruh žen nejvýznamnějším historiografickým 

pramenem kroniky Kosmy36 ajeho pokračovatelů.37 

Částečně lze ještě využít i prameny právní povahy, kterých 

však pro toto období také mnoho nemáme. Jsou to především 

Břetislavova statuta, kde vkládá Kosmas do úst českého knížete 

mimo jiné i slova týkající se manželství,38 a také několik zmínek ve 

Statutech Konráda Oty z konce 12. století.39 

Kromě toho určité informace pro nás má například 

Podlažické nekrologium, či vizitační protokol Pavla z Janovic, o 

nichž bude řeč ještě později. 

Dál užje pro historika nutné vypomáhat si ostatními vědními 
'--0_" •• _~. 

disciplínami, jako je raně středověká archeologie či etnologie, 

někdy pomůže i ikonografie a literatura. 

35 Fontes Rerum Bohemicarum IV, Emler, 1., Praha 1884. 
36 Bretholz, B. (ed.), Die Chronik der B6hmen des Kosmas von Prag, in: MGH 
Scriptorum Rerum Merovingiarum NS, II, Berlin 1923. 
37 Fontes Rerum Bohemicarum II, ed. K. J. Emler, Praha 1874. 
38 Bretholz, B. (ed.), Die Chronik der B6hmen des Kosmas von Prag ... , kniha II., 
kap.6., s. 85-89. 
39 CDB I, 323, s. 297, 1189. 
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II.1.b. Hlavní zdroje informací: Archeologické 

prameny 

Tento druh pramenů nám sice neodhaluje ženu jako takovou, 

dává nám ale nahlédnout do světa, který ji obklopoval. Nejvíce 

budeme čerpat z výsledků výzkumů vesnic, v druhé řadě pak i raně 

středověkých pohřebišť. 

Archeologický výzkum středověkých sídlišť má u nás 

poměrně dlouhou tradici. První badatelé se touto problematikou 

zabývali už v druhé polovině 19. století. Byly to však jen malé a 

izolované výzkumy.4o Systematičtěji se středověké osady začaly 

zkoumat až od 50. a 60. letech minulého století a to zejména pod 

vlivem německých archeologů a francouzské školy Annales.41 

V této době se také začínají objevovat první studie týkající se 

zaniklých osad z období vrcholného a pozdního středověku, jako 

byl Pfaffenschlag, Mstěnice a Svídna42. 

40 Jelínek, B., Materialen zur Vorgeschichte und Volkskunde Bohmens. III Theil 
- Plešivec und seine niichste Umgebung in der Vorgeschichte, Mitteilungen der 
Antropologischen Gesellschaft in Wien, 26, 1896, s. 195-236; Hellich, J., 
Příspěvek k podobě zaniklých osad na Poděbradsku, in: Časopis pro dějiny 
venkova 10, 1923, s. 1-18,65-78. 
41 Pleinerová, 1., Germanische und slawische Komponeneten in der 
altslawischen Siedlung Březno bei Louny, Germania 43, 1965, s. 121-138; táž, 
Březno. Vesnice prvních Slovanů v severozápadních Čechách, Praha 1975; 
Dostál, B, Stavební kultura 6.-9. století na úzenmí ČSSR, in: Archaeologica 
historica 12, 1987, s. 9-32; Gojda, M. - Kuna, M., The development oj oj the 
Settlement in the Basin oj the Lower Vltava 200-1200 A.D., BAR International 
Series 447, Oxford 1988; Měřínský, Z., První archeologické výzkumy zaniklých 
středověkých osad na Moravě, in: SPFFBU, E 22-23, 1977-78, s. 177-192. 
42 Nekuda, V., Pfaffenschlag. Zaniklá středověká vesnice u Slavonic, Brno 1975; 
týž, Mstěnice, Zaniklá středověká ves u Hrotovic 1, Brno 1985; Nekuda, R., 
Třicet let archeologického výzkumu ve Mstěnicich, in: ČMM 75, 1990, s. 73-98; 
Smetánka, Z., Současný stav archeologického výzkumu hmotné kultury 
zemědělských osad X-xv. Století v Čechách, in: ČČH 13, 1965, s. 239-268; týž, 
Průzkum zaniklé středověké osady Svídna u Slaného, in: AR 21, 1969, s. 618-
625; Škabrada, J. - Smetánka, Z., Architektura zemědělských usedlostí pozdního 
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Velmi zajímavou příležitostí pro archeologické badatele v 70. 

a 80. letech 20. století byla jinak velmi sporná destrukce krajiny na 

Mostecku z důvodu těžby hnědého uhlí. Díky tomu totiž mohlo dojít 

k prozkoumání mnoha desítek čtverečních kilometrů.43 

Komplexnější pohled na dějiny osídlení a výsledky výzkumů 

středověkých osad v 70. letech shrnuli Jan Klápště, Zdeněk 

Smetánka a Josef Žemlička.44 Nejnověji pak tématu 

archeologických výzkumů středověkých vsí věnovali svoji studii 

opět Jan Klápště a Zdeněk Smetánka v rámci konference Ruralia, 

která se konala roku 1995 v Praze.45 

Problematice venkovského domu věnoval samostatnou studii 

Pavel Vařeka46 a také Martin Ježek, Jan Klápště a Martin Tomášek 

jako příspěvek na koferenci Ruralia roku 2001.47 

II.1.c. Další zdroje informací: ikonografické a 

etnologické prameny 

První typ pramenů Jsem použila hned v několika 

kapitolách. Ikonografie hraje hlavní roli v části o oblékání, setkáme 

středověku v Čechách (Příspěvek k poznání hmotné kultura středověké vesnice), 
in: AR 26, 1974, s. 236-270. 
43 Klápště, J., Paměť krajiny středověkého Mostecka, Most 1994. 
44 Klápště, J. - Smetánka, Z., Archeologický výzkum české středověké vesnice 
v letech 1971-1981, Archaelogia historica 7, 1982, s. 11-31; Klápště, J. -
Žemlička, J., Studium dějin osídlení v Čechách a jeho další perspektivy, in: 
ČsČH 27, 1979, s. 884-906. 
45 Klápště, J. - Smetánka, Z., The archeology oj medieval villages in Bohemia 
and Moravia, in: Ruralia I,PA - Supplernenturn 1, Praha 1996, s 331-338. 
46 Vařeka, P., Archeologie středověkého domu L proměny vesnického obydlí 
v Evropě v průběhu staletí, 6.-15. století, Plzeň 2004. 
47 Ježek, M., Klápště, J., Tomášek, M., The medieval peasant house in Bohemia 
- antiquity nad change, in: The rural house from the migration period to the 
oldest stili standing buildings, Ruralia 4, PA, Supplernenturn 15, s. 347-356. 
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se s ní však i v textu zabývajícím se vesnicí, okolím domu a 

samotným domem, drobné zmínky a odkazy na vyobrazení se pak tu 

a tam objeví i v dalších částech. Z českého prostředí je v tomto 

ohledu asi nejvýznamnější Velislavova bible.48 Jde sice o pramen 

pozdější, na druhou stranu ale prakticky jediný, který obsahuje 

takovéto množství kreseb, zejména pro venkovské prostředí. Pro 

období starší lze pak využít některé miniatury z kodexů, či známá 

vyobrazení ve znojemské rotundě, bohužel však pro nás téměř vždy 

zobrazují jen knížecí respektive královské nebo církevní prostředí. 

Nejvýznamnější vyobrazení jsou pak zahrnuta v obrazové 

příloze této diplomové práce. 

Etnologické poznatky Jsem pak jen s největší opatrností 

čerpala především ze starších děl a to z Niederleho Života starých 

Slovanů,49 či Zíbrtových dějin kroje.50 Kromě těchto dvou 

monografii má mnoho informací z oblasti etnologie ve své knize o 

Slovanech i Magdalena Beranová,51 či ve studii o nálezech na 

venkovských pohřebištích Dagmar Jelínková.52 

48 Stejskal, K. (ed.), Velislavova Bible, Editio cimelia Bohemia vol. XII, Praha 
1970. 
49 Niederle, L., Život starých Slovanů III, 112, Praha 1911, 1913. 
50 Zíbrt, Č., Dějiny kroje v českých zemích od dob nejstarších až po války 
husitské, Praha 1892. 
51 Beranová, M., Slované, Praha 1988. 
52 Jelínková, D., Příspěvek k poznání ženského oděvu '" 
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11.2. Lidé na středověkém venkově 

Chceme-li vytvořit obraz života středověké venkovské ženy, 

musíme se na začátku alespoň stručně zmínit obecně o lidech 

žijících na venkově. 

Hlavním obdobím zlomu byla doba 11. a 12. století. Předtím 

venkovu dominoval velkostatek, na nějž byla vázána téměř veškerá 

zemědělská výroba.53 Nacházíme zde většinou svobodné rolníky a 

vedle nich pak zcela závislé obyvatelstvo. Svobodní museli platit 

přímo knížeti tzv. tributum pacis za udržování obecného míru a 

obranu země před cizími nájezdy, dále i další poplatky, jejichž 

vybírání ale kníže velmi často přenechával svým úředníkům. S 

upevňováním knížecí moci se pak tyto dávky stále zvyšovaly. 54 

Pro osobně nesvobodnou skupinu obyvatel se nám do dnešní 

doby dochovala jen latinská označení jako servus, ancilla nebo 

mancipium, jež ovšem asi ne zcela odpovídala jejich neznámému 

českému ekvivalentu. 55 I když slovo servus bývá překládáno jako 

"otrok", je nutné mít na paměti, že je to termín pro přemyslovské 

období částečně zavádějící, protože s klasickým starověkým 

otroctvím měla tato forma závislosti jen málo společného. V raném 

středověku lze totiž pod tento pojem zahrnout rozličnou škálu 

nesvobodných lidí od otrockého nevolníka až po pouze formálně 

závislé lidi, kteří patřili knížeti, jakožto formálnímu majiteli veškeré 

půdy v zemi. 56 

53 Ennen: E., Ženy ve středověku ... , s. 13. 
54 Žemlička, J., Čechy v době knížecí, Praha 1997, s. 191- 217. 
55 Více k tomuto tématu viz: Graus, Fr., Dějiny venkovského lidu v Čechách 
v době předhusitské 1, Praha 1953. 
56 Žemlička, J., Čechy v době knížecí ... , s. 201- 217. 
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I když si jsem vědoma nevhodnosti označení této skupiny lidí 

jako otroci, musím připomenout, že i ostatní termíny používané 

v literatuře jsou stejně nepřesné a proto budu i nadále, zejména pro 

lepší orientaci v následujícím krátkém přehledu, tyto nesvobodné 

raného středověku označovat jako "otroky". 

Většina "otroků" neobdělávala půdu (tato činnost náležela 

především svobodným rolníkům), ale byla přiřazena kjednotlivým 

správním hradům a dvorcům a kníže je velmi často přiděloval jako 

odměnu za věrné služby. Svému pánovi pak sloužili bud' jako 

domácí otroci, nebo vykonávali nějakou práci při dvorci či byli 

, . I v I d' 57 zavls ou ce e 1. 

Pro studium ženy je velmi zajímavá i ta skutečnost, že za 

mužského otroka se platil mnohem menší obnos, než za "otrokyni". 

V desátém století se cena za muže pohybovala kolem 3 denárů 

kdyžto za ženu bylo nutno dát čtyrnásobek, tedy 12 denárů, v ll. 

století pak cena "otroka" činila 300 denárů a "otrokyně" 600.58 

Tento rozdíl v ceně byl nejspíše zakotven ve větší "užitečnosti" 

"otrokyně", jež sice musela být také hlídána, ochraňována a živena 

jako "otrok", ale navíc ještě mohla ovládat tehdy velmi ceněné 

činnosti, jako bylo předení, tkaní a šití a mohla pánovi porodit další 

"otroky". V dobách předtím, než zde naplno zakotvilo monogamní 

manželství, pak ještě mohla rozšířit řady konkubín svého majitele. 

Na konci 10. století se tento rozdíl začal pomalu stírat, vetší 

zemědělská produkce dokázala uživit více "otroků", tedy i mužů, a 

57 Vaníček, V., Velké dějiny zemí koruny české ll, 1197-1250, Praha, Litomyšl 
2000, s. 205-208. 
58 Kapras, 1., Právní dějiny zemí koruny české ll, Praha 1913.; Novotný, V., 
České dějiny I, Praha 1912, s. 343. 
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tak, jak již bylo výše uvedeno, se rozdíl v ceně snížil ze čtyř- na 

pouhý dvojnásobek. 59 

"Otrokem" se člověk nejčastěji stával z válečného zajatce, 

nebo odsouzence k smrti. Mohl se jím také rodit,60 popřípadě 

upadnout do "otroctví" pro dluhy. Naopak známé jsou i případy, 

kdy se otrok vykoupil poté, co zbohatl a získal za sebe jiné 

"otroky". K propouštění docházelo asi jen velmi zřídkaY 

Během 11. století nastává proces ukončený v průběhu století 

následujícího. Z části těchto "otroků" se stává čeleď podléhající 

dvorci a v průběhu 12. století "otroci" jako skupina obyvatel mizí, 

až nejpozději ve třináctém století zcela zaniklo toto zřízení jako 

takové. Osobní vztah mezi pánem a "otrokem" je postupně 

nahrazován anonymnějším vztahem v rámci panství. Musíme mít 

ale na zřeteli i to, že tito lidé jsou stále osobně nesvobodní a při 

prodeji, směně nebo daru přecházejí k novému vlastníkovi stejně 

jako "otroci" - tedy jako inventář.62 

Proměnou prošlo ale i postavení oněch dříve svobodných 

rolníků. Na konci 12. století je už téměř nenacházíme, místo nich se 

objevují lidé také více či méně závislí na velkostatku.63 

Důvodem toho, proč se ze dříve svobodných rolníků stávali 

lidé závislí, bylo nejčastěji to, že už nedokázali dostát stále sílícím 

závazkům vůči knížeti a jeho úředníkům, jejich majetky i schopnost 

platit se ještě snižovaly rostoucím počtem obyvatelstva a s tím 

spojeným drobením majetku, a tak raději vstoupili do závislosti buď 

59 Šusta, J .,Otroctví a velkostatek. .. 
60 Za narozeného otroka se platil desátek jako z "němé tváře' . 
61 Žemlička, J., Čechy v době knížecí. .. , s. 191- 217. 
62 Žemlička, J., Čechy v době knížecí. .. , s. 191- 217. 
63 Krofta, K., Dějiny selského stavu, Praha 1949. 
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na církevní instituci, nebo na nějakém zámožnějším sousedovi. Tato 

závislost, narozdíl od bývalých " otroků" , nebyla přímo osobní, 

spočívala jen v tom, že už neobdělávali vlastní půdu, ale půdu 

patřící jejich pánovi. Ta jim byla většinou svěřena do jejich smrti, 

někdy i po dobu života jejich dětí, jen výjimečně však i pro další 

generaci. I oni se mohli dostat pod jiného pána, ovšem ne jako 

inventář, nýbrž jako součást pozemků, na kterých sídlili, tedy nikdy 

samostatně, ale vždy s půdou. Jednalo se o tzv. svobodné nájemce, 

svobodníky. 64 

Ve středověkých pramenech je nejčastěji nacházíme jako 

dědice (heredes), tj. lidi usazené na půdě dříve patřící jim či jejich 

předkům, nebo jako hosty (hospites), tj. lidi na půdě nově usazené 

svým pánem zejména v rámci kolonizačního úsilí. Obě tyto skupiny 

uzavíraly s držitelem dvorce jakousi smlouvu, kdy opět mohli nabýt 

osobní svobody za složení obnosu přibližně 300 denárů, jenž se 

rovnal částce, kterou dostali při přechodu do závislosti.65 

Dědici měli před 13. stoletím na venkově vysoké postavení a 

byli to právě oni dříve svobodní rolníci, dědiční držitelé statků i 

půdy s jejichž majetkem nemohl jejich pán zcela volně nakládat ani 

nyní. Sociálním postavením se rovnali nižším družiníkům a byli 

považováni za stejně důvěryhodné jako tito milites.66 

Vedle těchto dvou skupin existovali ještě osobně nesvobodní 

lidé mezi něž lze zařadit i tzv. ministeriales, lidi pravděpodobně 

částečně vzešlé z "otroků". Jednalo se buď o osobní služebníky 

64 Krofta, K., Dějiny selského stavu ... , s. 22-37. 
65 Válková, V., Studie k sociální struktuře raně přemyslovských Čech, 
nepublikovaná dipl. práce 1998. 
66 Vaníček, V., Velké dějiny ... , s. 205-208. 
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knížete nebo velmože, nebo šlo o lidi pověřené určitou činností, 

ovšem osobně nesvobodné! Rozdíl mezi postavením ministeriala a 

"otroka" byl hlavně v tom, že ministeriales odevzdávali svému 

pánovi pouze určitou předem domluvenou část své produkce a 

jakákoli další produkce nad tímto limitem již připadala přímo jim.67 

Někteří z nich se ovšem také po nějaké době mohli dostat k půdě a 

získat podobné postavení jako dědici a hosté, jiní dokonce dosáhli 

velmi úspěšné kariéry v rámci panství nebo i knížectví.68 

Mezi nesvobodné obyvatelstvo se počítali i dušníci, kteří sice 

dříve svobodní byli, ale bud' sami přešli nebo byli darováni do 

závislosti na církvi.69 

Poslední nevolnou skupinou obyvatel byli zbytky "otroků", 

jejichž postavení se oproti dřívějšku prakticky nezměnilo. 

Velmi nutné však je uvědomit si, že všechny tyto výše 

uvedené skupiny obyvatel byly formálně stoprocentně závislé na 

knížeti. Prvními výjimkami začaly být kolem poloviny 12. století 

tzv. imunity udělované panovníkem církevním institucím. Lidé pak 

už neodváděli žádnou formu dávky knížeti, ale svému novému 

pánovi, tedy církevním institucím. K zevšeobecnění jevu imunit 

došlo až v průběhu 13. a 14. století, což souviselo i s šířením tzv. 

německého práva. 70 

A právě zavádění tzv. německého práva nebolipurkrechtu, či 

emjj;teuze, spojené s vlnou vnější kolonizace, je dalším posunem 

67 Novotný, V., České dějiny f, Praha 1912, s. 530. 
68 Krofta, K., Dějiny selského stavu ... , s. 22-37. 
69 Vaníček, V., Velké dějiny ... , s. 205-208. 
70 Krofta, K., Dějiny selského stavu ... , s. 22-37. 
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v životě rolníka. Lidé usedlí na pánově půdě teď smlouvou mohli 

dostat tyto pozemky do dědičného pronájmu. K závislosti věcné -

půda, se připojila i závislost osobní - poddanství. 71 

Masové zavádění německého práva přineslo i zánik starému 

zřízení - velkostatkům a na nich osobně závislým lidem, zjejichž 

produkce velkostatek žil. Nyní měl již dostatečný počet "nájemců", 

lidí závislých pouze na základě smlouvy o pronájmu půdy, kteří mu 

z onoho pronájmu odváděli dávky, což bylo daleko efektnější, než 

dřívější uspořádání. Rozdíly mezi dřívějšími svobodnými, 

polosvobodnými a zcela nesvobodnými ztratily na významu. 72 

7\ Krofta, K., Dějiny selského stavu ... , s. 38-55. 
72 Rosener,W., Agrarwirtschajt, Agrarverfassung und landliche Gesellschajt im 
Mittelalter, in: Enzyklopadie Deutscher Geschichte, Band 13, MUnchen 1992, s. 
14-31. 
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III. ZENAARODINA 

Obyvatelstvo venkova představovalo v období středověku 

nejpočetnější součást populace středověkých Čech. O tom, kolik 

procent z celkového počtu obyvatelstva, jenž je například pro 

počátek 12. století odhadován na přibližně jeden milion,73 tvořilo 

venkovské obyvatelstvo, se lze jen dohadovat. Na druhou stranu asi 

nebude přehnané, když pro období raného středověku budeme 

uvažovat o číslech přesahujících 95 %.74 

Populační růst v Evropě byl až do desátého století (v našich 

podmínkách ještě déle) minimální. Teprve období od 11. do 14. 

století, tedy doba, kterou se zde nejvíce zabýváme, mělo pro počet 

evropského obyvatelstva dalekosáhlý význam. Velkou zásluhu na 

tom měly také nové vynálezy nejvyspělejších oblastí ve 12. a 13. 

století, jako nový typ pluhu, lepší zápřah dobytka, hnojení, zavedení 

trojpolního systému atd., to vše vedlo k růstu počtu obyvatelstva. 75 

Během těchto staletí zalidněnost Evropy rapidně vzrostla, 

v některých oblastech se dokonce ztrojnásobila! Na počátku 11. 

století měla Anglie 1,5 milionu obyvatel, na konci 14. století už 5 

milionů, v Německu a Francii se obyvatelstvo rozrostlo z 6 na 22 

milionů. 76 

73 Maur, E., Stloukal, M., Dějiny obyvatelstva v českých zemích, Praha 1996, s. 
32-34. 
74 Čechura, 1., Sedlák, in: NadI, M. , Šmahel, Fr. (ed.) - Člověk českého 
středověku, Praha 2002, s. 436-459. 
75 Horská, P., Kučera, M., Maur, E., Stloukal, M., Dětství, rodina a stáří ... , s. 
158-162. 
76Meier, D., Bauer, Biirger, Edelman - Sladt und Land im Mittelalter, Stuttgart 
2003, s. 29. 
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Tyto oblasti se pak stávaly východisky evropské vrcholně 

středověké kolonizace. 77 

Nejvýznamnější jednotkou středověkého venkovského 

hospodářství nebyla vesnice nebo osamocená postava zemědělce, 

ale rolnická rodina, v níž žena zaujímala nepřehlédnutelné místo, 

přebírala na sebe část jejích povinností a byla tedy její 

neoddělitelnou součástí s každodenním podílem na celkovém 

statusu své rodiny. 78 

Zaměřme se nyní na to, jak mohla rodina ženy žijící 

v prvních stoletích druhého tisíciletí po Kristu vypadat. 

llL1. Podoba, velikost a struktura rodiny 

III. La. Teorie o podobě evropské rodiny 

Podle demografických výzkumů existovalo v evropském 

prostoru několik forem uspořádání rodiny. Bohužel množství 

dochovaných pramenů ve střední Evropě je pro období raného a 

vrcholného středověku natolik malé a nerovnoměrné, že jakékoli 

závěry a teorie mohly být vzneseny až pro pozdější dobu. 

Evropští demografičtí badatelé mnoho desetiletí řešili 

problém do jaké míry ovlivnila moderní rodinu na straně jedné 

rodina klasická - římská, a na straně druhé rodina tradiční - tedy 

v západní Evropě především germánská, v našem prostředí 

slovanská. To vše pak stavěli do kontextu s křesťanskými tradicemi 

77 Rosener, W., Agrarwirtschaft, Agrarverfassung ... , s. 14-3l. 
78 Goetz, H.-W., Frauen im.friihen Mittelalter ... , s. 245-279. 
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a díky tomu obrazy rodiny nastíněné jednotlivými badateli se od 

sebe mohly velmi odlišovat.79 

V poslední době převládá názor, že ani římská ani germánská 

(respektive slovanská) rodina se nestala základem pozdějšího 

evropského rodinného uspořádání. K těmto závěrům došli vědci 

zejména na základě poznání, že jednotlivé rysy moderní rodiny jsou 

typické většině euroasijských kultur. Musíme tudíž na tuto 

problematiku pohlížet z mnohem širšího hlediska. Daleko 

významnějším činitelem, který odlišil evropskou rodinu od rodiny 

jiné, bylo křesťanství a více či méně úspěšné snahy církve prosadit 

nová pravidla rodinného života. Hledáme-li tedy jakousi prapůvodní 

rodinu dnešní evropské rodiny, najdeme ji v rodině křesťanské.8o 

V západní Evropě, respektive v německé oblasti, rozlišují 

dvě základní období pro středověkou rodinu: prvním z nich je 

období tzv. kmenové, neboli příbuzenské rodiny (die 

Verwandtschaftsfamilie), druhým období rodiny sdružené kolem 

jedné domácnosti (die Haushaltsfamilie).81 

První typ je nahrazován druhým postupně během přechodu 

z raného do vrcholného středověku. Souvisí to s novým 

uspořádáním společnosti, kdy pevné vazby mezi členy rozvětvené 

rodiny, složitá struktura uvnitř ní a nepřehledné dědické právo se 

musely nutně dostávat do konfliktu s novým pojetím společnosti 

založeným na lenních vazbách. 

79 Více k tomuto tématu viz: Goody, J., Proměny rodiny v Evropské historii, 
Praha 2006. 
80 Goody, J., Proměny rodiny ... , s. 70. 
81 Gestrich, A., Krause, 1., Mitterauer, M., Geschichte der Familie ... 

26 



Z oblasti franské říše se pak postupně i do dalších částí 

Evropy začal šířit nový model, který se neujal pouze na jihovýchodě 

a východě kontinentu. 

V tomto novém uspořádání již patrilokalita nebyla 

podmínkou, umožněna je i neolokalita. Stejně tak nebyl vyvíjen tlak 

na brzké sňatky nebo na sňatek vůbec Qak pro muže, tak i pro ženy). 

I status otce, jako rodinného patriarchy mizí, místo toho se hlavou 

rodiny stává každý hospodář ve své domácnosti. U těchto hospodářů 

pak již není žádný tlak na to, aby zastávali svou pozici až do konce 

života, jak tomu bývalo u rodiny příbuzenské, naopak se začíná 

prosazovat systém výminků. Vdovy se mohou bez problémů znovu 

vdát a to v jakémkoli věku, nemusejí zůstávat v manželově rodině. 

V rámci velkostatku, zejména šlo-li o bohatou vdovu, byl její nový 

sňatek většinou velmi podporován. Novinkou je také konsensualita 

sňatku, v těchto dobách sice velmi často jen formální, ale přesto 

jasně definovaná kanonickým právem, stejně jako monogamie -

jediná povolená forma soužití mezi mužem a ženou (polygamní 

manželství i konkubinát jsou zavrženy.) 82 

Jak již bylo naznačeno dříve, tento nový typ rodiny se neujal 

ve východní a jihovýchodní části Evropy, kde až do pozdního 

novověku převládá model rozvětvené rodiny. České země k těmto 

oblastem samozřejmě nepočítáme, ale problém nastává ve chvíli, 

kdy chceme čerpat z pramenů okolních zemí. 

Nejznámější typologii evropské rodiny formuloval v roce 

1965 John Rajnal ve své knize European marriage patterns in 

82 Gestrich, A., Krause, J., Mitterauer, M., Geschichte der Familie .... , s. 260-263. 
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perspektive. 83 Podle něj došlo v Evropě k vytvoření dvou základních 

typů rodin, jejichž vzájemnou teritoriální hranici stanovil na linii 

Petrohrad-Terst. Na severozápad od ní je oblast tzv. západní, či 

nukleární rodiny, pro kterou je typický menší počet členů (rodiče, 

děti, maximálně ještě prarodiče), vyšší sňatkový věk a také menší 

dostupnost sňatku, z čehož vyplývalo, že mnoho lidí žilo trvale 

mimo manželství. Na jihozápad od této hranice pak nacházíme 

rodiny vícečetné, jejichž nejklasičtějším představitelem je tzv. 

srbská zádruha, se sňatkovým věkem nižším a relativní dostupností 

sňatku. 84 

Západní typ rodiny se ve středověku zejména díky kolonizaci 

rozšířil do střední Evropy, ale za hranicí Petrohrad-Terst jej 

nacházíme jen opravdu minimálně. 

Sám Hajnal tuto teorii vytvořil pro období novověku, 

aplikovat ji však částečně lze i na vrcholně středověkou 

společnost. 85 

I když tato teorie neplatí bez výjimek všude, je pro nás velmi 

zajímavá zejména její dělící linie, která podle Hajnala vede 

přibližně po hranici Česka a Slovenska.86 

Čechy, Německo i oblast dnešního Rakouska, patří, do 

západního okruhu rodiny87. Bohužel pro nás velká část Polska a celé 

83 Hajnal, J., "European Marriage Patterns in Perspective.", in: Glass, D. and 
Eversley, D. (ed.), Population in History, Chicago, 1965, s. 101-138. 
84 Horský, J., Seligová, M., Rodina našich předků, Praha 1997, s. 25-36. 
85 Gestrich, A., Krause, J., Mitterauer, M., Geschichte der Familie ... , s. 264 -
270. 
86 Horský, J., Seligová, M., Rodina .... , s. 25-36. 
87 Výjimkou jsou oblasti v dnešních Beskydech, což bylo způsobeno valašskou 
kolonizací. 
viz: Horský, J., Seligová, M., Rodina ... , s. 25-36. 
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Maďarsk088 (včetně území dnešního Slovenska) spadá do oblasti 

východní, kde místo malé nukleární rodiny nacházíme tzv. 

velkorodinu. Vztahy členů v obou těchto typech rodiny, jsou velmi 

odlišné. A jestliže je takto rozdílné to, co ženu ovlivňovalo prvotně, 

těžko lze předpokládat, že ostatní věci bude možno hodnověrně 

porovnávat. 

Proto musíme být při výběru pramenů z nečeského prostředí 

velmi obezřetní. 

A jak tedy mohla vypadat rodina českého venkovana 

v přemyslovském období? 

Základní jednotkou byla nukleární rodina neboli domácnost, 

která však zejména ve venkovském prostředí nebyla nikdy zcela 

nezávislá na svém okolí a ostatních sociálních i rodinných vazbách. 

Jádro tvořil hospodář s manželkou, podle etnografických 

výzkumů byla pro venkov typická více- nejčastěji dvougenerační 

rodina, která tedy kromě ústředního páru zahrnovala hospodářovy 

děti. Již řidčeji se setkáváme s rodinou třígenerační, do níž patřili i 

rodiče hospodáře, někdy s nimi mohly žít i jeho neprovdané sestry, 

či svobodní bratři. 89 

Pro české prostředí šlo téměř vždy o rodinu patriarchální, 

kdy žena přicházela do rodiny muže, výjimkou mohla být dědička 

bez mužských příbuzných.90 

88 Až na několik málo oblastí, viz: Horský, J., Seligová, M., Rodina ... , s. 25-36. 
89 Goody, J., Proměny rodiny ... , s. 72-75. 
90 Kapras, J. - Manželské právo majetkové dle českého práva zemského, Praha 
1908, s. 1-18., Smetánka, Legenda o Ostojovi, Praha 2004, s. 5-14. 
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Z dalšího hlediska se pak jednalo o rodinu patri-, nebo 

neolokální. V prvním a o mnoho častějším případě se mladý pár 

usadil v domě mužových rodičů (buď stále žijících nebo již 

zesnulých), v tom druhém pak založili zcela novou domácnost. 

Výjimečně mohlo dojít i k usazení matrilokálnímu, ale to jen v tom 

případě, neměla-li mladá manželka žádné sourozence nebo jiné 

blízké mužské či starší příbuzné. Pokud mladý pár zůstal bydlet 

v domácnosti rodičů jednoho z nich, přebíral muž většinou roli 

hospodáře až po smrti otce, respektive tchána, méně častěji 

docházelo k odchodu rodičů na výminek. 91 

Od nového hospodáře se automaticky očekávalo, že bude 

ženatý a pokud v době převzetí hospodářství nebyl, většinou tak 

záhy učinil a to nejen proto, aby zajistil pokračování své vlastní 

rodiny, ale i dostatek pracovní síly.92 

Velikost rodiny se pro raný středověk mohla v průměru 

pohybovat kolem pěti osob, ovšem je nutné mít na paměti, že je to 

pouze průměrný odhad a reálná velikost té určité rodiny mohla být 

hodně odlišná. Z raně středověkých západoevropských pramenů 

vyplývá, že na tamější rodinu připadaly v průměru 2 až 3 děti, ale 

samozřejmě, že se vyskytovaly i rodiny s daleko více potomky 

stejně jako bezdětné páry. 93 

Čím více se však blížíme vrcholnému a pozdnímu 

středověku, lze předpokládat rodinu větší. 94 

91 Gestrich, A., Krause, J., Mitterauer, M., Geschichte der Familie ... , s. 265. 
92 Gestrich, A., Krause, J., Mitterauer, M., Geschichte der Familie ... , s. 265. 
93 Goetz, H.-W., Frauen imfruhen Mittelalter ... , s. 267-268. 
94 Horská, P., Kučera, M., Maur, E., Stloukal, M., Dětství, rodina a stáří ... , s. 
150-153. 
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Nyní je, myslím, na místě, dotknout se v české literatuře 

mnohokrát zmiňovaného termínu "nedí!". 

Rodinný nedí! (samotný termín je novotvarem 19. století) 

byla taková forma rodinného majetkového vlastnictví, kdy členové 

vystupovali jednotně jako kolektivní vlastníci majetku a díky tomu 

se mimo jiné snažili zabránit uplatnění práva odúmrtí. 

To ovšem neznamenalo, že se všichni členové nedílu museli 

nutně podílet na obdělávání společné půdy; mohlo se jednat i o čistě 

formální uspořádání majetkových záležitostí. Pokud se některý člen 

příbuzenstva rozhodl z nedílu odstoupit, odešel i se svým 

příslušným dílem nemovitosti (obvykle nedocházelo k proplacení, 

ale dědilo se reálně). 

Rodinný nedí!, který známe již z období 13. století, ve svých 

majetkových záležitostech uplatňovala především šlechta a to až do 

roku 1627 (respektive 1628), kdy byl nedíl zrušen Obnoveným 

zřízením zemským. 

A právě existence nedílu ještě v raně novověkých Čechách, 

byla pro některé historiky - například pro Karla Kadlece -

důkazem, že i u nás fungovala v raném středověku zádruha, známá z 

jihoslovanského prostředí.95 

Proti této hypotéze se rychle vytvořila kritika, která 

zdůrazňovala, že jihoslovanská zádruha je v pramenech doložená až 

od 17. století (Jan Peisker). Josef Pekař zdůraznil, že rodinný nedí! 

jako právní úpravu nelze považovat za doklad určitého rázu 

rodinného života.96 

95 Kadlec, K., Rodinný nedíl, čili, Zádruha v právu slovanském, Praha 1898. 
96 Peisker, J., Slovo o zádruze, Praha 1899. 
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Ve svých studiích o právních počátcích našeho státu s ním 

operují téměř všichni starší právní historici.97 Jeho existenci lze 

v raném i vrcholném středověku předpokládat jen pro šlechtické 

rodiny. Pro prostředí, kterým se zabýváme my, se však pro něj 

nenašel sebemenší důkaz a současní badatelé oblasti dějin práva, 

jako například profesor Karel Malý, se domnívají, že v rodinách 

venkovanů tehdy nic takového neexistovalo. 

Základní společenskou i ekonomickou jednotkou venkova 

přemyslovských Čech byla tedy s největší pravděpodobností 

nukleární rodina obývající jedno hospodářství. 

III.1.b. Délka života, úmrtnost 

Průměrný věk pro námi zkoumané období se podle 

paleodemografů pohyboval kolem 33 let.98 Toto až děsivě nízké 

číslo je ale samozřejmě zkresleno vysokou dětskou úmrtností, takže 

pokud člověk přežil nebezpečné období dětství a dožil se nějakých 

dvaceti let, měl naději, že se dožije přibližně 40-50 let pokud to byl 

muž, a 37-45 jestliže se jednalo o ženu. Nižší průměrný věk života 

žen je zapříčiněn tím, že při minimální zdravotní péči mnoho z nich 

umíralo v těhotenství, při porodech a na jejich následky zejména 

v šestinedělí. 99 

97 Jireček, J., Slovanské právo v Čechách a na Moravě, Praha 1872; Kapras, K., 
Právní dějiny zemí koruny české, 1, II, Praha 1913,; Kapras, J., Manželské právo 
majetkové dle českého práva zemského, Praha 1908; Kozáková, A., Právní 
postavení ženy v českém právu zemském, Praha 1926. 
98 Smetánka, Legenda o Ostojovi ... , s. 5-14. 
99 Horská, P., Kučera, M., Maur, E., Stloukal, M., Dětství, rodina a stáří 
v dějinách Evropy,Praha 1990, s. 92-99. 
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Co se úmrtnosti jako takové týče, z dětí častěji umírali 

chlapci (také se jich více rodilo) a teprve až úmrtí žen v důsledku 

porodů mělo za následek obrat, ke kterému v dospělosti docházelo, 

a sice že se muži dožívali průměrně vyššího věku, než ženy. Dětská 

úmrtnost nebyla nejvyšší hned na počátku jejich života, ale až mezi 

dovršením prvního a pátého roku, intenzita úmrtnosti pak klesala na 

minimum mezi 15. a 20. rokem, ovšem hned poté zase prudce 

stoupla. U dospělých žen dosahuje vrcholu mezi 20. a 30. rokem, u 

mužů až po 40. roce života. Lidí, kteří se dožili šedesáti a více let, 

bylo v raně středověké společnosti velice málo a je velmi 

pozoruhodné, že podle antropologů a paleodemografů se takového 

věku dožívaly většinou ženy. 100 

Z výzkumů v západní Evropě se dozvídáme, že meZI 

venkovským obyvatelstvem měly větší převahu muži. Naskýtá se 

zde hned několik vysvětlení: 

Prvním z nich je jednoduše fakt, že mírná převaha 

novorozených chlapců je typická pro téměř všechna období lidských 

dějin, tento jev je pozorovatelný mimo jiné i v dnešní době. 101 

Druhým důvodem pak pravděpodobně byla i infanticida, 

zmiňovaná s velkou oblibou. Například u starých Slovanů se 

jednalo o legální instituci, jež ale byla s příchodem křesťanství 

prohlášená za zlořečený hřích, neboť i dítě má duši. \02 Postupem 

doby se k ní uchylovaly většinou už pouze svobodné matky, které 

100 Horská, P., Kučera, M., Maur, E., Stloukal, M., Dětství, rodina a stáři ... , s. 
147-169. 
101 Horská, P., Kučera, M., Maur, E., Stloukal, M., Dětství, rodina a stáři ... , s. 
150. 
102 Nelegální byla i v Římské říši. 
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své nechtěné potomky však namísto zabíjení odkládaly a to 

nejčastěji ke kostelním vratům. V patriarchální společnosti, kdy byl 

vždy víc ceněn chlapec, byly samozřejmě více zabíjeny dívky. 

Různé zmínky o infanticidách nalezneme v různých církevních i 

laických pramenech v celé Evropě, u Slovanů je doložená v oblasti 

Pobaltí, dále u Pomořanů a Luticů. 103 

Pro české prostředí je v tomto směru významný tzv. Homiliář 

opatovický. 104 V rukopisu Summa de judicis omnium peccatorum et 

imprimis de homicidio z konce ll. století se praví: "Jestliže matka o 

své vůli zabije svého syna, ať je trestána patnácti lety (pokání), 

jestliže je chudá a zabila ho pro potíže s živením, ať je trestána po 

sedm let.,,105 To je mimo jiné i důkaz, že zákony tehdejší doby měly 

pochopení pro těžké životní situace, jakou byla například chudoba. 

Vedle infanticidy pak na převahu mužů na venkově měla 

nejvíce vliv již zmiňovaná vysoká ženská úmrtnost v důsledku 

porodů. Dále pak rychlé vyčerpání organismu ženy způsobené právě 

porody, někdy i potraty a těžkou prací při nedostatečné stravě a 

lékařské péči. Tyto faktory měly přímo katastrofický dopad na její 

zdraví. 106 

Raně středověká společnost byla plně závislá na každoroční 

sklizni a jakékoli zakolísání v tomto směru mohlo mít katastrofické 

důsledky - přinášelo s sebou hlad a s ním ruku v ruce nemoci a 

epidemie. Právě v důsledku nízkých sklizní a neschopnosti 

103 Niederle, L., Život starých Slovanů I/1 ... ,s. 59-62. 
104 Hecht, F., Das Homiliar des Bischoft von Prag, in: Beitrage zur Geschichte 
Bohmens I, Praha 1863, s. 82. 
105Smetánka, Zd., Legenda o Ostojovi ... , s. 103- I 18. 
106 Horská, P., Kučera, M., Maur, E., Stloukal, M., Dětství, rodina a stáři .. 0' s. 
150-151. 
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ekonomiky vytvořit dostatečné potravinové rezervy žili lidé stále na 

hranici života a smrti, sytosti a hladu. \07 

Rodina je především kulturním útvarem. Jedná se o uskupení 

na jedné straně vázané fyziologickými a biologickými potřebami, ve 

své podstatě je však vždy strukturována dobově a kulturně 

specifickým systémem hodnot. Tedy: rodina je sice formována 

lidskou přirozeností ale daleko více obecně kulturními poměry. 

Podoba rodiny v různých dobách a kulturách je odlišná, na druhou 

stranu všechny její varianty nesou napříč časem i prostorem určité 

společné jevy. 

Její funkce jako společenské jednotky, můžeme rozdělit do 

třech hlavních kategorií: reprodukční, ekonomické a sociální: 

První zajišťovala generační obnovování lidského pokolení, 

druhá jeho obživu, třetí pak zařazení jedinců do určitého pevného 

sociálního rámce. \08 

Populační růst, jak již bylo řečeno výše, byl v Evropě až do 

vrcholného středověku minimální. Teprve nové metody a vynálezy 

nejvyspělejších oblastí ve 12. a 13. století mohly vést k růstu počtu 

obyvatelstva a právě z tato nejvyspělejší místa se pak stala 

východisky evropské vrcholně středověké kolonizace. 109 

107 Horská, P., Kučera, M., Maur, E., Stloukal, M., Dětství, rodina a stáří ... , s. 
147-169. 
108 Horský, J., Seligová, M., Rodina našich předků ... , s. 6-7. 
109 Horská, P., Kučera, M., Maur, E., Stloukal, M., Dětství, rodina a stáří ... , s. 
158- I 62. 
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Pro období 11.-13. století lze předpokládat roční přírůstek 

menší než 1 %, natalitu lze odhadovat okolo 42%011°, mortalita 

činila zhruba 36%0. 111 

Reprodukční funkce rodiny nabývala na významu také proto, 

že mnoho lidí ve středověku žilo mimo manželský svazek a tudíž 

nezajišťovalo pokračování lidského pokolení. Podle polyptichů 

z Německa, Francie a severní Itálie víme, že v těchto oblastech v 7. 

až 9. století žilo v manželství asi jen 60-80% dospělých. Víme také, 

že velmi mnoho vdov neuzavíralo další sňatky a kvůli menšímu 

zastoupení žen ve společnosti pak bylo pro mnohé z mužů 

nedostupné nejenom druhé, ale i první manželství. 112 

//1.2. Sňatek 

Sňatek byl pro středověkou ženu všech stavů velikým, ne-li 

úplně největším mezníkem v jejím životě. Zcela změnil její sociální 

status, stávala se příslušnicí jiné rodiny, velmi často vedl i ke změně 

každodenních povinností. 

Sňatek byl také otázkou peněz a míru mezi rodinami, i když 

samozřejmě ve venkovském prostředí tyto aspekty nehrály tak 

výraznou roli, jako mezi šlechtou či ve městech. 

Období, kterým se zabýváme, je dobou, kdy se na venkově 

teprve ustalovala zvyklost církevního sňatku a mnoho párů žilo stále 

110 42%0 = 42 narozených na 1000 obyvatel. 
III Horská, P., Kučera, M., Maur, E., Stloukal, M., Dětství, rodina a stáří ... , s. 
162. 
112 Horská, P., Kučera, M., Maur, E., Stloukal, M., Dětství, rodina a stáří ... , s. 
152-153. 
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ve svazcích, jimž nebylo požehnáno před Bohem. l13 Vždyť ještě 

Pavel z Janovic ve svém vizitačním protokolu zjišťuje, že i v druhé 

polovině 14. století žilo mnoho lidí v takzvaných "tajných 

manželstvích", na jejichž počátku se neuskutečnil žádný církevní 

"1 114 ceremoma. 

o tom, jaké byly poměry v Čechách v době svatého 

Vojtěcha, tedy v druhé polovině 10. století, nás informuje Bruno 

z Querfurtu: " ... ale lid byl tvrdošíjný, hovíce v náruživostech brali 

ženy z příbuzenstva pokrevného a beze všeho zákona živi jsouce 

trvali v mnohoženství ...... Sami pak kněží brali ženy veřejně ... ,,115 

Sňatek byl od pradávna více záležitostí rodin, než samotných 

snoubenců, vždy musel být podpořen souhlasem rodičů. Jedinou 

výjimkou byl sňatek únosem, který však nebyl legitimní a pokud 

snoubenci nedostali alespoň dodatečný souhlas od rodičů, mohlo 

uzavření sňatku tímto způsobem mít pro mladý pár dalekosáhlé 

důsledky, dokonce i ztrestání na hrdle, nebo ztrátu nároku na 

dědictví, respektive na věno. 116 Ve starších dobách převládaly tresty 

fyzické; tresty majetkové, tedy ztráta věna, se začaly praktikovat až 

později. Stejné tresty platily i pro případ, že se dívka vdala proti vůli 

vlastních rodičů a příbuzných, neboť tím urazila celou rodinu. I 17 

V našich dějinách nemáme o sňatku únosem žádný přímý 

záznam, snad jen Vincenciovo líčení o únosu milánských žen roku 

113 Smetánka, Zd., Legenda o Ostojovi ... , s. 189. 
114 Hledíková, Zd., Hlaváček, 1., Vizitačni protokol Pavla z Janovic, Praha 1973. 
115 FRB l, s. 275. 
116 Kapras, 1., Manželské právo majetkové dle českého práva zemského, Praha 
1908, s. 17-18. 
117 Kozáková, A., Právni postaveni ženy v českém právu zemském, Praha 1926, s. 
11-17. 
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1158,118 a s největší pravděpodobností za něj lze považovat 

Břetislavův únos Jitky ze Schweinfurtu. 119 Dalším svědectvím je 

pro nás i pasáž z fuldských análů, která k roku 869 líčí, že: "Sclavi, 

qui vocatur behemi, terminus Baioariorum crebris incursi omnibus 

irifestant et quasdam villas incendio tradentes mulieres inde cicere 

captivas. ,,120 

Zmínky o únosech však lze nalézt ještě ve 12. století 

v homiliáři opatovickém: "Omnibus denunciante ut nullus uxorem 

accipiat nisi publice celebratis nuptiis. Raptum omnibus modis 

prohibere. ,,121 Podle Kaprase lze jeho zbytky u prostého lidu najít 

ještě v 16. století. 122 

V předkřesťanských a raně křesťanských dobách se dívka 

nemusela vždy stát plnoprávnou manželkou, ale mohl ji čekat osud 

konkubíny. Snad jako důkaz, že takový osud mohl potkat i pěknou 

venkovskou dívku, nám může posloužit osud Břetislavových rodičů 

Oldřicha a Boženy. Jelikož Oldřich byl již ženatý s nejmenovanou 

kněžnou, nemohl z Boženy učinit plnoprávnou manželku a ta 

s největší pravděpodobností byla tedy jeho konkubínou. 123 U 

Starých Slovanů i raně křesťanských vládců a velmožů byla 

polygamie zcela normálním jevem - například Sámo měl mít údajně 

118 FRB II, s. 439. 
119 Bretholz, B. (ed.), Die Chronik der B6hmen des Kosmas von Prag ... , kniha 1., 
kap.40., s. 74-75. 
120 Annales Fuldenses sive Annales Regni Francorum orientalis, in: MGH, 
Scriptorum Rerum Germanicarum VII" Hannover 1978, s. 67. 
121 Hecht, F., Das Homiliar des Bischofs von Prag ... , s. 22. 
122 Kapras, 1., Manželské právo majetkové ... , s. 1-7. 
123 Bretholz, B. (ed.), Die Chronik der B6hmen des Kosmas von Prag ... , kniha 1., 
kap.36., s. 65. 
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12 žen. 124 Kromě klasické polygamie si zajisté mnoho bohatých 

mužů vydržovalo nejednu milenku a tak Bruno z Querfurtu nás 

v Legendě o svatém Vojtěchu spravuje o tom, že Slavník, biskupův 

otec, hřešil s mnoha ženami. 125 Samotný Vojtěch pak podle 

stejného autora odešel z Čech mimo jiné kvůli mnohoženství, jak již 

bylo citováno výše. 

Problému polygamie se pak dotýkají i statuta knížete 

Břetislava, který v řeči ke svým věrným přikazuje, aby nadále měli 

už jen jednu manželku. 126 

Cizoložství trápilo i raně středověkou společnost. Vdaná žena 

musela být svému manželovi věrná jak podle církevního, tak podle 

tradičního slovanského práva. V opačném případě jí totiž hrozila i 

smrt. 127 To samé ovšem platilo i pro muže pokud, že smilnili 

s vdanou ženou. Ne vždy se ale přistupovalo k trestu nejvyššímu, a 

to jak u mužů tak i u žen, vždy však hrozily vysoké tresty jako 

odřezání nosu, znetvoření pohlavních údů nebo prodání do otroctví. 

Pokud šlo o vztah ženatého muže a svobodné dívky, na tom alespoň 

podle pohanských zvyklostí neshledávali nic protiprávního. 128 

Tato přísná pravidla pro vdané ženy a ženaté muže ovšem 

nemusela platit pro mládež. U Slovanů se od svobodné dívky 

panenství neočekávalo, naopak více byly pro manželství ceněny ty, 

které již nějaké sexuální zkušenosti měly, popřípadě už prokázaly 

svoji plodnost. Známy jsou slovanské plesy, kdy se chlapci a dívky 

124 Fradegarae et Aliorum chronica. Vitae sanctorum, in: MGH, Scriptorum 
Rerum Merovingicarum II, , Hannover 1888, s. 145. 
125 FRB I, s. 266. 
126 Bretholz, B. (ed.), Die Chronik der B6hmen des Kosmas von Prag ... , kniha 
II., kap.6., s.85-89. 
127 Kozáková, A., Právní postavení ženy ... , Praha 1926, s. 11-17. 
128 Beranová, Slované ... , s. 136-138. 
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scházeli v polích a tam se milovali. Jan Zlatoústý je líčí takto: 

"Žena na plesu je milenkou satana a ženou ďáblovou. Neboť žena 

při plesu je ženou mnoha mužů. A muži? Po pití začnou tance a po 

plese počnou smilniti s cizími ženami i se sestrami. A dívky ztrácejí 
, , ,,129 sve panenstvz ... 

Dalším problémem, který musela raně středověká církev 

řešit, byl incest, tedy sňatek i poměrně vzdálených příbuzných. 

Vědci zabývající se touto problematikou se snaží vyřešit otázku, 

proč právě incest tolik trápil středověkou společnost. V rozsahu, 

v jakém jej mínila aplikovat raně středověká církev, neměl tradici 

v žádném předchozím právním systému, a to ani v římském, kde se 

omezoval jen na nejbližší příbuzné. 

Jack Goody vidí v tomto církevním tažení proti 

příbuzenským vztahům snahu eliminovat počet možných dědiců a 

tím tedy zvýšit potenciální nároky církve na dědictví. 130 

David Herlihy, jako i mnozí jiní badatelé, naopak s touto 

teorií nesouhlasí a upozorňuje na fakt, že v raném středověku byla 

církev ještě málo centralizovaná na to, aby mohla tento postup 

aplikovat. Domnívá se spíše, že snahou církve bylo zabezpečit 

harmonické vztahy v rodině. 131 

Římský koncil roku 721 zakázal sňatky nejen mezi všemi 

pokrevními příbuznými, ale také mezi příbuznými duchovními 

(kmotry). Postupně se pak zákaz ustálil na sedmém stupni, což 

ovšem vedlo k velkým zmatkům a zavdávalo časté záminky 

\29 Niederle, L., Život starých Slovanů 111 ... ,s. 106-107. 
\30 Goody, J., Proměny rodiny ... , s. 64-65. 
\3\ Herlihy, D., Making Sence oj Incest: Women and and the Marriage Rules oj 
the early Middle Ages, in: Law, Custom and Social Fabric, s. 1 nn. 
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k rozvodům, kdy si manželé "najednou" uvědomili, že jsou vzdálení 

příbuzní. Tyto praktiky pak vedly církev k ustálení zákazu 

příbuzenství na čtvrtém stupni a to na čtvrtém lateránském koncilu 

roku 1215. 132 

Zaměříme-li se na venkovské prostředí, dá se předpokládat, 

že v takovém rozsahu nebylo možné zákaz incestu aplikovat, neboť 

venkované nejenže o své příbuznosti v takto vysokém stupni ani 

nevěděli (lze si jen těžko představit, že by si rodiny venkovanů 

vedly nějaké rodokmeny), ale v prostředí malých vesnic bylo pro 

církev z praktického hlediska velmi obtížné jakkoli více tento aspekt 

kontrolovat. 133 

Na venkově, podle výzkumů ze západní Evropy, se ovšem i 

tak se sňatky blízkých příbuzných setkáváme jen z zřídka. 

Pravděpodobně zde totiž většinou fungovala jakási přirozená 

tradice, kdy sňatky mezi sebou neuzavírali lidé z jedné vesnice, ale 

naopak muži si většinou hledali své nevěsty v sousedních vsích. 

Díky tomu se možnost, že by se oženili s osobou v blízkém 

příbuzenském stupni, minimalizovala. 134 

Církev se všem těmto praktikám snažila zabránit a to 

především tím, že jako jediný legitimní svazek uznávala ten, 

k němuž dala své požehnání. K tomu využívala kromě vlastních 

prostředků i panovnickou moc. První z pramenů, který se dotýká 

problematiky manželství, je listina knížete Boleslava II. z roku 992, 

kde povoluje biskupovi, aby mohl rozloučit všechny manželské 

I32 Otis-Court, L., Rozkoš a láska ... , s. 50. 
133 Shahar, S., Die Frau im Mittelalter ... , S.194-198. 
134 Otis-Court, L., Rozkoš a láska ... , s. 53. 
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svazky, jež byly uzavřeny v rozporu s církevními předpisy. 135 

Dalším takovým normativním pramenem jsou již zmiňovaná 

Břetislavova statuta, kde kníže kromě mnohoženství zakazuje i 

rozvod a cizoložství (ale jen u žen), ženě pak dovoluje stěžovat si na 

manžela, pokud by se k ní špatně choval. 136 

U vládnoucí vrstvy se církvi kontrola uzavírání sňatku mohla 

podařit poměrně záhy, pravděpodobné ale je, že u běžného 

venkovského obyvatelstva staré zvyklosti přežívaly ještě do 

vrcholného středověku, v odlehlých "bohem zapomenutých" 

oblastech snad ještě déle. 137 Například, jak již bylo zmíněno, církví 

nařízený zákaz sňatků mezi příbuznými až do sedmého, respektive 

čtvrtého stupně byl na venkově nemyslitelný. 

III.2.a. Sňatek a právní postavení ženy 

Právní postavení ženy ve slovanské společnosti bylo daleko 

příznivější, než například u Germánů, nebo ve starém Římě. Sice 

ani zde nebyla zcela svobodná, ale stála svému muži téměř na 

roveň. Byla sice v podřízeném postavení vůči svému otci a 

manželovi, ale nikoli proto, že byla žena, ale proto, že manžel a 

otec stáli hierarchicky nad ní. Například dcera měla prakticky stejný 

status a postavení, jako její bratr, což bylo v germánském a římském 

právu nemyslitelné. České právo také neznalo pohlavní poručenství 

nad ženami, a tudíž ženy nebyly vyloučeny z žádného práva 

příslušejícího mužům. Po smrti manžela se vdova stala zcela 

samostatnou, stejně, jako dědička bez příbuzných. Díky tornu se pak 

135 CDB 1,27, s. 43, 992. 
136 Bretholz, B. (ed.), Die Chronik der Bóhmen des Kosmas von Prag ... , kniha 
II., kap.6., s. 85-89. 
137 Smetánka, Zd., Legenda o Ostojovi. .. , s. 188-197. 
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i ona sama mohla stát poručnicí, což ovšem bylo postupně během 

pozdního středověku zrušeno. 138 

Dalším velmi významným faktorem v právním postavení 

ženy bylo, že církev trvala na oboustranném souhlasu snoubenců se 

sňatkem. Snažila se tím zamezit vynuceným sňatkům, pouhým 

paktům mezi rodinami bez jakéhokoli vnitřního obsahu. I když 

v mnoha případech byly tyto souhlasy jen formální - jejich počet se 

zpravidla přímoúměrně zvyšoval s růstem postavení a bohatství 

snoubenců, zajišťovaly ženám alespoň teoretickou moc nad 

vlastním osudem. U venkovanů pak tento trend zamezil i sňatkům 

vynuceným vrchností a i když nevedl přímo ke svobodě v uzavírání 

manželství, přineslo alespoň určitou míru právní způsobilosti pro 

tyto vrstvy obyvatelstva. 139 

Podle církve je totiž nutné respektovat především svobodnou 

vůli obou zúčastněných stran jimiž byli snoubenci, nikoli rodiny. 

Z toho důvodu se také církev od ll. století snaží razantně bránit 

sňatkům příliš mladých snoubenců, jejichž souhlas nemohl mít pro 

jejich nezralost velkou hodnotu 

Při udílení manželské svátosti pak církev tuto rovnoprávnost 

obou pohlaví před bohem ještě podtrhávala tím, že ženě přidělila 

stejné místo jako jejímu muži. 140 

138 K 'k 'A P" , ~ 3 10 oza ova, ., ravnz postavenz zeny ... , s. - . 
139 Ennen, E., Ženy ve středověku ... , s.243. 
140 Klapisch-Zuber, Ch., Žena a rodina ... , s. 247-248. 
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III.2.b. Sňatek a majetek 

Sňatky ve všech vrstvách společnosti řešily ve větší nebo 

menší míře vždy otázku majetku. Ani na venkově tomu nebylo 

jinak. I když rolníci byli samozřejmě ve výběru partnerky tímto 

faktorem méně limitováni, než tomu bylo v jiných vrstvách 

společnosti, jasné je, že i u nich určitou roli hrál. 141 

Na venkově kromě hmotného přínosu do manželství hrála 

také velmi významnou roli ženina pracovitost a šikovnost - zkrátka 

její "využitelnost", nicméně bohatý sedlák si většinou k sobě hledal 

i bohatou nevěstu - tedy tu s velkým věnem. 142 

Věno však, jak ho známe dnes, nebylo v raném středověku 

jediný způsob, jak se vyjadřovala hodnota manželky. Ženina rodina 

také nebyla jedinou stranou, kteráji měla zabezpečit. 

Žena podle tehdejšího pohledu na věc už ze své přirozenosti 

potřebovala ochranu rodiny. Proto bylo povinností jejích příbuzných 

provdat ji za muže, který by jí byl schopen poskytnout stejnou 

ochranu, jako to do té doby činili oni. 143 

To, jak je vyvolený movitý, a tedy schopný dostát svým 

závazkům, se v minulosti vyjadřovalo různými způsoby. V původní 

slovanské společnosti převládla tzv. cena za nevěstu, která měla 

rodině nahradit prostředky, jež do výchovy dívky vložila, a také 

v· 1 1 'h rl v· 1· 1 ' '1 "J' 1 ' v uZlteÁ, ~terj uy ucera prlneSla jai\.O pracovnl SIla. v lrne taÁ.e, ze se 

současně praktikoval i sňatek únosem, jenž se ale již koncem 

141 Goody, J., Proměny rodiny ... , s. 71. 
142 Meier, D., Bauer, Biirger, Edelman ... , s. 12-22. 
143 K 'k 'A P" , v 11 17 oza ov a, ., ravm postavem zeny v ... , s. - . 
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pohanské doby považoval za něco obhroublého a starého. Nelze 

ovšem říci, který z těchto dvou způsobů byl původnější. 144 

A byl to právě sňatek výkupem, který v pozdější době 

převládl a jeho princip přijala i křesťanská společnost v podobě 

věna (lat. dos). Instituce věna nahradila tradiční vykupování 

manželky a ve své podstatě šlo o zajištění ženy do budoucna tak, 

aby na jedné straně se o ní nemusela její původní rodina starat a na 

straně druhé, aby ona nemohla požadovat část rodinného dědictví -

šlo tedy o jakési "odbytné".145 

Tím, že dívka dostala věno, byla automaticky vydělena 

z okruhu možných dědiců a pouze v nejkrajnějším případě, nebylo

li žádného příbuzného, mohla do hry o dědictví vstoupit. 146 

V období, kterým se zabýváme, a především v prostředí venkova se 

jako věno dával vždy majetek movitý (u venkovanek to nejčastěji 

bývala jen základní výbava), nemovitý majetek se nechával jako 

dědictví synům. Zprávy o tom, že by dívka dostala i nemovitý 

majetek, pocházejí až ze 13. století. Měla-li rodina více dcer, byla 

otázka výše věna velmi složitou záležitostí, neboť podle starého 

českého práva měly všechny dcery nárok na stejnou výši. 

Nárok na věno mohla dívka ztratit nejčastěji ze dvou důvodů. 

Prvním byl již výše zmiňovaný sňatek proti vůli rodiny, druhým pak 

to, pokud přišla o svou nevinnost, popřípadě se stala svobodnou 

matkou. 147 

144 Niederle, L., Život starých Slovanů 1/1 ... ,s. 60-66. 

145 K 'k 'A P" , v 19 oza ova, ., ravnz postavenz zeny v ... , s. . 
146 Kapras, J., Manželské právo majetkové ... , s. 19-28. 
147 K 'k 'A P" , v 19 28 oza ova, ., ravnz postavenz zeny v ... , s. - . 
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Kromě věna jako takového pak dívka dostávala i vlastní 

výbavu, ale jak jsme se již zmínili, ve venkovském prostředí se tyto 

dvě položky většinou kryly. 

Dalším významným pojmem je tzv. obvěnění (lat. dotalicum) 

- částka, kterou dostávala novomanželka od svého muže. Tento 

výraz bývá často ztotožňován s tzv. Morgengabe nebo-li jitřním 

darem, tedy darem za ztrátu panenství, známým z germánských 

zákoníků. V českém prostředí však pro něj nemáme přímé důkazy, 

pravděpodobné ale je, že si němečtí kolonisté přicházející co Čech 

tento zvyk udrželi. 

Obvěněním zajišťoval muž ženě majetek pro případ své smrti 

a to v podobě smlouvy, která ale až ve 13. a 14. století dostala 

pevnější formu a jež byla téměř výhradně uzavírána přímo mezi 

manželi. Výška obvěnění se mohla lišit, a to zejména proto, že 

nevyplývala z žádného pevně stanoveného zákona. 148 Kapras uvádí, 

že manžel většinou k ženinu věnu přidával ještě jeho jeden a půl 

násobek - to pokud šlo o pannu, pokud si bral vdovu, přidával 

většinou už jen jednou takovou částku, jakou mělo její věno. 149 

Samozřejmě, že pro venkovské prostředí písemné smlouvy a 

zanesení přesné výše věna a obvěnění nehrály významnější roli; pro 

české prostředí nemáme ani jedinou dochovanou smlouvu tohoto 

typu. Že je ale i venkované uzavírali víme z několika případů ze 

západní Evropy. Georges Duby ve své knize Rytíř, žena a kněz 

uvádí hned několik případů smluv sepsaných venkovskými 

právníky. Jeden z nich praví: "Neboť jsem se v lásce Boží, mých 

148 K 'k 'A P" , v 19 28 oza ova, ., ravm postavem zeny v ... , s. - . 
149 Kapras, J., Manželské právo majetkové ... , s. 29-40 .. 
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rodičů ... s tebou zasnoubil, dávám ti, má sponsa (snoubenka), ze 

všeho, co mám, celou polovici, dávám ti to věnem před svatebním 

dnem a po tomto dni s tím můžeš naložit, jak budeš chtít. ,,150 

Obvěnění nesměl manžel zmenšit - to, co jednou bylo 

manželce dáno jako obvěnění, jí již nikdy nemohlo být odňato, 

manžel jím již nemohl volně disponovat, ani je použít například 

jako zástavu či ke splácení dluhů. Z pozdější doby však víme, že 

bylo možné změnit předmět na němž bylo obvěnění zajištěno. 

Manžel také mohl obvěnění navýšit. Tento přidaný obnos pak 

poměrně často podléhal podmínce, že po manželově smrti ženě 

zůstane jen v tom případě, pokud se ona již podruhé nevdá a zůstane 

vdovou. 151 

Nyní je ještě třeba se zmínite o výrazu" žena je vězněm muže 

svého" známém z pozdně středověkých a raně novověkých 

pramenů. Ten totiž někdy býval interpretován jako důkaz toho, že 

žena byla odkázána zcela na milost a nemilost manžela. Ve 

skutečnosti šlo spíše o její ochranu. Majetek ženy, který přinesla do 

manželství společně s tím, co jí přidal manžel - tedy obvěnění -

přecházel po svatbě pod správu manžela. Z toho, že byla" vězněm 

muže svého ", sice vyplývalo, že s věnem nemohla volně disponovat, 

na druhou stranu s ním ale nemohl disponovat ani manžel, a tedy, 

jak jsme již výše zmiňovali, jej ženě jakkoli zkrátit, či jinak 

poškodit. Kromě obvěnění pak mohl ještě manželce vyhradit část 

svého majetku, kterou volně disponovat mohla a to plně podle své 

vůle. 152 

150 Duby, G., Rytíř, žena a kněz .... , S.81. 
151 Kapras, 1., Manželské právo majetkové ... , s. 54-59. 
152 K 'k 'A P' , , v 30 38 oza ov a, ., ravnz postavenz zeny v ... , s. - . 

47 



Pokud muž zemřel dříve, než jeho manželka, měla ona nárok 

na "své" obvěnění; pokud zemřela dřív žena, obvěnění spadlo na 

manžela. Jeho účelem totiž bylo zajistit ženu pro případ vdovství, 

což její smrtí samozřejmě ztratilo své opodstatnění. 153 

111.3. Vdova 

Snad nejznámější ženská autorka středověku Christiane de 

Pisan ovdověla, když jí bylo dvacet pět let. Podruhé se již nikdy 

nevdala a o manželském stavu se vyjádřila, že los provdané ženy je 

mnohokrát daleko více hořký, než saracénské zajetí. 154 

Bylo tedy manželství ve středověku pro ženu spíše vězením 

než poutem lásky? 

Ať tak nebo tak, pro bohatou dobře zajištěnou ženu, jako 

byla Christiane de Pisan, ale i jiné šlechtičny nebo měšťanky, mohl 

vdovský stav znamenat především osamostatnění se, vyváznutí 

z manželova vlivu - a tedy mohl být přínosným. V Čechách to 

platilo o to víc, neboť zde se, na rozdíl například od starověkého 

Říma, vdova nevracela do podřízenosti své rodiny. 155 

Na druhou stranu i na ně číhala mnohá nebezpečí, jako 

dědictví lačné příbuzenstvo, či věřitelé zesnulého manžela. I 

samotná Christine si stěžuje, že je sama a bez přátel. 

153 Kapras, J., Manželské právo majetkové ... , s. 66. 
154 Shahar, S., Die Frau im Mittelalter ... , s. 21. 
155 K 'k 'A P" , v 39 oza ova, ., ravm postavem zeny v ... , s. . 
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A tak mnoho středověkých románů vypovídá jak o 

sebevědomých soběstačných ovdovělých ženách tak o 

nejrůznějších ponurých osudech středověkých vdov. 156 

Ve venkovském prostředí vdovství většinou mnoho kladů 

nemívalo. Manželství, to byla především určitá dávka jistoty, muž 

byl ten, kdo v největší míře zajišťoval zdroj obživy pro rodinu. 

A právě v případě jeho smrti, nebyl-li nikdo kdo by ho mohl 

zastoupit, jako dospělý syn nebo bratr, nastaly pro ženu krušné časy. 

Jen těžko mohla zastat sama manželovu práci, neboť měla vlastních 

povinností více než dost. 

Staré české právo SIce pamatovalo na ženy, jež přišly o 

manžela, na osud chudých venkovských vdov ale velký vliv nemělo. 

České právo vykazuje tendence co nejvíce zajistit ženino 

jmění po manželově smrti vůči ztrátám jakéhokoli druhu. Ze zákona 

měla vdova právo na své obvěnění, jímž ji manžel zaopatřil. Již 

výše bylo zmiňováno, že na tento majetek se nevztahovaly 

manželovy dluhy, nemohl s ním ani nikdo jakkoli disponovat. 

Vdova pak se svým obvěněním mohla naložit, jak chtěla. 

Mohla je prodat, darovat, zadlužit nebo si je přinést do druhého 

manželství. V tomto případě však nový manžel nabýval nad 

obvěněnímjen omezenou moc vyplývající ze svatební smlouvy. 

Po její smrti přecházel tento majetek na toho, koho určila 

bud' přímo ona nebo její zesnulý manžel. 157 

156 Klapisch-Zuber, Ch., Žena a rodina ... , s. 261. 
157 Kapras, J., Manželské právo majetkové ... , s. 66-75. 
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Kromě obvěnění, na něž měla ze zákona právo, mohl manžel 

ženě odkázat i něco ve své závěti. V mnoha listinách se pak 

setkáváme s formulací, že tento majetek má žena jen do své smrti a 

poté měl přejít na děti, jestliže z manželství vzešly. 

Velmi výmluvná je v tomto případě pasáž z listiny Oty 

Olomouckého v níž mimo jiné říká: " ... Quod vero remanet in 

potestate uxoris mee Euftmie in omni substanci vel suppellectili et 

ex sua dote, sic vult dividere: si fuerit ei jilius cum ista jilia, que 

nunc est, Bohuslaua nomine, post mortem eius mediam partem 

dividant inter se, altera vero pars jiat sancto Stephano pro remedio 
. ,,158 anzme sue .... 

Své ženě tedy dává právo naložit se zmiňovaným majetkem, 

jak uzná za vhodné, zároveň však dodává, že to vše má do užívání 

až do své smrti a poté má polovina přejít buď na dceru Bohuslavu, 

nebo po čtvrtině jí a synovi, který se ovšem zatím nenarodil. Druhou 

část z majetku pak mají děti odevzdat pro" spásu její duše" 

klášteru. 

V některých případech nacházíme i upozornění, že žena o 

majetek, který jí manžel odkázal nad její obvěnění, přijde ve chvíli, 

kdy se podruhé vdá, popřípadě ztratí i celé "nadvěno", tedy i to, co 

jí manžel odkázal v rámci obvěněnL I59 

Při možnostech, jaké měli prostí venkované, co se velikosti 

obvěnění týče, nebylo tedy jejich vdovám co závidět. I v případě 

zámožnějších sedláků musel být úděl vdovy velmi nelehký. 

158 CDB I: 79, s. 85,3.2.1078 
159 Kapras, J., Manželské právo majetkové ... , s. 72. 
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Většina vdov byla pak odkázána na milost vlastních 

příbuzných, což ovšem ani v případě těch nejbližších - tedy synů a 

dcer, nemuselo znamenat zajištění důstojného života. 

Pokud se žena pře ci jen uživila sama, přinášelo jí to další 

riziko. Středověk, to je především svět ustálených, léty prověřených 

pravidel. A kdokoli do tohoto rámce nezapadal, stával se 

podezřelým. Ženino místo bylo po boku muže a vdova, jež si sama 

zajišťuje obživu prostě do rámce, který ženám středověká 

společnost přisoudila, rozhodně nezapadala. To vše ji pak ještě více 

vytěsňovalo ze společnosti a mohlo končit až tragicky. Vždyť i 

nejčastější obětí pozdějších honů na čarodějnice se stávaly právě 

osamělé starší ženy. 160 

160 Klapisch-Zuber, Ch., Žena a rodina ... , s. 241-262. 
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v , v 

IV. ZIVOT VENKOVSKE ZENY 

Život venkovské ženy se odvíjel v delších i kratších cyklech. 

Tím nejkratším byl den - denní povinnosti od východu slunce 

do jeho západu, jež se opakovaly stále dokola. Odlišovaly se 

především v závislosti na roční době, neboť rok, to byla druhá velmi 

podstatná veličina na venkově. Od přípravy půdy k setí poté, co 

zmizel poslední sníh, přes starání se o rostoucí obilí, jeho sklizeň, 

úpravu polí před zimou, popřípadě zasetí ozimu, až po přečkání 

dlouhé zimy. 

Dalším pro ženu významným cyklem pak bylo její 

těhotenství, rození dětí a jejich výchova, což se více či méně často 

opakovalo. 

Toto monotónní střídání jednotlivých fází bývalo někdy 

narušováno různými událostmi. K těm vítaným a pro ženu klíčovým 

patřil zajisté sňatek, na druhém konci pak stávaly pohromy, smrt. 

V této kapitole bych se chtěla věnovat pohledu na to, jakými 

cestami se mohl ubírat život středověké venkovanky v české 

kotlině. 

lV.J. Dětství 

Dětství na venkově trvalo velmi krátce a i v tomto věku, 

kromě těch úplně nejmenších, měl každý své povinnosti. 

Zda venkovské děti v raném věku mívaly nějaké hračky nebo 

ne, bohužel z českých archeologických pramenů nevíme. Dá se však 

předpokládat, že tomu tak bylo. Stejně jako v západní Evropě měli 
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kojenci pravděpodobně různé druhy cumlů, kousací kroužky 

vyrobené z kůže a látky, hrkátka a klapačky, ty větší pak i 

jednoduché panenky, známý je i nález hrachem naplněného 

vepřového žaludku, jenž asi sloužil jako hrkací míč. 161 

Děti obou pohlaví vyrůstaly v péči matky přibližně do 

sedmého roku věku, kdy pak chlapci bývali svěřováni otci, 

respektive pověřováni pomocnými úkoly, jež spadaly do jeho 

kompetence. Ve slovanském prostředí se tak často dělo obřadem 

zvaným postřižiny, i když z některých pramenů víme, že se 

postřižiny mohly odehrávat už v dřívějším věku. 162 V českém 

prostředí o nich máme zmínku díky první staroslověnské legendě o 

svatém Václavu, která zmiňuje právě postřižiny českého knížete. 163 

Pracovat musely děti již od útlého věku. Druhy práce, které 

zastávaly, se podle pohlaví začaly rozlišovat až když povyrostly, 

přibližně kolem sedmého roku. 164 

Dívky pak zůstávaly k ruce matce, od níž se učily svým 

budoucím povinnostem paní domu od těch nejjednodušších prací, 

jako bylo hlídání hus a dobytka na pastvě, přes drobnou pomoc v 

domě, nošení vody, starání se o mladší sourozence, poslíčkování a 

nošení jídla otci na pole. 165 

Tyto činnosti pak měly nejednou za následek vážná poranění 

dětí, nebo i smrt, buďto jich samotných, nebo jejich mladších 

sourozenců, které nedbale hlídaly. 

161 Schubert, E., Alltag im Mittelalter, Darmstadt 2002, s. 222-224. 
162 Niederle, L., Život starých Slovanů 1/1 ... , s. 59-66. 
163 FRB I, s. 127. 
164 Mitterauer, M., Familže und Arbeitsteilung ... , s. 28. 
165 Schubert, E., Alltag žm Mittelalter ... , s. 222-224. 
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Děti venkovanů nebyly nijak více vzdělávány. Za dostačující 

se považovalo to, co si osvojily a dozvěděly v rámci rodiny, 

vesnické komunity a také od kněze, jenž jim vštěpoval křesťanské 

zásady. Nebyly nikterak vydělovány ze společnosti dospělých, což 

by bylo především na venkově téměř nemyslitelné. 166 

Dívky si postupně osvojovaly znalosti, jak se postarat o celou 

domácnost. Měly z nich být nejen dobré hospodyně, manželky a 

matky, ale musely v případě potřeby i umět pomoci muži s polní 

prací. Učily se vařit, rozdělávat oheň, vyrábět sýr, starat se o 

zahrádku, také mlít mouku a v mnoha případech i připravovat pivo. 

Kromě toho musely zvládnout i předení a tkaní. A samozřejmě také 

příležitostně pomáhaly na poli a stejně jako chlapci pásly dobytek a 

jiné domácí zvířectvo. Profesionálními pasáčky a pasáky se pak ale 

stávali pouze chlapci. 

Měla-li rodina více dětí, než mohla uživit, nebo pro něž měla 

dostatek práce, byly děti posílány jako pomocná síla na dvorce, 

respektive do měst. 167 

Krušné časy nastaly dětem v případě, přišly-li o jednoho, 

nebo dokonce o oba rodiče. Pohádky o zlých macechách a otčímech 

mají své kořeny i ve středověku. Pokud zemřel otec nebo matka, 

přebíral roli poručníka dětí ten druhý, zemřeli-li oba, poručníkem 

byl stanoven některý příbuzný. V případě, že nikoho takového děti 

neměly, stanovil poručníka bud' pán, nebo vesnická komunita. O 

tom, že by úlohu náhradních rodičů přebírali kmotrové, mlčí pro 

toto období nejen prameny ale i literatura. 

166 Shahar, S., Kindheit im Mittelalter, Mtinchen 1991, s. 275. 
167 Shahar, S., Kindheit im Mittelalter ... , s. 278-281. 
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Pokud dítě zdědilo pozemky nebo jiný majetek, nemuselo na 

tom být tak zle, pokud nebylo svěřeno špatnému poručníkovi, jenž 

dítě ožebračil. Nejhůř na tom byly děti chudých, jež neměly ani 

majetek ani příbuzné. Ty byly zcela odkázány na dobročinnost a 

soucítění svého okolí. Často je posílali do služby ve velmi útlém 

věku, někdy byly dokonce zanedbávány a téměř ponechány svému 

osudu. Petr Morrone, pozdější papež Celestin V., jenž byl v roce 

1313 kanonizován, ve své biografii píše o nalezení dvou 

zanedbávaných dívek-sirotků, jež se podobaly vlčím dětem - nebyly 

schopny nejen mluvit, ale ani chodit. 168 

Neméně lehký osud měly nemanželské děti. Pokud se vůbec 

narodily (nemanželské těhotenství byla jedna z častých příčin, kdy 

dívky vyhledávaly různé kořenářky, aby jim od nechtěného plodu 

pomohly, nebo se ho jednoduše pokoušely zbavit samy), čekal je 

většinou život na okraji společnosti, v chudobě, neboť nemanželské 

děti se nejčastěji rodily právě těm nejchudším dívkám ve vsi. Těm 

šťastnějším ze svobodných matek, se podařilo vdát, většinou však 

jen za chudého venkovana. V některých případech - byl-li otcem 

někdo movitý, se mohlo stát, že své dítě( a to především syna) 

zajistil jak hmotně, tak například i duševně třeba tím, že jej poslal 

na studia. Ty méně šťastné svobodné matky pak byly při výchově 

odkázány samy na sebe, což ve středověké společnosti byl opravdu 

nezáviděníhodný osud. 169 

168 Shahar, S., Kindheit im Mittelalter ... , s. 279-280. 
169 Shahar, S., Kindheit im Mittelalter ... , s. 278-281. 
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IV.2. Dospívání a sňatek 

Typických zábav dospívající mládeže, jako byl zpěv, tanec a 

hry si venkované moc neužili. Sotva překročili dětský věk, měli 

pracovních povinností stejně jako dospělí. Při tehdejší vysoké 

dětské úmrtnosti asi většina těch, kteří se dožili dospělosti, zůstávala 

na rodičovském hospodářství. Předpokládá se však, že i v této době 

někteří mladí odešli na cizí dvorce do služby, či se toulali po 

venkově jako námezdní pracovní síla. Stávalo se, že byli ve službě 

jen během roku a domů se vraceli pomoci během žní, či v jiné pro 

zemědělce náročné době. 170 

Klasický jev na českém venkově pozdního středověku a 

novověku - tedy mladí lidé ve službě na jiných statcích, se v našem 

období mnoho neuplatňoval. Tehdejší hospodářství bývala většinou 

poměrně malá - nejčastější o velikosti do jednoho lánu - a tudíž 

stěží uživila hospodáře ajeho rodinu, natožpak ještě čeled'o 

Ti, kteří zůstali na rodičovském hospodářství zde 

automaticky přebírali povinnosti děveček a pacholků, většinou však 

nevykonávali tolik náročnou práci, jako dospělí. 171 

Kolem čtrnáctého roku života byli venkované již zkušenými 

sedláky, dívky hospodyněmi. Plnoletost se stanovovala různě, 

záleželo také na příslušnosti k různým sociálním skupinám. U 

16, pro chlapce 18 let (u 

urozených to bývalo o dva roky méně). 

Pro sirotky s dědictvím po zemřelých rodičích byla plnoletost 

velkým zlomem - nepotřebovali totiž již více poručníka. Pro ostatní 

170 Goetz, H.-W., Frauen im.fruhen Mittelalter ... , S. 267-270. 
171 Mitterauer, M., Familie und Arbeitsteilung ... , S. 28. 
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kromě toho, že se teoreticky mohli ženit a vdávat, plnoletost až 

takový význam neměla. Buď nadále zůstávali na otcovském 

hospodářství, nebo ve službě, či jako námezdní pracovníci. 

Pokud byl mladík dědicem, byla pro něj daleko větším 

zlomem smrt jeho otce, protože většinou teprve tehdy se stával 

hospodářem. Neolokalita - tedy situace, kdy mladý pár zakládá 

nové hospodářství - nepatřila na venkově k běžným jevům a ani 

instituce výminku nebyla ve středověku častá. 172 

Dívky tedy vstupovaly do manželství dříve než chlapci. 

Pozdější západoevropský model platící pro pozdní středověk a 

novověk, kdy dívky vstupovaly do mapželství až kolem dvacátého 

roku věku, nelze na venkovské prostředí raného ani vrcholného 

středověku aplikovat. Venkovanky se vdávaly poměrně velmi 

mladé, často již v patnácti nebo šestnácti. 173 

To, v jakém věku uzavřela venkovanka sňatek, záleželo i v 

tomto prostředí na otázce věna. Výzkumy ze západní Evropy 

ukazují, že dívky bohatých sedláků s velkým věnem se vdávaly 

dříve, než ty pocházející z nuzných poměrů. U těch chudých kromě 

toho mála, co dostala jako výbavu, hrálo určitě roli i to, zda byla 

pracovitá a měla dobré zdraví, neboť jen taková mohla být svému 

muži přínosem. Pokud dívka nedostala žádné věno, bylo pro ni 

uzavření sňatku těžké. Největší procento těch, které zůstávaly jako 

děvečky u cizích hospodářů, či pracovaly na dvorcích, nebo později 

odcházely do měst, byly dcery těch nejchudších venkovanů. 174 

172 Gestrich, A., Krause, J., Mitterauer, M., Geschichte der Familie ... , s. 265. 
173 Shahar, S., Die Frau im Mittelalter ... , s. 197. 
174 Shahar, S., Kindheit im Mittelalter ... , s. 282. 
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V předkřesťanské době se, jak už jsme se zmiňovali, na 

panenství dívek mnoho nehledělo, spíše bývalo na závadu. 

K obiíbeným zábavám mládeže patřily plesy, hry v polích při nichž 

se dívky a chlapci milovali. 175 

S postupným přijímáním křesťanství začala být vyžadována 

počestnost neprovdaných dívek, ty, které se staly svobodnými 

matkami, se rázem ocitly na okraji společnosti. 

lV.3. Dospělá žena 

Náplní života středověké ženy byla samozřejmě práce. 

Jelikož tomuto tématu je věnována samostatná kapitola, chtěla bych 

se zde věnovat jiným aspektům. 

Ne každá dospělá žena hrála stejnou roli ve společnosti. 

Pokud se neprovdala, stávala se, nebo byla dál děvečkou či služkou 

jako v době svého mládí. Ani provdané ženy neměly vždy stejné 

postavení v rámci domácnosti. Záleželo na tom, byla-li ženou 

samostatného hospodáře, nebo ne. Pokud ano, byla svou paní, vedla 

vlastní domácnost. Tuto funkci ostatně mohla zastávat také, jestliže 

byl hospodářem její tchán, ale tchyně již zemřela. Nejméně pevné 

postavení pak žena měla, byla-li na živu stále ještě její tchyně

hospodyně. V tom případě někdy mladá žena nebývala více, než 

děvečka. 

175 Beranová, M., Slované ... , s. 137. 
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Nejdůležitějším posláním vdané ženy snad ve všech dobách a 

většiny společenských postavení bylo rození dětí. Ve venkovském 

prostředí se k tomu váže ještě starání se o ně a jejich výchova. 176 

V literatuře je často zmiňován názor, že ve středověku byla 

citová vazba matek vůči dětem, zejména kojencům, daleko menší, 

než dnes. Lze se domnívat, že u šlechtičen a bohatých měšťanek, 

které dávaly své děti kojným, tomu tak být mohlo. 

Phi1lipe Aries se domnívá, že pojem dětství, se začal v 

Evropě objevovat až v 16. století a to v souvislosti s vyšším 

ceněním si života dítěte. Podle něj měla tato proměna jít ruku v ruce 

s poklesem dětské úmrtnosti, což mělo mít za následek to, že se 

rodiče přestali tolik obávat, že jim děti zemřou a byli tedy schopni 

větší citové investice vůči nim. l77 

Tuto teorii od něj převzal i Lawrence Stone, 178 jehož názory 

však byly záhy kritizovány mnoha medievisty i antropology. 

Dětská úmrtnost byla obrovská až do 19. století a 

z historického hlediska existuje opravdu jen minimum důkazů o 

tom, že by se míra rodičovské lásky odvíjela od toho, kolik dětí 

ztratili, nebo ještě mohou ztratit. 179 

Ale pouto, které se vytvoří mezi matkou, která své dítě sama 

kojí, nechává ho spát ve své posteli až do dvou nebo tří let věku, 

vychovává ho a je tedy s ním stále v kontaktu, nemohlo být i přes 

vysokou kojeneckou úmrtnost nijak chladné. 180 

176 Mitterauer, M., Familie und Arbeitsteilung ... , s. 60. 
177 Aries, P., Centuries ofChildhood, New York 1962. 
178 Stone, L., Family, Sex and Marriage in England 1500-1800, London 1977. 
179 Goody, J., Proměny rodiny ... , s. 76-77. 
180 Shahar, S., Die Frau im Mittelalter ... , s. 198-202. 
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Podle Jacquese Le Goffa měl ale Aries v jednom pravdu: 

rodiče na své děti pohlíželi především jako na budoucí dospělé, a 

přáli si, aby se tak stalo co možná nejdříve. 181 

Ovšem ani tento fakt nevylučuje to, že rodiče své děti mohli 

milovat a většinou také milovali. 

Kromě výchovy dětí měla dospělá žena mnoho povinností. 

Pokud byla vdaná a vedla vlastní domácnost, většina jejích činností 

se točila kolem ní. 

Jednou z velmi důležitých činností ve středověku, jež 

příslušely ženě, bylo udržování ohně. To mělo význam nejenom 

praktický - rozdělávání ohně bylo stále poměrně složitou záležitostí 

- ale i symbolický, šlo o udržování pomyslného rodinného krbu. Je 

velmi zajímavé, že na starosti o oheň se většinou podílela celá 

rodina. Jestliže jeho udržování příslušelo ženě, tak obstarávání 

dřeva patřilo do mužské kompetence, děti zase velmi často 

pomáhaly při nošení polínek do domu. 182 

S udržováním ohně samozřejmě souviselo i vaření, o němž 

již byla částečně řeč v kapitole o předmětech k němu potřebných, 

jako keramické hrnce, nože, košíky. Více o něm bude ještě 

pojednávat kapitola, která se týká přípravy stravy. 

Další ženskou povinností byla starost o zahradu, dvůr a 

hospodářská zvířata. Do její kompetence spadala především drůbež 

- slepice, husy, kačeny a také mláďata velkých hospodářských 

zvířat. Dospělý skot byl dominantou muže, žena měla na starosti 

dojení. V novověku spadala do kompetence ženy i prasata 

181 Le Goff, J., Středověký člověk ... , s. 21. 
182Ketsch, P., Frauen im Mittelalter 1- Frauenarbeit im Mittelalter, Quellen und 
Materialen, Dlisseldorf 1983, s. 81. 
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v chlívku. Ta se však ve středověkém prostředí pásala volně po 

lesích a daleko více se podobala svým divokým příbuzným. Není 

proto divu, že starost o ně připadala muži. 183 

Žena byla čas od času nucena vzdálit se od domu a to 

zpravidla pokud pomáhala muži na poli, což se stávalo především o 

žních. Kromě toho také chodila do lesa, aby tam nasbírala různé 

druhy hub a lesních plodů a bylinek, jimiž obohacovala jinak 

poměrně jednotvárný jídelníček. 184 

183 Mitterauer, M., Familie und Arbeitstei/ung ... , s. 72. 
184 Mitterauer, M., Familie und Arbeitstei/ung ... , s. 78. 
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V. SVĚT OBKLOPUJÍCÍ ŽENU 

Vedle rodiny neméně důležitý aspekt, který ovlivňoval život 

venkovské ženy, byl i prostor, ve kterém se pohybovala, a to v tom 

nejširším i nejužším slova smyslu. Počínaje rámcem střední Evropy, 

přes Českou kotlinu, krajinu, kde se nacházela vesnice, vesnici 

samotnou a domem, ve kterém žena žila, konče. 

A protože se zabýváme problematikou ženy, do popředí 

našeho zájmu se dostávají právě ta místa, předměty a další aspekty, 

které byly bezprostředně spojeny s jejím působením. Nebudeme se 

tedy například tolik zabývat lesem, kam se žena dostávala jen 

okrajově, ani polem, kde sice pobývala častěji, ale jež bylo v hlavní 

kompetenci muže. Svoji pozornost zaměříme především na dům a 

jeho přímé okolí, kde trávila většinu svého času. Svou pozornost 

dále zaměříme nikoli na orební náčiní, jež bylo dominantou muže, 

ale najejí hrnce, žernov a přeslen . 

• 
A jelikož se zmínek týkajících se této problematiky 

v písemných pramenech vyskytuje v pramenech opravdu minimum, 

bude tato kapitola čerpat především z archeologických pramenů a 

literatury. 

v.l. Vesnice a okolí 

Krajina raného středověku, to jsou především jednotlivá 

lidská sídla obklopená neprostupnou hradbou lesů. 
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Po dlouhá století obývali lidé stejné oblasti; místa jako lesy, 

mokřiny, či hory, bývaly nedotknuté. Pro období kolem roku 1000 

se předpokládá, že 90% Evropského prostoru tvořily lesy. 185 

Teprve s počátkem jedenáctého století přišel zlom, růst počtu 

obyvatelstva s sebou přinesl i zúrodňování dříve nevyužívaných 

míst. Mezi ll. a 14. stoletím se například počet obyvatelstva 

v Německu a Francii zvýšil více než třikrát. Podobnou dynamiku 

v růstu lidnatosti lze přitom pozorovat teprve až v 19. století v době 

průmyslové revoluce! 186 

Pro polovinu třináctého století se odhaduje, že podíl 

zalesněné půdy byl v Evropě kolem 20%, což je údaj velmi 

překvapující, neboť porovnáme-li ho s dobou nedávno minulou, tak 

například v roce 1950 bylo toto číslo 30%, tedy o 10% vyšší! 187 

V raném středověku se osídlení Čech jen zřídka dostávalo 

nad hranici 300 metrů nad mořem. Nejvíce lidí obývalo Polabí, 

dolní Povltaví, střední a dolní Poohří a povodí Bíliny. Na přelomu 

12. a 13. století se pak tato hranice posunula až za oblasti 

s nadmořskou výškou kolem 500 metrů nad mořem. Tato doba je 

také obdobím středověké kolonizace a tedy intenzivního osidlování 

nejen oblastí pro zemědělství příhodných, ale i těch s vyšší 

nadmořskou výškou. Mizí obrovské plochy neproniknutelných lesů 

vytlačované zkulturněnými poli a pastvinami, vzdálenost 

jednotlivých vsí se ustálila zhruba na třech kilometrech. 188 

185 Meier, D., Bauer, Biirger, Edelman ... , s. 22-28. 
186 Meier, D., Bauer, Biirger, Edelman ... , s. 29. 
187 To bylo ve 13. století způsobeno především obrovskou spotřebou dřeva a 
s tím spojeným chybějícím systémem obnovování lesních porostů. K tomuto 
tématu více viz: Meier, D., Bauer, Biirger, Edelman ... , s. 22-28. 
188 Petráň, J. a kol., Dějiny hmotné kultury 1/1 ... , s. 326-334. 
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Jak ale mohla vypadat středověká vesnice? Písemné prameny 

JSou zde opět velmi skoupé, respektive písemný popis nemáme 

žádný. 

Naštěstí nám zde pomohou jiné druhy pramenů. Než se 

budeme věnovat výsledkům archeologických bádání, zaměříme se 

na jeden velmi zajímavý ikonografický pramen. 

Mám na mysli nejstarší dochované vyobrazení vesmce, 

zachycené v rukopisu" Cesty rytíře Mandevilly" (viz: Příloha II.), 

který se nyní nachází v Londýně, ale pochází nepochybně z českého 

prostředí. Jediným větším problémem je, že vznikl až krátce před 

rokem 1420. 189 I přes to jej lze s jistou dávkou opatrnosti aplikovat 

i na období starší, neboť proměna raně středověké vsi ve vesnici 

vrcholně středověkou rozhodně neprobíhala rychle a nárazově, ale 

naopak velmi pozvolna. 190 

Vesnice zachycená na několika foliích zahrnuje shluk 

nepravidelně uspořádaných usedlostí skládajících se z různě 

velkých stavebních jednotek, z nichž některé jsou navzájem 

odděleny proutěným plotem. Střechy domů nejspíš pokrývaly 

slaměné došky, v několika případech již šindel. Stěny budov mohly 

být vypleteny a omazány hlínou. Celé toto venkovské sídliště je 

obehnáno taktéž proutěným plotem. 191 

O tom, že takové podobné uspořádání bylo v raně i vrcholně 

středověkých vesnicích běžné, podávají důkazy archeologické 

189 Více k tomuto cestopisu viz: Mandeville, 1., Cestopis, tzv. Mandevilla, Praha 
1963. 
190Borst, O., Alltagsleben im Mittelalter, Frankfurt am Main 1983, s. 113-115. 
191 Více k tomuto tématu viz: Smetánka, Zd., Život středověké vesnice, Zaniklá 
Svídna, Praha 1988, s. 84-90. 
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výzkumy.l92 A i když většina lokalit mohla být probádána jen 

částečně, lze si i na základě těchto výzkumů udělat ucelenější 

představu o tom, jak mohla vesnice té doby vypadat. 193 

Raně středověké vsi, to byly většinou shluky usedlostí často 

shromážděných v okolí dvorce nebo hradu. Poloha jednotlivých 

usedlostí bývala většinou jen určována vodním tokem, či jiným 

zdrojem vody. Velikost i uspořádání objektů ve vesnici, je pro 

mezidobí 10. a 13. století pro archeology velkou neznámou, 

dokonce lze jen velmi těžko objekty nalezené ve vesnicích rozdělit 

do jednotlivých usedlostí.1 94 

Teprve ve 13. a 14. století zaznamenáváme ustálení pevné 

struktury usedlosti, což s největší pravděpodobností souviselo 

s kolonizaCÍ a německým právem, kdy mnoho vesnic bylo založeno 

plánovaně a na základě smlouvy. Průměrná velikost takových 

vesnic se pohybovala okolo 15-30 usedlostí, i když vznikaly i 

daleko větší - až s 50 usedlostmi, a nacházíme i drobné osady o 6 až 

deseti domech, nebo úplné samoty. 

Tvar vesnického katastru, jejž známe ještě z první poloviny 

dvacátého století, byl většinou ustálen právě ve 13. století. 195 

Nejvíce archeologických výzkumů týkajících se vesnic se 

pak zaměřilo na vesnice vrcholného středověku, jež během několika 

desítek let zaniklv a iež bvlv až do současnosti pohyty lesy, 
'" oJ -.,/ -' ." ." ." 

Z těchto vsí je pro nás nejdůležitější Svídna, jež existovala již 

192 Smetánka, Zd., Život středověké vesnice ... , s. 88-89. 
193 Nekuda, V., Obytné objekty ve světle archeologických výzkumů raně 
stledověkých vesnických sídlišť na Moravě, in: AH 19/1994, s. 349-363. 
194 Smetánka, Zd., Klápště, J., Archeologie a česká vesnice 10.-13. století, in: 
AR 27/1975, s. 289-296. 
195 Petráň, J. a kol., Dějiny hmotné kultury 1/1 ... , s. 328-332. 
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koncem 13. století, na rozdíl například od Mstěnic nebo 

Pfaffenschlagu, jejichž počátky lze datovat až do století 

následujícího. 196 

V.2. Dům 

Dům byl hlavním působištěm ženy. I když pro období 

středověku nelze předpokládat, že by veškeré své aktivity 

soustředila pouze na něj, velkou část dne trávila v jeho nitru nebo 

přímém okolí. 

Jak ale takový dům vypadal? 

Ve většině případů jsme odkázáni Jen na archeologické 

nálezy. Ty nám ale odhalují pouze jakési negativy staveb - díry po 

zahloubených kůlech, tmavé plochy po položeném trámu, zbytky 

ohnišť. Místa bývalých vesnic se v krajině velmi těžko hledají, často 

pomůže terénní výzkum, nebo i nahromadění většího množství 

střepů po orbě. 197 

Pro námi zkoumané období narážíme ještě na další problém. 

Jak upozorňuje Jan Klápště, z hlediska archeologie, je velmi 

sporným obdobím ll. a 12. století. Je to doba, kdy se již 

zahloubené stavby objevují jen poměrně málo často, pevná 

nadzemní obydlí hlubokými jámami pro kůly se však začala stavět 

až s počátkěm století třináctého. Máme tedy mezidobí dvou století, 

kdy se staví lehké nadzemí stavby, po nichž se nám mnoho 

pozůstatků nedochovalo. 198 

196 Smetánka, Zd., Klápště, J.,Archeologie a česká vesnice ... 
197 Beranová, Slované ... , s. 187-189. 
198 Ježek, M., Klápště, J., Tomášek, M., The medieval peasant house in 
Bohemia ... 
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V následující kapitole budu vycházet především z výzkumů 

pozdně slovanských a vrcholně a pozdně středověkých vesnic jako 

je Březno u Loun, Svídna, Pfaffenschlag a Mstěnice. Jak již bylo 

naznačeno výše, se středověku probíhala většina změn jen velmi 

pozvolna a tak nezbývá, než předpokládat, že období 11. a 12. 

století bylo jakýmsi průsečíkem stavu v době předcházející a 

následující. 

A jak tedy vypadalo obydlí, ve kterém nebo v jehož okolí 

venkovská žena přemyslovského období trávila většinu svého času? 

V raném středověku ještě převládají stavby alespoň z části 

zahloubené do země. Šlo o takzvané zemnice a polozemnice. 

Objevují se však už i stavby nadzemní. Rozdíl mezi prvním a 

druhým typem stavby bývá spatřován v tom, že u zemnice se 

střecha opírala přímo o zem, kdyžto u polozemnice o nízké nad 

úroveň terénu vyčnívající zdi. 199 Výhodou takto částečně 

zahloubených stavení byla především téměř stálá teplota, která se 

v nich přirozeně udržovala a tím i lepší možnost vytápění v zimních 

měsících.To je jeden z hlavních důvodů, proč se takové stavby 

stavěly i v průběhu 13. století. Na druhou stranu ale nelze tvrdit, že 

by se ve starších dobách nadzemní stavby vůbec nevyskytovaly. 

Například z důvodů tvrdosti podloží, či mokrého terénu byli raně 

středověcí venkované nejednou přinuceni k stavbě nadzemního 

domu. 200 

199 Smentánka, Zd., Archeologie a česká vesnice 10.-13. stoletf, in: AR 27/1975, 
S.289-296. 
200 Beranová, Slované ... , s. 195-197. 
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Co se velikosti obydlí týče, do 13. století jsou nejčastějšími 

stavbami jednoprostorové domy o ploše od 4 do 25 m2
, v průměru 

ale o 16-20 m2
, přičemž jejich rozměr se s postupem času zvětšoval. 

U zemnic převládá čtvercový půdorys, ale nalezeny byly i 

obdélníkové nebo oválné, u nadzemních staveb se naopak nejčastěji 

vyskytuje půdorys obdélníkový. 201 

Střecha domů mohla být bud' valbová, jestliže nosné sloupy 

stály uprostřed domu, nebo sedlová, byly-li umístěny ve štítových 

stěnách nebo vně obydlí. Jako střešní krytina se používaly nejčastěji 

slaměné došky, jež byly lehce dostupné, nepropustné, lehké a měly 

výborné izolační vlastnosti. Některé stavby z pozdějšího období 

včetně zemnic měly strop. Podlaha byla většinou z udusané hlíny, 

někdy i krytá dřevěnými prkny, 202 plochými kameny nebo upravená 
, 203 vymazem. 

Aby se stěny zemnic a polozemnic uvnitř domu nesesouvaly, 

užívali venkované takzvané vydřevení, kdy boční stěny obložili 

dřevem. Dovnitř se vcházelo bud' po schůdcích, nebo tzv. šíjí -

průkopem, jehož dno bylo bud' rampovité nebo stupňovité.Vchod 

uzavíraly dveře. 

U nadzemních objektů byly odhaleny pozůstatky po 

roubených nebo vyplétaných stěnách. V prvním případě se stěny 

zhotovovaly z kuláčů o průměru cca 0,3-0,4 m, do spár se "nabíjel" 

mech a na závěr se vše z vnější i vnitřní strany omazalo hlínou, což 

201 Nekuda, V., Obytné objekty ... , s. 349-363. 
202 Nekuda, V., Obytné objekty ... , s. 349-363. 
203 Nekuda, V., Vybavení a provoz venkovské domácnosti ve středověku, in: AH 
15/90,s.7-15. 
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chránilo stavbu před ohněm.204 Pokud byly stěny vyplétané, šlo o 

techniku, kdy mezi bylo kůly zaražené do země vpleteno proutí a 

opět jako v prvním případě se vše pak ještě omazalo hlínou.205 Od 

vrcholného středověku pak převládla roubená stavení. Cihlové 

zdivo je zaznamenáno jen v několika málo případech až v 15. 

století. 206 

Od ll. století se začínají objevovat dvouprostorová stavení -

k jizbě přibyla síň. Ta mohla vzniknout bud' přepažením jizby jako 

její menší část bez otopného zařízení, nebo připojením přístřešku 

chránícího vchod do jizby. U polozemních a zemních staveb však 

stále jde o jakési zádveří a teprve u staveb nadzemních se ze síně 

mohla vyvinout samostatná místnost větších rozměrů. Síň, neboli 

předsíň pak již plnila funkci chladnější světlejší místnosti, která se 

sice nedala vytápět, měla ale oproti jizbě jednu velikou výhodu -

nebyla plná kouře. A tak se síň využívala pro práci během horšího 

počasí, v létě pravděpodobně i jako místnost na spaní rodiny. 

Kromě toho se do ní ukládaly věci nejrůznějšího druhu a za 

nepříznivého počasí sloužila i pro ustájení dobytka a jako úkryt 

jiných hospodářských zvířat. 207 

V průběhu 13. století pak začíná převládat trojdílný dům, 

který vznikl připojením kletě (komora se sýpkou), špýcharu nebo 

komory, i když tento naposledy jmenovaný typ nikdy zcela 

nevytlačil jedno- a dvojprostorová stavení, která lze v Čechách a na 

204 Vařeka, P., Archeologie středověkého domu ... , s. 265-267. 
205 Nekuda, V., Obytné objekty ... , s. 349-363. 
206 Petráň, J. a kol., Dějiny hmotné kultury 1/1..., s. 348-356. 
207 Niederle, L., Život starých Slovanů 1/2, Praha 1911,s. 715-717. 
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Moravě najít ještě i v 15. století. Takový vývoj venkovského obydlí 

můžeme sledovat prakticky po celém území Čech a Moravy od 

Chodska přes jižní Čechy, jihozápadní Moravu a Hanou až po 

Slovácko.20S Třetí místnost sloužívala nejenom jako skladiště či 

spíž, ale bylo v ní možné přespávat, což se pravděpodobně dělo buď 

v případě čeledi, nebo mladých manželů žijících v jedné domácnosti 

ještě s rodiči. Ani tato místnost neměla otopné zařízení a tak stejně 

jako síň byla místností světlou, na rozdíl o černé jizby. 209 

Toto uspořádání, kdy na jizbu navazovala síň a na ní z druhé 

strany komora či kleť, se pak na dlouhou dobu stalo základním 

typem venkovských obydlí v českém prostředí. 

Pro německé prostředí typické spojení obytné časti domu 

s chlévem se vyskytovalo i u nás a často bývalo také spojováno 

s německým obyvatelstvem na našem území. To ovšem neplatí na 

sto procent, neboť hranice výskytu německého typu domu se s tou 

etnickou zcela nekryje. Odpovídá především oblastem s horšími 

podnebními podmínkami, kde bylo pro hospodáře výhodné, mohl-li 

přecházet pod střechou z obydlí rovnou do chléva suchou nohou za 

jakéhokoli počasí. 210 

V.2.a. Vnitřní vybavení domů 

Daleko více než to, jak dům vypadal z venku, ovlivňovalo 

život ženy jeho vnitřní uspořádání a vybavení. Už v předchozí 

208 Nekuda, V., Středověká vesnice ve světle archeologických výzkumů zaniklých 
osad, in: AH 7/1982, s. 32-66. 
209 Niederle, L., Život starých Slovanů 112 ... , s. 715-717. 
210 Petráil, J. a kol., Dějiny hmotné kultury //1 ... , s. 356. 
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kapitole bylo popsáno, jaké rozměry a kolik místností připadalo 

v úvahu pro venkovský dům raného a vrcholného středověku. 

První, co musel člověk, chtěl-li vstoupit do vnitřních prostor 

jakéhokoli domu překonat, byly dveře. Ty bývaly většinou 

zhotovovány z několika svislých prken přibitých na dřevěný rám, 

opatřený nejčastěji kovovými pásky na koncích stočenými v panty, 

aby se dveře mohly připevnit na skoby ve veřejích. Kromě toho 

měly dveře ještě kovové čepy, které se otáčely v dlabech prahu a 

nadpraží, nevisely tedy pouze na pantech. I ve venkovském 

prostředí jsou známé nálezy klíčů, klíčových štítků, dveřních 

zástrček a závor, jež svědčí o snaze majitelů o zabezpečení jejich 

domu proti násilnému vniknutí.211 

Byl-li dům jednoprostorový, vešlo se rovnou do jizby, měl-li 

dům více místností, byla jizba jedinou z nich s otopným zařízením. 

Její velikost se samozřejmě lišila, v průměru se však jednalo o 

prostor přibližně 20 m2
, ale jsou známy i jizby o velikosti 40 m2 a 

více. O jizbě se většinou v tomto období mluví jako o dýmné, což 

nás upozorňuje na to, že to byla místnost plnou kouře. Tohoto 

nepříjemného faktu se vytápěná síň nezbavila po celý středověk a 

teprve až s příchodem novověku na konci 15. a počátku 16. století 

se v archeologických nálezech začínají objevovat zbytky kachlů, jež 

jsou indicií pro existenci kamen a tedy oddýmnění jizby. 212 

Nejdůležitějším zařízením jizby tedy bylo otopné zařízení. 

Jednalo se buď o ohniště nebo pec, jež bývaly umístěny v některých 

z rohů, nejčastěji v severozápadním nebo severovýchodním naproti 

dveřím, které se povětšinou nacházely v jižní stěně. Známe ale i 

211 Nekuda, V., Vybavení a provoz venkovské domácnosti ... , s. 7-15. 
212 Vařeka, P., Archeologie středověkého domu ... , s. 265-267. 

71 



případ, kdy bylo otopné zařízení situováno uprostřed místnosti.213 

Pro střední Evropu je pak ve vrcholném středověku typické spojení 

ohniště i pece ve víceúčelové topné těleso. 214 

Ohniště bývalo umístěno buď na úrovni podlahy, nebo lehce 

vyhloubeno,. což bylo praktičtější z hlediska zateplení prostoru. 

Většinou mělo okrouhlý, pokud bylo v rohu tak čtvrtkruhový tvar. 

Pec mohla být buď kamenná nebo hliněná a u Slovanů se stavěla 

nasucho z kamenů kladených na sebe.215 Nejčastěji měla kruhový, 

jindy ale i čtvercový nebo obdélníkový půdorys, její dno bylo 

nejčastěji vykládáno kameny, převážně křemeny a vymazáno 

hlínou. Výmaz se prováděl i na vnější straně pece a na dřevěném 

roštu, jenž býval umísťován na horní část pece. Spojené zařízení 

ohniště a pece pak v místnosti zabíralo cca 3-4 m2
, od třináctého 

století se velikost pece zvětšovala, její průměr mohl dosáhnout až 

třech metrů. 216 

V případě, že měla jizba strop, nelze v současné době 

z dosud uskutečněných nálezů určit, zda jím procházel dymník, či 

nikoli. Pokud ne, mohl kouř odcházet nejen stropem, ale i 

jednoduchou dírou ve stěně. V tom případě nebyl odvod veden skrz 

síň, ale rovnou ven obvodovou zdí domu. 217 

Těsně po zatopení v chladné jizbě zaplnil kouř celý prostor 

místnosti, která se na chvíli stala zcela neobyvatelnou. Poté teplý 

vzduch z ohniště začal stoupat a u stropu se vytvořila vrstva kouře 

213 Nekuda, V., Obytné objekty ... , s. 349-363. 
214 Nekuda, V., Přínos historické archeologie k výzkumu zaniklých středověkých 
osad v Evropě, in: AH 1/1976, s. 121-137. 
215 Beranová, Slované ... , s. 192-195. 
216 Petráň, J. a kol., Dějiny hmotné kultury 1/1 ... , s. 365. 
217 Nekuda, V., Vybavení a provoz venkovské domácnosti ... , s. 7-15. 
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sahající až k úrovni dýmného otvoru. Trvale přítomný dým je 

typický pro celoroční provoz místnosti, neboť ohněm se nejen 

topilo, ale samozřejmě se na něm i vařilo. Zakouřenost jizby pak 

ještě více stoupla v zimním období, pro které předpokládáme, že se 

okenní i dýmné otvory maximálně uzavíraly. 218 

1. Pleinerová provedla v lokalitě Březno u Loun219 

experimentální výzkum, na jehož základě zjistila, že v domě se dým 

za špatného počasí většinou držel ve výši I až 1,2 metru nad zemí, 

za jasného počasí pak odcházel ven lépe. Z toho lze usuzovat, že 

většina prací se odehrávala při, či přímo na zemi na nízkých lavicích 

a sedátkách.22o 

Při vzniku více prostorového domu pak kvůli kouři, jenž byl 

stále přítomný pod stropem jizby, dochází k zajímavému jevu -

strop u jizby bývá až o jeden metr vyšší, než v ostatních místnostech 

bez otopného zařízení. 221 

Venkovská žena byla tedy v období, kterým se zde 

zabýváme, odsouzena k tomu, aby většinu své práce prováděla 

v neustálém dýmu přítomném ve vyšších partiích místnosti a 

v relativním šeru, v zimě by se dalo mluvit i o polotmě. 

V místnosti bylo možné i v zimních měsících udržet relativně 

příjemnou teplotu kolem l3°C přes den, v noci teplota neklesala 

pod bod mrazu. K udržení snesitelné teploty mohlo přispět i zimní 

218 Vařeka, P., Archeologie středověkého domu ... , s. 265-267. 
219 Většina výzkumů v této lokalitě se týká období do 9. století po Kr. I když si 
jsem vědomá, že se tento časový rozsah jen částečně kryje s námi zkoumanou 
dobou, zařazuji výsledky březenských výzkumů do této práce, neboť jsou 
z velké části v našem prostředí ojedinělé a přinášejí mnohá zajímavá fakta. 
220 Pleinerová, 1., Březno, vesnice prvních Slovanů v severozápadních Čechách, 
Praha 1975. 
221 Petráň, J. a kol., Dějiny hmotné kultury III ... , s. 367. 
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ustájení dobytka a jiných domácích zvířat přímo v domě, to ale 

pravděpodobně nebývalo moc časté.222 

Co se dalšího vybavení domů týče, bývalo velmi jednoduché. 

Podél stěn jizby se umísťovaly pevné lavice. V zemnicích šlo 

většinou o lavice hliněné k jejichž konstrukci použili terén, ve 

kterém byla zemnice vyhloubena. V nadzemních stavbách se 

nacházely především lavice zhotovené ze dřeva. 

Uvnitř některých nadzemních domů pak byly nalezeny obilní 

jámy. 

V jizbě se ale nejen vařilo a pobývalo za dne. Byla i místem, 

kde lidé spali, a proto lze předpokládat existenci nějaké formy 

lůžka. Zejména pro raný středověk nelze předpokládat klasickou 

postel, spíše na zemi rozložený slamník, možná houni nebo jen 

slámu.223 Mohlo se jednat i o ohrazený prostor vyložený slámou, 

senem nebo kožešinami.224 

Další vybavení, jako je stůl a nezahloubená lavice, lze jen 

předpokládat, stůl v dnešním pojetí však je s největší 

pravděpodobností výdobytek až vrcholného, nebo dokonce 

pozdního středověku. Pro ranější období se lze domnívat, že jeho 

funkci zastávala lavice, nebo jen nějaké podložky pod mísu 

s jídlem. 225 

222 Beranová, Slované ... , s.192-195. 
223 Smetánka, Zd., Legenda o Ostojovi ... , s. 140-142. 
224 Beranová, Slované ... ,s. 213. 
225 Smetánka, Zd., Legenda o Ostojovi ... , s. 140-142. 
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Nepostradatelné byly i nádoby na vodu, nejčastěji hliněné 

nebo ze dřeva, které většinou stávaly u pece a byly částečně 

zahloubené do země. 226 

K vybavení jizby patřil i tzv. hambálek zavěšený u stropu 

v místě nad pecí, který sloužil k sušení oděvů.227 Podobný účel měla 

i různá bidla rozvěšená v horní části místnosti, kam se oblečení 

běžně odkládalo, aby oděvy nezabíraly cenné místo na podlaze 

jizby, a stejně tak i jiné věci uložené ve váčcích podél stěn, nebo jen 

tak zastrkané do škvír mezi trámy. 228 

Osvětlení v jizbě zajišťoval nejenom oheň z ohniště a denní 

světlo, kterého nebývalo mnoho, ale našlo se i relativně hojné 

množstvÍ keramických, někdy dokonce železných kahánků a 

předpokládat lze i užívání loučí. 229 V pozdější době tolik běžná 

svíčka nejspíš nepatřila k obvyklému vybavení středověké 

venkovské domácnosti, neboť její opatření nebylo levnou záležitostí 

a její spojení s církevní liturgií jí propůjčovalo spíše magický 

význam. 230 

Jak bylo výše uvedeno, ve třináctém století je již zcela běžný 

více, nejčastěji trojprostorový dům. Ten kromě dýmné jizby 

zahrnoval ještě síň a kleť, špýchar nebo komoru. 

O vybavení síně máme dosud k dispozici jen velmi málo 

informací. Byla vstupní prostorou k níž z jedné strany přiléhala 

226 Beranová, Slované ... , s. 211-215. 
227 Nekuda, V., Vybavení a provoz venkovské domácnosti ... , s. 7-15. 
228 Smetánka, Zd., Legenda o Ostojovi ... , s. 140-142. 
229 Nekuda, V., Vybavení a provoz venkovské domácnosti ... , s. 7-15. 
230 Smetánka, Zd., Legenda o Ostojovi ... , s. 140-142. 
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jizba a z druhé komora a předpokládá se u ní absence stropU.231 

V letních měsících lze předpokládat, že kvůli omezenému prostoru 

v jizbě, sloužila jako náhradní prostora pro přespávání osob, 

přičemž však tento účel neplnila sama a lidé s největší 

pravděpodobností mohli přespávat i v okolí domu. 232 

Komora, špýchar nebo kleť pak byla poslední prostora domu, 

která sloužila k uchovávání různých druhů potravin a samozřejmě 

stejně jako síň postrádala otopné zařízení. 233 

V.2.b. Předměty každodenní potřeby venkovské 

ženy 

Již dříve bylo zmíněno, že žena s největší pravděpodobností 

trávila většinu dne uvnitř domu. Lze k tomu dojít už pouhou 

logickou úvahou, že příprava stravy jí asi zabrala hodně času, a 

vařila-li převážně na otopném zařízení uvnitř jizby (i když se dá 

předpokládat existence nějakého pomocného ohniště vně domu), 

nešlo se delšímu pobytu uvnitř domu vyhnout. 

Pro naši problematiku je velmi povzbuzující, že nejpočetnější 

skupinu archeologických nálezů zbytků vybavení domácnosti tvoří 

právě střepy předmětů, jež byly dominantou ženy. Mám na mysli 

zbytky keramických hrnců a jak lze předpokládat, hlína jako 

materiál pro výrobu těchto nádob převládala. Tyto většinou bezuché 

hrnce měly ve středověké venkovské domácnosti velmi široké 

uplatnění. Stopy po očazení vypovídají o tom, že sloužily k vaření 

231 Vařeka, P., Archeologie středověkého domu ... , s. 266. 
232 Smetánka, Zd., Legenda o Ostojovi .. ,s. 141. 
233 Nekuda, V., Středověká vesnice ve světle archeologických výzkumů ... , s. 32-
66. 
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na ohništi, dále se používaly pro uchovávání potravin - v tom 

případě byl jejich obsah chráněn poklicí. Podobnou funkci měly i 

trojnožky, zvláště ty s dřevěnou rukojetí, které se vkládaly přímo na 

oheň. 234 Pro rané období středověku nemáme doklad o polevách 

vnitřních ani vnějších stěn hrnců,235 ve vrcholném středověku pak 

hlavně trojnožky, polevu měly.236 

Obsah hrnců se pohyboval meZI dvěma a pěti litry a 

zhotovovaly se slepováním z plochých pásků nebo válečků 

obtáčením na pomalém hrnčířském kruhu. 237 

Pro období vrcholného středověku máme také doloženo 

užívání konvic a džbánů na nošení a uchovávání vody, dále pohárů 

a misek, z nichž některé byly opatřeny rukojetí a lze předpokládat, 

že mohly sloužit jako lžíce. 

Velmi zajímavými nálezy z tohoto období jsou i zbytky 

nádob nálevkovitého tvaru bez dna, jejichž dolní okraj je zesílen a 

odsazen. Zde jde nejspíše o předměty sloužící ke zpracování mléka 

na tvaroh, kdy na místo dna byla používána textilie. 

Vedle keramických nádob se nám dochovaly i pozůstatky 

nádob dřevěných a to zejména jejich závěsná kování a rukojeti 

věder. Vědra pak nalézáme i v předkřesťanských hrobech 9. - ll. 

století a to jak u mužů, tak i u žen a dětí. 238 

Zdeněk Smetánka se vzhledem k absenci nálezu talíře a mísy 

domnívá, že, alespoň v období před 13. stoletím, se tento typ nádobí 

234 Nekuda, V., Vybavení a provoz venkovské domácnosti ... , s. 7-15. 
235 Smetánka, Zd., Legenda o Ostojovi ... , s. ]46-]48. 
236 Nekuda, V., Vybavení a provoz venkovské domácnosti ... , s. 7-15. 
237 Smetánka, Zd., Legenda o Ostojovi ... , s. 147. 
238 Krumphanzlová, Chronologie pohřebního inventáře vesnických hřbitovů ... , s. 
74-76. 
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nepoužíval. Lze ale spíš předpokládat, že toto nádobí bylo 

pravděpodobně pouze dřevěné, nebývalo ani opatřeno žádnou 

kovovou součástkou a tudíž se žádné jeho zbytky nedochovaly. Tato 

teorie se mi zdá pravděpodobnější, než že talíře a mísy v té době 

vůbec neexistovaly. Ze stejného materiálu byly zhotovovány i lžíce, 

i když ne výhradně, protože se již podařilo objevit i několik 

kovových. 239 

Z dalších předmětů, jejichž existenci lze jen předpokládat, 

protože se vzhledem k materiálu, ze kterého byly vyrobeny, 

nedochovaly,ale jež ženy denně používaly, můžeme jmenovat 

ošatky, košíky i jiné rozličné nádoby ze dřeva, slámy, kůry a proutí. 

Běžnými nálezy na raně středověkých sídlištích pak jsou i 

přesleny a to nejčastěji hliněné, řidčeji pak z kamene a skla.240 

Žena také zacházela s kovovými předměty a to především se 

sekyrkou a pružinovými nůžkami. Sekeru užívala nejen na drobné 

štípání dřeva, které s největší pravděpodobností neprovozoval pouze 

její manžel, ale i na zabíjení drůbeže, nůžky pak v domácnosti 

používala zcela běžně.241 

Určitě nejdůležitějším z kovových předmětů však byl nůž a 

to především pro přípravu potravy od podříznutí zvířete až po 

nakrájení hotového pokrmu. 

V raném středověku bývalo železo ve venkovském prostředí 

velmi vzácné.242 V našem prostředí dochází pravděpodobně až 

někdy v 2. polovině 12. století k vzestupu jeho produkce rozptýlené 

239 Nekuda, V., Vybavení a provoz venkovské domácnosti ... , s. 7-15. 
240 Krumphanzlová, Chronologie pohřebního inventáře ... , s.77. 
241 Smetánka, Zd., Život středověké vesnice ... , s. 121-126. 
242 Borst, O., Alltagsleben im Mittelalter ... , s. 129. 
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do jednotlivých dí1en. 243 I tak však zůstávají kovové předměty velmi 

ceněné a bohužel právě proto se nám jich dochovalo jen velmi 

málo. Hlavním důvodem tak nízkého počtu nálezů Je 

pravděpodobně to, že nejvíce výzkumů středověkých vesnic 

proběhlo v osadách opuštěných již ve středověku, kdy většinu 

cenných železných nástrojů si z nich lidé odnesli s sebou do nového 

sídliště a pro archeology toho "zanechali" jen málo. 244 

V tomto ohledu jsou pro nás velmi ceněné nálezy 

z předkřesťanských pohřebišť, neboť v pohanských dobách bývalo 

zvykem přidávat do hrobů různé předměty - a to většinou ty, jež 

mohl nebožtík na onom světě potřebovat nejvíce, nebo takové věci, 

jež byly maximálně ceněny. Mezi ně samozřejmě ve venkovském 

prostředí patřily předměty vyrobené z kovu. 

Z výzkumů vesnických hřbitovů 9.-11. století bylo 

nashromážděno mnoho nožů různých tvarů. Dalšími kovovými 

předměty jsou pak srpy a ocílky, jež se ale vyskytují jen velmi málo. 

V Lahovicích u Prahy byl dokonce jeden srp nalezen v ženském 

hrobě. 245 

V. 3. V okolí domu 

Žena měla nezastupitelné místo nejen v provozu domu jako 

takového, ale i jeho okolí, kam lze zařadit dvůr. Na něm pobíhala 

drůbež, jež spadala do kompetencí ženy a to jak v jejím obstarávání, 

tak i z!lbíjení pro potřeby kuchyně. Pro úplnost ale musíme dodat, že 

nikoli drůbež, ale hovězí maso přicházelo nejčastěji na stůl 

243 Více k tématu raně středověkého hutnictví viz: Pleiner, R., Základy 
slovanského železářského hutnictví v českých zemích, 1958. 
244 Smetánka, Zd., Život středověké vesnice ... , s. 121-126. 
245 Krumphanzlová, Chronologie pohřebního inventáře .... , s. 72-74. 
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v podobě masitých pokrmů. Za ním následovalo maso vepřové a 

teprve potom drůbež.246 

Dvůr s největší pravděpodobností ohraničovaly proutěné 

ploty, jak už bylo například vidět i na kresbě z Mandevillova 

cestopisu. Otázka umístění a existence takových staveb jako 

stodoly, seníku, chléva a jiných hospodářských budov není pro 

ženskou problematiku až tak podstatná, a tak jen stručně zmíním, že 

před třináctým stoletím se pro ně žádné důkazy nenašly a většího 

rozšíření došly až ve vrcholném, někde až v pozdním středověku. 

V období raného středověku pravděpodobně obytný dům s ostatními 

objekty hospodářství netvořil pevně vázaný celek. Naopak vše bylo 

uspOřádáno volně a poměrně nepravidelně. 247 

Seno a sláma se v přemyslovských dobách asi nejčastěji 

ukládaly do stohů, které někdy měly i posuvnou stříšku, která se 

podle množství sena mohla zvýšit nebo snížit. Dalším způsobem 

uložení byly tzv. brahy nebo oborohy, jež jsou známé z celé Evropy 

od raného středověku a například na východním Slovensku se 

používaly ještě ve 20. století.248 V českém prostředí je oboroh 

zachycen opět v rukopise Mandevillových cest a především ve 

Velislavově bibli (viz: Příloha II.). 249 

To, co bylo pro ženu naopak velmi důležité, byla sýpka, 

protože do ní si chodila pro obilí, aby z něj připravila pokrm pro 

rodinu. 

246 Nekuda, V., Vybavení a provoz venkovské domácnosti ... , s. 7-15. 
247 Smetánka, Zd., Život středověké vesnice ... , s. 10 I-I 07. 
248 Smetánka, Zd., Život středověké vesnice ... , s. 10 1-1 07. 
249 Stejskal, K. (ed.), Velislavova Bible .... 
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Za její nejstarší formu lze považovat obilnou jámu 

lahvovitého tvaru nejčastěji vyložené slámou. Jak již bylo zmíněno, 

některé z těchto jam bývaly umístěny v domě, někdy, zejména u 

jednoprostorových budov, přímo v jizbě a pokud mělo stavení i 

komoru, mohla se obilní jáma nacházet tam. Pro uchovávání obilí se 

zde uplatnil především přirozený systém samokonzervačního efektu 

"dýchajícího" zrna uvolňujícího oxid uhličitý. Pokud se jáma 

nacházela vně domu, lze předpokládat, že ze shora byly chráněny 

nějakou formou lehkého přístřešku zhotoveného z proutí nebo 

slámy. 

Tento způsob uchovávání obilí byl běžný i ve l3. století a 

teprve od století následujícího lze na českém venkově počítat 

s existencí sýpek jako takových. 

Se sýpkou pak samozřejmě souvisí i další předmět typický 

pro ženu a to kamenný žernov, na kterém mlela obilí na mouku. 

V raném středověku lze podle archeologů jen těžko počítat 

s pevným uspořádáním jednotlivých objektů na dvoře, či s jejich 

svázáním v jeden celek, jak se to stalo typickým od vrcholného 

středověku. V období před 13. stoletím tvořil nejspíše dům 

s hospodářskými objekty jen nepravidelný volný celek. 250 

V. 4. Odívání 

Oblečení bylo po dlouhá staletí nejenom prostředkem 

chránícím člověka proti nepřízni počasí, ale vyjadřovalo i jeho 

společenské postavení. Díky němu bylo na první pohled poznat, 

250 Smetánka, Zd., Život středověké vesnice ... , s. 10 1-1 07. 

81 



máte-li před sebou bohatého velmože, měšťana nebo chudého 

sedláka.251 

Bohužel pro nás vyobrazení či písemné popisy oblečení 

prostých lidí nalézáme v pramenech jen poměrně zřídka, o oděvech 

venkovských žen nemluvě. Pro raný středověk v Evropě a pro 

období do 13. století u nás lze snad pouze učinit závěry, že oblečení 

prostých lidí podléhalo určité uniformitě a téměř neměnnosti 

v průběhu staletí.252 Díky tomu je například možné například použít 

tak vynikající ikonografický pramen, jakým je Velislavova bible,253 

která sice pochází z pozdějšího období, ovšem reálie v ní zachycené 

mohou přibližně odpovídat i době před 14. stoletím. 254 

Tématem odívání v minulosti se zabývalo mnoho českých 

vědců. ledním z prvních byl Čeněk Zíbrt, 255 velkou pozornost mu 

pak ve svých slovanských starožitnostech věnoval i Lubor 

Niederle.256 

Z modernější literatury je třeba na prvním místě uvést knihy, 

na nichž se podílela Ludmila Kybalová?57 Zajímavá je také práce 

Olgy Šroňkové o gotické ženské módě258 a l. Langhammerové o 

Českých lidových krojích,259 okrajově lze zmínit i etnografický 

251 R6sener, W., Bauern im Mittelalter, Miinchen 1985, s. 96. 
252 Kybalová, L., Středověk, dějiny odívání, Praha 2001, s. 54.; Zíbrt, Č, Dějiny 
kroje ... , s. 265. 
253 Stejskal, K. (ed.), Velislavova Bible .... 
254Z'b eV DV" kr' 38 1 rt, , ejlny oJe ... , s. . 
255 Z'b eV DV" kr' I rt, , ejlny oJe ... 
256 Niederle, L., Život starých Slovanů 1/1 ... 
257 Kybalová, L., Herbenová, O., Lamarová, M., Obrazová encyklopedie módy, 
Praha 1973; Kybalová, L., Středověk, dějiny odívání ... 
258 Šr0I1ková, O., Die Mode der gotischen Frau, Praha 1954. 
259 Langhammerová, J., České lidové kroje, Praha 1994. 
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slovník, v němž Je část věnovaná lidovému kroji v českých 

zemích.26o 

Odívání venkovanů raného středověku se od sebe moc 

nelišilo. Teprve když už se na tuzemská tržiště dostaly drahé látky a 

někteří z venkovanů se stali natolik bohatými, že si je mohli dovolit, 

začaly se vytvářet stejné rozdíly mezi oblečením chudých a 

bohatých vesničanů jako mezi sedlákem a urozeným. 

V době, kterou se však my zabýváme, většina lidí žijících na 

vesnicích nosila podomácku zhotovené oděvy, které ti nejbohatší 

doplňovali o různé drobné komponenty zakoupené na tržištfch.261 

Určité rozdíly panovaly i mezi svátečním oděvem a 

oblečením pro všední den.262 

Látky většinou nebývaly moc barevné, hovoří se nejčastěji o 

bílé nebo šedé. Co se materiálů týče, převládala vlna a len. 263 

Oděv venkovana se skládal ze třech hlavních částí: spodního 

a svrchního oblečení a v případě chladnějšího počasí se přibíral ještě 

plášť či jednoduchá forma kabátu. 

Ženy většinou nosily spodní a svrchní sukni. Ta druhá bývala 

delší než první a sahala zpravidla až k zemi, mívala také širší 

rukávy. Oblečení bývalo zpravidla volné, nezdobené, pouze 

přepásané ajakjiž bylo dříve uvedeno,jen minimálně barevné. 264 

260 Langhammerová, J., Etnografický slovník 3, Lidový oděv v českých zemích, 
Praha 1990. 
261 Z'b eV DV" kr' 3840 I rt, , ejlny oje ... , s. - . 
762 R" WB' A Á-' I I 97 - osener, ., auern lm lv.lltte a ter ... , s. . 
763 Z'b eV DV" kr' 38 - I rt, , ejlny oje ... , . 
764 Z'b eV DV" kr' 90 - I rt, , eJmy Oje, s. . 
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Již Čeněk Zíbrt265 a Lubor Niederle266 předpokládali, že pro 

středověké venkovanky - stejně jako pro ženy z pozdějších století, 

byl základním oděvem tzv. rubáš (rubáč, rub, ruby, čechel) a i 

většina pozdějších badatelů tento názor přijala. Rubáš měl být 

nejstarším typem spodního oděvu, který snad ženy během teplých 

dní mohly nosit i jako jedinou vrstvu oblečení. Pravděpodobně se 

jednalo o jednoduchou halenu zjednoho nebo dvou kusů látky 

nezakrývajícího ramena. Na těle pak rubáš držel pomocí jednoho, 

možná dvou ramínek.267 Z pozdějších vyobrazení ze 14. století 

víme, že pokud ženy nosily rubáš jako jediný kus oděvu, býval 

téměř vždy přepásaný. Pro ochranu proti nepřízni počasí se pak na 

rubáš oblékaly další vrstvy oblečení, jak již bylo uvedeno 

v předchozím odstavci. 

Zajímavé postřehy týkající se oblečení venkovských žen 

v raném středověku přinesla v jednom ze svých článků Dagmar 

Jelínková. 268 Rozebírá v něm nálezy na raně středověkých 

venkovských pohřebištích v Muchově a Holubicích. Na základě 

objevení několika kovových jehlic a drátků umístěných na kostrách 

v místě, kde se s největší pravděpodobností napojovala ramínka na 

rubáš, se snaží podat důkaz, že se takovéto rubáše v raném 

středověku skutečně používaly. Jehlice a drátky měly sloužit buď 

jako samostatná spínadla a zapínadla, nebo být jejich součástí. Její 

závěry jsou pro nás velice zajímavé, neboť tyto typy jehlic se našly 

v hrobech jak chudých (hroby bez výbavy) tak i bohatých. Z toho 

265 Z'b eV DV" kr' 9094 I rt, , eJlny Oje ... , s. - . 
266 Niederle, L., Život starých Slovanů 1/1 ... , s. 480-483. 
267 Kybalová, L., Herbenová, O., Lamarová, M., Obrazová encyklopedie 
módy ... , s. 453. 
268 Jelínková, D., Příspěvek k poznání ženského oděvu .... 
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lze usuzovat, že se rubáše jako součást oděvů na venkově používaly 

u všech ekonomických vrstev obyvatelstva. Zajímavá je dále 

skutečnost, že tyto sponky se nacházely jen v hrobech ženských, což 

by mohlo znamenat, že tento typ rubáše byla skutečně jen ženská 

záležitost. Fakt, že jehlice nalezneme v hrobech jak mladičkých 

dívek, tak i žen starších pak zase vypovídá o tom, že jej ženy nosily 

v téměř nezměněné podobě po celý život. K tomuto tématu pak je 

ještě třeba dodat, že obdobné jehlice a drátky byly nalezeny na 

venkovských pohřebištích nejenom v Čechách a na Moravě, ale i 

v jiných regionech střední Evropy. Kromě jehlic a drátků 

upozorňuje pak Jelínková ještě na nálezy dvou skleněných knoflíků, 

jež vzhledem k jejich umístění mohly být součástí šperku, nebo snad 

plnily stejnou funkci jako jehlice a drátky. 

Tyto závěry jsou pro nás o to zajímavější, že ostatní typy 

pramenů jsou ke spodnímu šatu velice skoupé. V písemných 

zmínkách nenalezneme v našem prostředí nic a ani ikonografie nám 

mnoho nepomůže. Nejstarší písemné zmínky i vyobrazení spodních 

vrstev oblečení pocházejí až ze 14. století a bývají většinou 

spojovány s osobami lehčí pověsti, jako byly například lazebnice. 

Ostatní a starší vyobrazení jsou velmi vzácná. 269 

O tom, že rubáš byl typickým oděním prostých žen 

vypovídají i různé stesky mužů pozdního středověku, ve kterých 

s nelibostí líčí, že se již i selky zbavují rubášů a místo nich oblékají 

šaty z drahých látek. 270 

269 Kybalová, L., Středověk, dějiny odívání ... , s. 107-108. 
270 Tak si stěžoval například i Mistr Jan Hus, viz: Erben, K. 1., Mistra Jana Husi 
sebrané spisy české II, Praha 1866, s. 240. 
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Vedle rubáše je i za starou součást oblečení považováno tzv. 

oplečí, což byla jakási forma krátké košilky kryjící ňadra a plece 

(proto oplečí).271 

Důležitou součástí oblečení byly i pokrývky hlavy. Díky nim 

se dalo na první pohled možné rozeznat, zda jde o svobodnou dívku, 

nebo vdanou ženu. Prostovlasost, vlasy spletené do copů a panenský 

vínek, to byly symboly neprovdaných žen, naopak po svatbě si 

všechny musely vlasy přikrývat různými druhy šátků a zavití. Asi 

nejznámější zmínkou o panenském vínku z českého prostředí je 

Kosmovo líčení svatby české kněžny Doubravky s polským 

knížetem Měškem. Ta měla jít k oltáři ozdobená právě věnečkem, 

což Kosmas u ženy, jež již byla v pokročilém věku, pokládal za 

bl ' tv' (d --1. I·· ") 272 aznovs 1 " ... quo erat magna uementza mu zerzs. . 

Středověká zavití hlavy bývala často velmi složitá a 

rafinovaná, ve venkovském prostředí se však ženy pravděpodobně 

spokojovaly jen s jednodušší formou?73 

Ani o účesech venkovanek toho mnoho nevíme, ale 

vzhledem k používání zavití u vdaných žen lze předpokládat, že 

složitější účesy si vytvářely jen neprovdané dívky. Ty si své 

většinou velmi dlouhé vlasy splétaly do copů, jež jim bud' volně 

splývaly po zádech, nebo je omotávaly kolem hlavy a aranžovaly 

pod svůj panenský vínek. 274 

271 Kybalová, L., Herbenová, O., Lamarová, M., Obrazová encyklopedie 
módy ... s.451. 
272 Bretholz, B. (ed.), Die Chronik der B6hmen des Kosmas von Prag ... , kniha 1., 
kap.27., s. 49. 
273 Zíbrt, Č, Dějiny kroje ... ,s. 258; Kybalová, L., Středověk, dějiny odívání ... , s. 
58-59. 
774 K bl' L C" v d vk d V

" d'" 62 - y a ov a, ., IJtre ove, ejlny o lvanz ... , s. . 
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Poslední součást oblečení, o které se v této kapitole zmíním, 

bude obuv. Prostí venkované chodili asi velmi často alespoň 

v teplých měsících bosi. Nejčastěji pak obouvali jednoduché opánky 

či krpce, jež bývaly zhotovovány z lýka, možná i z kůže. I samotný 

Kosmas hovoří v souvislosti s Přemyslovým nastolením o lýčených 

botách. 275 Běžnými názvy pro takové obutí prostých lidí byly 

postoly, škrpály, krpce, či opánky. Vyšší kožené boty sahající 

alespoň po kotníky, pro něž se užívalo označení střevíce či třevíce, 

bývaly výsadou vyšších vrstev společnosti.276 

V.S. Shrnutí 

Díky této kapitole před námi vyvstal obraz prostředí, ve 

kterém se středověká žena mohla pohybovat. Nepokusili jsme se 

sice o žádný popis konkrétní vsi, či stavení, na druhou stranu však 

přednesením různých variant, jsme se snažili podat obraz co 

nejplastičtější. Neboť velikost i vzhled obydlí, usedlostí i výskyt 

různých předmětů se od sebe lišily nejenom v čase, ale i v prostoru 

a v neposlední řadě se odvíjely i od majetnosti majitele. Vždyť 

stejně jako ve městech i na venkově žily bohaté i chudé rodiny v 

výstavných domech i chatrčích. 277 

Jak bylo výše napsáno, v jednu dobu vedle sebe existovaly 

vesnice o padesáti usedlostech, ale i malé vísky se sotva pěti nebo 

šesti domy, v jedné vsi nalezneme jak usedlosti o několika staveních 

275Bretholz, B. (ed.), Die Chronik der B6hmen des Kosmas von Prag ... , kniha 1., 
kap.6., s. 15-17. 
276 Kybalová, L., Středověk, dějiny odívání..., s. 62-63. 
277 Borst, O., Alltagsleben im Mittelalter ... , s. 131. 
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a veliké trojprostorové nadzemní domy, tak i malé zemnice o jedné 

místnosti. 

Nelze tedy popsat jeden vzorový dům a říci, že ženy v tu 

určitou dobu prostě měly k dispozici například tři místnosti, jejich 

usedlost byla obehnána proutěným plotem atd. 

Museli jsme se také potýkat s problémem, jenž vyvstal 

z období, kterým se zabýváme. Třinácté století bylo dobou 

obrovských změna to nejen ve vesnickém prostředí. Životní 

podmínky venkovana před a po roce 1200 se velmi změnily. 

Nejenom, že se zlepšilo jeho právní postavení (zavedení pevných 

platů, dědičnost gruntů atd.), ale došlo i ke kvalitativní změně 

v organizaci domu i celé usedlosti. 278 

V neposlední řadě jsme pak jednu podkapitolu věnovali 

odívání venkovských žen, a i když jeho popis vzhledem k malému 

počtu dochovaných dobových pramenů nemůže postihnout všechny 

aspekty této problematiky, pomohlo nám dokreslit obraz tohoto 

světa. 279 

Doufám, že předložením množství variant se mi můj cíl 

ukázat co nejplastičtěji prostředí života ženy přemyslovských Čech 

podařilo splnit. 

278 Nekuda, V., Vybavení a provoz venkovské domácnosti ... , s. 7-15. 
279 Z'b eV DV.. kr· 85 I rt, , ejlny Oje, s. . 

88 



v , , 

VI. ZENSKA JMENA 

VJ.a. Jména do první poloviny13. století 

VI.a.I. Jména venkovanek do konce 12. století 

Když Zdeněk Smetánka psal svou knihu o rolníku Ostojovi, 

povzdechl si, že pro jeho ženu se nám bohužel nedochovalo jméno, 

čímž se jakoby ztratila část její osobnosti.28o Pro představu o ženách 

obývajících český venkov v době, kdy u nás vládli Přemyslovci, . 
jsou ženská jména velmi zajímavým zdrojem informací. My naštěstí 

nepotřebujeme jméno nějaké konkrétní venkovanky a proto tato 

kapitola bude jakýsi malý exkurz po jménech, která nám zanechaly 

listiny a kroniky. Nejvíce zaznamenaných jmen venkovských žen 

pro toto období nalézáme v listinách, jež jsou publikovány ve 

Fridrichově Codexu, další se pak objevují v Kosmově kronice, 

minimum u jeho následovníků, jak již bylo řečeno v úvodu. 

Bezesporu nejznámější vesničankou, která to "dotáhla" až na 

kněžnu, byla Božena. Další jména venkovanek již tak známá nejsou, 

ale některá z nich se nám dochovala i do současnosti. Jsou to 

například: Bohumila281 , Milena282, Svatava283, Vlastica284 (dnešní 

Vlasta) a známe ijiné Boženy285, než byla ta "Křesinova"286. 

280 Smetánka, Zd., Legenda o Ostojovi ... , s. 134. 
281 CDB I: 100, s. 105,1100-1107, květen, 156, s.157, 1143-1148, 10.7. 
282 CDB I: 387, s. 390, 1073? 
283 CDB I: 387, s. 390, 1073? 
284 CDB I: 393, s.406, nedat. 
285 CDB I: 124, s.l30, nedat. 
286 Jako "Křesinovu" uvádí budoucí Oldřichovu manželku kněžnu Boženu 
Kosmas. Viz: Bretholz, B. (ed.), Die Chronik der Bohmen des Kosmas von 
Prag ... , kniha 1., kap.36., s. 65. 
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Dále se v listinách objevují jména jako Radohna, Bratrohna, 

Vratěna, Ubičest, Děčana, Tutana což byly příslušnice vyšehradské 

čeledi287 stejně jako Bolemila, Mislna, Hinica (Chynica?), Čeřava, 288 

nebo Tulna, Radohna a Těhna nebo Hostěna, Krabava, Nebrava, 

Žíznava a Čejka ze vsi Podlešín , Rozněta a Višemila z Libušína, 

Milehna s dcerami Svatavou a Bohuměští, Malovia (Malava), 

Děvčík s dcerami jménem Radohna a Ubičest, Marka s dcerami 

Kvasenou a Maluchou (Maličkou?)289, z Vinoře pak Děčava a 

z Tetína Děnava s matkou Mirenou. 290 A dále ženy z čeledi biskupa 

Jana - Utěha, Ratva, Malava, Manka, Bohumila, Branka, Cikta, 

Agta, Moravka; ve stejné listině ještě Bula ze vsi Radonice a 

Bosana z Ouhonic. 291 

Jen minimum z nich je odvozeno od křesťanského základu, 

konkrétně pouze slova "Bůh, Boh"- Bohumila, Božena a Bohuměšť, 

či od základu" svatý" - Svatava. 

Naopak drtivá většina z nich je odvozena od slovanského 

základu a právě proto většina z nich s vzestupem křesťanství 

mizí292
. Jsou to například jména odvozená od základu "milý"

Bohumila, Bolemila, Milena a Višemila, "čest" - Ubičest, "host" -

Hostěna, "kvas" - K vasena a i další u kterých lze tušit skrytý 

287 CDB I: 100, s. 105, 1100-1107, květen. 
288 CDB I: 393, s. 406, nedat 
289 V latinském znění listiny je to Malucka. 
290 CDB I: 387, s. 390, 1073? 
791 - CDB I: 156, s.160, 1143-1148, 10.7. 
292 Podle práce V. Válkové ze souboru 674 jí sledovaných jmen příslušníků 
čeledi a ostatních nevolných obyvatel venkova mělo 617 jména se slovanským 
základem, dále ze zde vyskytovalo několik křesťanských a opravdu jen 
minimum germánských. 
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význam toho určitého jména - Žíznava, Rozněta, Branka, Děvčík, 

Čejka, Mošna, Pivona, Moravka, Bosana atd.293 

Ovšem zabýváme-li se ženskými jmény, musíme se mít 

velmi na pozoru. I na základě tohoto stručného výčtu je z některých 

jmen patrné, že jeho identifikace jako jména čistě ženského, je 

velmi složitá. Tak například Děvčík, Mošna, Bohuměšť, Ubičest, 

ale i Hinica, Ratva nebo Cikta, by klidně mohli být muži. Vždyť od 

některých mužských jmen, jako například Letoňa a Pivona se nijak 

zásadně neliší. Někdy jsou nám vodítkem označení jako ,jilia", 

"mater" nebo "uxor" - "Bolemila jilia Ugronis cocci" 294",Ceraua 

jilia Bodobe",295 "Marka cum jiliabus Kvazena et Malucka ",296 

D t · ~ ;f. ,,297 v· ~;f I . S . ,,298 " enava, ma er ezus lVllrena Cl" lVla ovza, uxor Cit. 

Bohužel takové pomůcky se v listinách nevyskytují moc často. 

Většinou ·se autor spokojil jen se stručným výčtem jmen příslušníků 

té které čeledi nebo vesnice. A z řad pouhých jmen lze většinou jen 

s obtížemi vyčíst pohlaví, či nějakou další informaci.299 

Někdy mohou pomoci i jiné listiny. V některých případech 

poslouží svědečné řady, kde se opět až na opravdu velmi vzácné 

výjimky vyskytují pouze muži a proto jména v nich zachycená 

můžeme s velkou pravděpodobností považovat za mužská. A 

293 K tomuto problému více viz: Válková, V. - Studie k sociální struktuře raně 
přemyslovských Čech, nepublikovaná dipl. práce 1998. 
294 CDB ·1: 393, s. 406, nedat. 
795 - CDB I: 393, s. 406, nedat. 
296 CDB I: 387, s. 390, 1073? 
297 CDB I: 387, s. 390, 1073? 
298 CDB I: 387, s. 390, 1073? 
299 Například: "Haec est autem familia, quae perpetuae libertati donata est: 
Tutuna, Bogumila, Radohna, Bratrohna, Wratena, Vbicest, Decana." a 
"lohannis episkopis familia ... Uteha, Ratua, Malaua, Manka, Bohumila, Mosna, 
Milgozt, Branka, Cikta, Agta, Piuona, Hanata ... Morawka ... ". 
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naštěstí pro nás v zásadě neplatí, jak by se mohlo zdát, že by se 

různá jména vyskytovala jen u jedné vrstvy obyvatel,300 což 

například dokládá jméno Svatava, které patřilo jak venkovance 

z vyšehradské čeledi, tak i manželce Vratislava II. 

Jindy jsou některé osoby - opět jde ovšem téměř bez výjimky 

o muže - zaneseny do listiny i se svým povoláním či řemeslem. 

Takže takové jméno jako "Pivona ", které má příslušet členovi nebo 

člence strahovské čeledi301 nalezneme i v jiných listinách. Jednou je 

to mlynář č~ pekař (" pistor "),302 podruhé vinař (" vinitor ") ze vsi 

Uherce. 303 ~okud tedy vyloučíme možnost, že by to samé jméno 

bylo používáno pro příslušníky obou pohlaví, lze jméno Pivona 

určit jako jméno mužské a tedy jej pro námi sledovanou 

problematiku vyloučit. 

Bohužel ani tento postup není stoprocentní. Velmi důležité je 

právě to, zd.a se nemohlo jedno jméno používat jak pro muže, tak i 

pro ženy. Například Ma/ucha bývá interpretováno jako jméno 

mužské i ženské. 304 

300 O tomto problému více viz: Válková, V. - Studie k sociální struktuře raně 
přemyslovských Čech, nepublikovaná dipl. práce 1998, s. 41-57. 
301 COB I: 156, s.157, 1143-1148, 10.7. 
302 COB I: 387.5. 390, 1073? 
303 COB I: 387, s. 390, 1073? 
304 V listině COB I: 387, s. 390 je považována za ženu, v CDB I: 390, s. 
398,1115 a CDB I: 405, s. 430, 1186, je to švec kladrubského kláštera, tedy 
muž. 
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VI.a.2. Podlažický nekrolog - překlenutí období do 

první poloviny 13. století 

Dalším významným pramenem pro studium ženských jmen 

raného středověku je Podlažický nekrolog, který se nyní nachází 

jako součást Kodexu Gigas, sepsaném mezi 12. a 13. stoletím, ve 

stockholmské královské knihovně ve Švédsku.305 

Kodex obřích rozměrů s obrázky ďábla lákal české badatele 

už od 18. století a díky nim máme poměrně dobře zachyceny 

jednotlivé jmenné seznamy z Podlažického nekrologu.306 

Nejnověji se jím zabývali polská historička Marie 

Woj ciechowská307 a Jaroslav Kolár308
• 

Samotný Podlažický nekrolog309 Je pro problematiku 

osobních jmen v Čechách unikátní pramen, neboť pro období, které 

zachycuje, tedy pro jedenácté, dvanácté a první polovinu století 

305 Cod.Holm. A 148 
306 Roku 1792 bádal ve Stockholmu Josef Dobrovský a výsledky svého studia 
vydal v rámci své práce Geschichte der bOhmische Sprache und altem Literatur, 
Praha 1818. Po něm se o kodex zajímal 1. Pečírka a v ČČM otiskl roku 1851 
práci Zprávy o rukopisech českých v Královské bibliotéce v Stockholmě se 
nacházejicích. Novější přepis tentokrát pořízený K. Klemmingem pochází z roku 
1851 a byl vydán B. Dudíkem v jeho Forschungen in Schweden for Mahrens 
Geschichte, Brno 1852. Je sice úplnější, než přepis Dobrovského, nikoli však ve 
všem správnější. Z pozdějších badatelů nelze ještě opomenout Fried1a, A., 
Codex Gigas, Praha 1929. 
307 Wojciechowská, M, O najwiekszym kodeksie czeskym, in: Studie o 
rukopisech 3, 1964, s. 1 - 45. 
308 Kolár, 1., Kodex Gigas a otázka jeho sémiontické interpretace, in: ČČH, 
1991, s.662-678. 
309 O samotném Nekrologu podlažickém viz: Plaček, J., Příspěvky k otázce 
Nekrologupodlažického, in: LF, 34,1907, s. 101-115 a o Podlažickém klášteru 
viz např: Kurka, 1., Začátky klášterů sázavského, opatovského, podlažického, 
svatopolského a sezemského, Praha 1913. 
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třináctého, nemáme žádnou srovnatelnou památku tohoto druhu. 

Nalézá se v něm seznam přibližně 1635 jmen.3IO Na foliu 305a se 

nachází soupis osob spojených různým způsobem s Podlažickým 

klášterem a na foliích 305b-31la je pak benediktinský kalendář 

doplněný samotným Podlažickým nekrologiem.3\\ 

Pro nás je enormně důležité to, že zachycuje jména nejen 

řeholníků, řeholnic a příslušníků vyšších vrstev společnosti různým 

způsobem spojených s klášterem, ale i téměř veškerého obyvatelstva 

z okolí kláštera. 3\2 

S největší pravděpodobností pochází z mezidobí let 1150 -

1230 ale nejstarší jména v něm zachycená je možno datovat 

dokonce do počátku ll. století. Lze tak usuzovat zejména díky 

faktu, že se v nekrologu nachází i jména osobností datovatelných 

z jiných pramenů. Plaček například uvádí pražského biskupa 

Thiddaga, jenž zemřel roku 1017313 ( t 10.6.1017). Poslední jména 

byla naopak zapsána někdy na začátku století 13., ale nutno 

poznamenat, že v této závěrečné fázi probíhalo zapisování jmen 

zemřelých jen velmi mezerovitě a to v takové míře, že například 

vypadla jména biskupů, a dokonce i Přemysla Otakara I. 3\4 

Poslední datovatelnou osobností je moravský markrabě Vladislav, 

jenž zemřel 18. ll. 1227, z biskupů pak Ondřej (t 30. 7. 1224).3\5 

310 Plaček, J., Příspěvky k otázce Nekrologu ... 
311 Jak uvádí Plaček, na samotné nekrologium připadá 1540 jmen. 
312 Plaček, J., Příspěvky k otázce Nekrologu .. . 
313 Plaček, J., Příspěvky k otázce Nekrologu ... ; také viz Wojciechowská, M., O 
najwiekszym kodeksie czeskym, in: Studie o rukopisech 3, 1964, s. 17. 
314 Plaček, J., Příspěvky kotázce Nekrologu .. 0; Wojciechowská, M., O 
najwiekszym kodeksie czeskymo .. , s. 17. 
315 Wojciechowská, M., O najwiekszym kodeksie czeskymooo, s. 17. 
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Největší problém kritického využití Podlažického nekrologu 

spočívá v jeho nedostatečném zpřístupnění badatelské veřejnosti. 

Edice tohoto pramene jako celku neexistuje žádná. Badatelé, kteří 

jej ve Stockholmu studovali, si většinou pořídili jen částečné opisy 

různé úrovně.316 Jeden z posledních opisů pořídil Béda Dudík, který 

si však počínal velice nevědecky.317 

Zejména pro naší problematiku jsou výsledky jeho bádání 

téměř nepoužitelné. 

Již v minulé kapitole bylo objasněno, jak velké jsou 

problémy s identifikací jmen ženských a mužských. Podle Plačka se 

v nekrologu vyskytuje 24 jmen se zkratkou s. n., přičemž u několika 

dalších je pak tato zkratka rozvedena jako soror nra, tedy soror 

nostra. Logické by tedy bylo interpretovat všechna jména se 

zkratkou s. n. jako ženy a to i proto, že některá z nich jsou už sama 

o sobě typicky ženská, například Jana, Bratrumila, Doubrava, 

Lucia a další. Dudík tak ale neučinil a automaticky identifikoval 

tyto osoby jako muže, neboť zkratku s. n. převedl na servus noster. 

Podobně si počínal i u jiných označenÍ. Zkratku com. převádí 

automaticky na comes a to opět i v případech jasně ženského jména 

jako byla Bohuslava, Budislava, Jana aj., i když by samozřejmě 

bylo logičtější vidět ve zkratce com spíše slovo comitissa. 318 

Dalším autorem, který se zabýval Podlažickým nekrologiem, 

byl Václav Flajšhans. Ve své knize Nejstarší památky jazyka i 

316 Plaček, 1., Příspěvky k otázce Nekrologu ... ; Wojciechowská, M., O 
najwiekszym kodeksie czeskym ... ,s. 17. 
317 Dudík, B., Forschungen in Schwedenfiir Miihrens Geschichte, Brno 1852, s. 
207-235,403-428. 
318 Plaček, J., Příspěvky k otázce Nekrologu Podlažického, in: LF roč. 34,1907, 
s. 106. 
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písemnictví českého zveřejnil jejich snadno přístupný soUpiS.319 

Dudíkových chyb si byl dobře vědom, a tak raději čerpal ze soupisu 

sice staršího, ale, alespoň podle Flajšhanse, více věrohodného, a sice 

z Dobrovského.32o 

A jak již bylo výše uvedeno, protože neexistuje žádná 

kritická edice tohoto pramene, nezbývá nám nic jiného, než se 

spolehnout na správnost jeho přepisu. Ovšem ani zde se nelze zcela 

vyhnout nejasnostem a pochybnostem. 

Flajšhans uvádí několik skupin jednoznačně ženských jmen a 

člení je podle koncovek:321 

feminina končící na -ka, -ca: Belca, Benka, Bicka, Cauka, 

Crabca, Crnca (Crnka), Danika, Darka, Decka, Deuka, Dobka, 

Dobrocka, Drasca, Drusca, Gneuca, Helca, Ladka, Marka (Marca), 

Nedelka, Otroca, Picka, Piseka, Radka, Raska, Sobka, Sobotka, 

Sbiska, Sparka, Sudka, Tesca, Trebca, Turca, Vecka, Vlícenca, 

Vncka, Zorka, Zouka, Zudka, Zuinka, Rajca (Rayca). 

feminina končící na -ica, -ice, -ce: Batice, Bratrice, Budica, 

Cernice, Dalice, Deuice, Golíce, Malíca (Malíce), Milica, Pecice, 

Pozica, Pupce, Rihce, Sirce, Siznce, Susice, Vince, Volíce. 

feminina končící na -e: Dusse, Male, Suece. 

feminina končící na -iha, -uha, -eha: Benediha, Bozteha, 

Sdiha, Sduha, treziha, Sudiha, Vteha, Vojteha, Vogiha, Volíha, 

Voyha. 

319 Flajšhans, V., Nejstarší památky jazyka i písemnictví českého f, Praha 1903, 
s.51-54. 
320 • 306 VIZ: pozn. . 
321 Přepis uvádím tak, jak jej vydal Flajšhans, tedy bez rozlišování u a v, háčků a 
čárek a se spřežkami. 
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feminina končící na -ena: Borena, Branena, Bratrena, 

Crassena, Cstena, Danena, Dobrena, Gelena, Gostena, Hualena, 

Jurena, Marena, Mirena, Modlena, Mrizena, Mstena, Obidena, 

Petrena, Quassena, Sedlena, Senena, Sestrena, Sobena, Suecena, 

Velena, Vlastena, Vracena, Zorena. 

feminina končící na -na: Blasna, Boguna, Bosna, Bresna, 

Cohna, Crisna, Decna, Deuna, Drasna, Radna, Ratna, Sehna, 

Sizna, Strehna, Strezna, Tehna, Vacna, Vecna 

feminina končící na -ava: Brazaua, Cstaua, Cuuaua, 

Dobraua, Dubraua, Gassaua, Godaua, Hlupoua, Hrapaua, 

lscizlaua, Lubaua, Miraua, Mirozlaua, Mladaua, Pe tra ua, Pozaua, 

Plugaua, Quetaua, Sda ua, Sibaua, Sira ua, Siznaua, Susaua, Tihaua, 

Trebaua, Vestaua, Vlkaua, Vltaua, Zdezlaua, Ziznaua, Zlugaua, 

Zobaua, Zoraua, Zuataua. 

feminina končící na -mila: Bolemila, Bratrumila, 

Dobremila, Liudmila, Petrumila, Premila, Vacemila. 

feminina končící na -slava: Boguslaua, Borizlaua, 

Bratrozlaua, Budizlaua, Domazlaua, Dobrozlaua, Dragozlaua, 

Pribyslaua, Radoslaua, Stranslaua, Strezislaua, Sudislaua, 

Suuzlaua, Vaczlaua, Vbizlaua, Voyzlaua, Vratizlaua. 

feminina končící na -še (-sse): Domassa, Lucsse, Ratsse, 

Gostisse, Bogus~e, Bratrusse, Petrusse. 

Dále můžeme z Flajšhansova soupisu za ženská považovat 

jména Olga, Jana, Adla, Perchta, Bogumest, Boguulast, Boguuole, 

Eufemia, Mironega, Vbinega, Bolecest, Pribicest, Suecest a 

Vbicest. 

Dále uvádí ještě feminina končící na -a, sám je ale neodlišuje 

od maskulin se stejnou koncovkou, neboť v tomto případě lze jen 
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těžko určit, zda se jde o jméno ženské nebo mužské. Ona pro 

pozdější dobu tolik typická koncovka ženských jmen -a se totiž 

v tomto starším období velmi často vyskytuje i u mužských 

antroponym (například Nedoma a Nerada budou s největší 

pravděpodobností muži, kdežto Baba a Děva ale i Olga a Jana, jsou 

jména ženská).322 

Bohužel na základě výše uvedeného seznamu nelze vyvodit 

četnost jednotlivých jmen, neboť bylo zachyceno vždy jen po 

jednom zástupci bez označeni, kolikrát se to určité jméno 

v nekrologu vyskytlo. 

I když již byly zmíněny problematické stránky soupisu Bédy 

Dudíka, v jednom ohledu je pro nás přeci jen přínosnější, než soupis 

zveřejněný Flajšhansem. Dudík totiž opsal nekrologium 

v chronologickém sledu podle předlohy a díky tomu zachytil i 

mnohočetnost různých jmen. 

Než ale začneme podrobnější zkoumání jeho soupisu, musím 

zde učinit jednu velmi nutnou poznámku: 

Oba soupisy, tedy Flajšhansův a Dudíkův, se od sebe liší i co 

se uvedených jmen týče. Ne všechna se v nich shodují, respektive 

shoduje se jich jen 89 a vedle toho má Dudík navíc 51 a Flajšhans 

dokonce 97 jmen. Těžko lze bez nahlédnutí přímo do pramene určit, 

322 Svoboda, Jan, Staročeská osobní jména a naše přijmení, Praha 1964, s. 66-
68. 
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kdo z nich si počínal správněji a pečlivěji, či odkud přesně vzali ta 

určitá jména. 323 

A tak tedy s jistým přimhouřením oka, kdy budeme pracovat 

se soupisem pořízeným Bédou Dudíkem, lze určit, jaká jména byla 

v nekrologiu nejčastější a na základě toho se pak domnívat, že 

podobná situace panovala i obecně. 

Následující přehled zachycuje jména, která se v Dudíkově 

soupisu vyskytovala alespoň dvakrát. Číslo za jménem pak udává 
v , v t 324 presny poce : 

Agnes 3 Malice 2 

Anna.2 Marca 7 

Bogumila 10 325 Marena 6 

Boguna 2 Margaretha 7 

Bogusse 7 Mileysi6 

Boguulast 8 Mirena 2 

Boguzlaua 5 Mirozlaua 2 

Bolecest 6 Nerada 2 

Bolehna 3 Perhta 2 

323 Seznam jmen vyskytujících se v jednom, druhém nebo v obou soupisech viz 
Příloha I. 
324 Flajšhans pak některá z těchto jmen vůbec neuvádí: Agens, Anna, Bogumila, 
Boguna, Bolena, Deua, Dobrouest, Jita, Judita, Margaretha, Milejsi, Quassata, 
Radohna, Sdizlaua a Vsemila. 
325 Ani toto u Dudíka nejčastější jméno ale Flajšhans neuvádí, na dvou místech 
se mu vyskytuje pouze mužská forma Bogumi/. 
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Bolemila 5 Petraua 7 

Bratrumila 6 Petrumila 3 

Bratrusse 2 Pribizlaua 9 

Budizlaua 2 Qassena 2 

Deua2 Qassena 2 

Deuna2 Quassata 2 

Dobraua 2 Quassata 2 

Dobrouest 3 Quetana( ua) 4 

Dobrozlaua 4 Quetana( ua) 4 

Domassa( e) 3 Radohna 5 

Domazlaua 2 Radozlaua 3 

Gelena 2 Sdizlaua 5 

Gostena 5 Stranslaua 2 

Helca2 Strezizlaua 4 

Jana 8 Suatohna 3 

Jita 2 Suecena 2 

Jscizlaua 2 Suecest 3 

Judita 2 Vaczlava 2 

Lubaua 4 Vbinega2 

Malice 2 Vbizlaua 4 

Marca 7 Vecemila 2 

Vlastena 5 

Z tohoto seznamu tedy vyplývá, že za nejfrekventovanější lze 

snad považovat jména Bogumila, Bogusse, Boguulast, Boguzlaua, 

Bolecest, Jana, Marca, Marena, Margaretha, Mileysi, Petraua, 
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Pribizlaua, Radohna, Sdizlaua a Vlastena. Z nich se pak nejčastěji 

obj evovala Bogumila. 

A jaké můžeme udělat závěry? 

Předně je i na první pohled patrné, že u široké veřejnosti 

v tomto období zcela převládají jména slovanského, či lépe řečeno 

domácího původu. Jména cizí, mezinárodní se zatím ještě až na 

výjimky jako Olga, Eufémie, Jana a snad i Petruše a Petrava 

nevyskytuj í. 

Lze také říci, že skupina těchto jmen se nijak výrazně neliší 

od skupiny jmen venkovanek z CDB I. Některá jsou i totožná, 

například Hostěna, Mirena, Bolena, Bratrohna, Radohna, Petrava, 

Žíznava, Svatava, Bohuměšt; Bolemila, Bohuslava a Ubičest. 

Z těch, která se nejčastěji vyskytovala v Dudíkově soupisu se 

pak se jmény v listinách CDB I shodují Mirena, Bolena, Radohna, 

Petrava, Bohuslava. 

Nejčastější jméno u Dudíka Bohuslava se v CDB I objevuje 

také. Výše jsem je však neuvedla, neboť v tomto případě nejde o 

příslušnici nižších vrstev, o které nám zde jde především, ale o 

dceru Oty Olomouckého.326 

Nedovoluji si tvrdit, že na základě této shody je možno mít 

výše zmíněná jména za nejčastěji používaná, leč alespoň se lze 

domnívat, že byla přinejmenším poměrně běžná. 

326 CDB I: 79, s. 85. 3.2.1078 
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Podlažické nekrologium se svým relativně velkým časovým 

záběrem by mohlo být jakýmsi mostem, který nás přenese do 

vrcholného století přemyslovských Čech, jímž se bude zabývat 

následující kapitola. 

Vl.h. Pozdější ženská jména a jejich 

aplikovatelnost na venkovské prostředí 

VI.b.1. Jména z CDB, RBM a kronik 

Jména venkovanech v předchozí části pocházela s drobným 

přesahem z období do konce 12. století. Následující doba, ač se to 

nezdá moc logické, je pro naši problematiku daleko méně 

zmapovatelná. Nejenže pro zbytek třináctého století nemáme žádný 

tak jedinečný pramen jako Podlažické nekrologium, ale objevil se i 

další problém. Vyschl i takový zdroj, jakým byly listiny. Vesnice se 

sice stále darují a prodávají, ale protože na významu začala nabývat 

spíše půda, než lidská pracovní síla, mizí z listin jména jednotlivých 

darovaných osob a celé skupiny lidí jsou nahrazovány jen názvem či 

popisem pozemku.327 

Z toho pro nás bohužel vyplývá, že pro třinácté století 

nemáme možnost podobného exkurzu, jako v předchozí kapitole, a 

tak si musíme pomoci jinak. 

Ženská jména se v listinách objevují i nadále, ale jsou to 

jména převážně šlechtičen nebo v některých případech měšťanek. 

Naštěstí pro nás, jak jsme již uvedli výše, většinou nebyla určitá 

jména typická jen pro tu nebo onu vrstvu obyvatelstva. Jistou 

327 Petráň, J. a kol., Dějiny hmotné kultury 1/1 ... , s. 335. 
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výjimkou jsou některá jména Přemyslovců jako Václav či Přemysl, 

jež prakticky mimo panovníkovu rodinu nenalezneme. U ženských 

jmen však nic takového neexistuje. 

A právě proto se nabízí snad jediný možný další postup: 

pokusit se alespoň obecně objasnit problematiku ženských jmen 13. 

století a otázkou zůstává, zda lze výsledky aplikovat i na venkovské 

prostředí. 

Pokud se podíváme nejdříve do kronik třináctého a počátku 

čtrnáctého století, v této problematice nám moc nepomohou, neboť 

jsou skoupé nejenom na venkovanky ale i na jména šlechtičen. 

Vyloučíme-li příslušnice královské rodiny, Petr Žitavský zmiňuje 

prakticky jen Anežku. Je to sice dokonce několik různých osob, leč 

pro naše účely je to bohužel jen jedno jméno. 

Z pokračovatelů Kosmových se mnich sázavský k roku 1132 

zmiňuje o smrti Hroznatovy manželky Přibyslavy, bohužel však 

jeho kolegové zachycující pro nás tolik důležitá jména 13. století se 

omezili jen na příslušnice královských rodin a tam, stejně jako u 

Petra Žitavského nalezneme téměř shodnou skupinu jmen, jako je ta 

vyskytující se v listinách Codexu 11-V328
, o níž bude záhy řeč. 

Nejčastěji se vyskytujícím jménem v rámci listin z Codexu 

11-V byla Bohuslava, za ní následuje Markéta, Sofie, Perchta, 

Kateřina, Sibilla, Anna, Jutta, Anežka, Ludmila a Eufemie. Všechna 

tato jména se vyskytovala minimálně dvakrát. 

328 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, Tomus II-V, viz seznam 
literatury. Dále jen CDB II-V. 
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Dále se objevuje Adéla, Alžběta, Čáslava, Dobroslava, 

Domaslava, Gisela, Heilwilda, Hodona, Hostilka, lsolda, Jaroslava, 

Kristýna, Mezka, Nětka, Osana, Přibyslava, Rihtca (Rejčka), 

Zdislava, Velena a Vojslava. 329 

N a konci třináctého a počátku čtrnáctého století, tedy v rámci 

RBM pro období, které už nemáme zpracované v Codexu jsou to 

jména jako Agáta, Aleka, Anika, Anna, Aťka, Bolemila, Bolka, 

Budislava, Kunhuta, Hedla, Herca, Guta? (Juta?), Mačka, Manka, 

Marie, MedUna, Mech tilda, Petrisa, Pe tronila, Pezla, Přibka, 

Sabina, Stranislava, Sudeňa, Sudka, Sveslava, Ve lis lava, Vitoslava, 

Vojslava, Zbraslava a Zudna (snad Cudná). 330 

Některá jména jsou pak stejná jako ta v Codexu 1I-V a tím 

pádem lze konstatovat, že přiřadíme-li ke jménům z předcházejícího 

odstavce ta, která se v Codexu ll-V vyskytovala vícekrát, najdeme 

skupinku těch pravděpodobně nejčastějších jmen třináctého století. 

Jsou to Alžběta (Eliška), Anežka, Anna, Bohuslava, Kateřina, 

Eufemie, Gisela, Kristýna, Jutta, Ludmila, Markéta, Perchta, 

Sibžlla, Sofie (Žofie) a Zdislava. 

Na první pohled je patrné, že jsou zde používána převážně 

křesťanská jména, velmi často ta, která nepocházejí z českého 

prostředí. Lze se tedy domnívat, že v průběhu třináctého století 

tento typ jmen téměř úplně zatlačil jména převládající v předchozí 

kapitole a to u všech vrstev obyvatelstva? 

Bohužel ne. I když některá jména jsou totožná pro všechny 

skupiny, je velmi málo pravděpodobné, že by škála používaných 

329 CDB II-V. 
330 Regesta diplomatica Bohemiae et Moravice, Tomus II, Praha 1882, ed. J. 
Emler. 
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jmen byla u všech úplně stejná. Jména podléhala módě a lze se 

domnívat, že právě módní zahraniční jména pronikala nejdříve do 

vyšších vrstev společnosti a potom teprve níže. 

Proto nesmíme zapomínat, že před sebou máme seznam jmen 

příslušnic šlechty. I v období před třináctým stoletím se jména 

převládající v této skupině lišila od jmen venkovanek a daleko více 

se blížila výčtu jmen šlechtičen a měšťanek 13. století. Například 

v Codexu J, tedy pro období do konce 12. století, se v rámci této 

vyšší vrstvy obyvatel vyskytuje stejně jako ve století třináctém 

Anežka, Bohuslava, Eufemie a Marie, navíc pak ještě Bože těch a, 

Božena, Judita a Petrava. Tedy žádná Hostěna, Krabava, Ubičest či 

Bratrohna, jednoznačně zde převládají "moderní" jména. 

Na druhou stranu ale nutno poznamenat, že ani na konci 13. 

století ještě "moderní" jména plně nepřevládla ani u vyšších vrstev 

společnosti. Mezi šlechtičnami stále ještě nacházíme jména jako 

Čáslava, Dobroslava, Domaslava, Hodona, Hostilka, Jaroslava, 

Mezka, Nětka, Osana, Přibyslava, Zdislava, Velena a Vojslava nebo 

At'ka, Bolemila, Bolka, Budislava, Mačka, Manka, Přibka, Sabina, 

Stranislava, Sudeňa, Sudka, Sveslava, Velislava, Vitoslava, 

Zbraslava a Zudna, kterých je dokonce v celkovém počtu více, nežli 

jmen označených jako nejčastěji se vyskytující. Z toho důvodu se 

lze domnívat, že v období třináctého a počátku čtrnáctého století 

ještě "moderní" jména ve venkovském prostředí rozhodně 

nedominovala, neboť nepřevažovala am u vyšších vrstev 

spol ečn osti. 

Do kdy lze tedy ale onu přeměnu datovat? Začátek rozhodně 

nemůžeme klást před polovinu třináctého století. Vrchol pak určitě 
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nepřišel dříve než během první poloviny století následujícího. A 

kam včleníme její konec? Prakticky jediná možnost, která se nabízí, . 
je pokusit se využít nějaký pozdější pramen, jenž zachycuje 

venkovské prostředí. Pokud v něm budou jednoznačně převládat 

jména "mC!derní", bude možno učinit závěr, že ona změna je 

datovatelná někdy do období mezi druhou čtvrtinou 14. století a 

dobou vzniku zkoumaného pramene. Pokud se v něm však budou ve 

větší míře objevovat stejná jména jako v Codexu !, lze se domnívat, 

že změna přišla až později. 

VI.b.2. Vizitační protokol Pavla z Janovic 

Pro problematiku sledování ženských jmen ve venkovském 

prostředí j.e právě vizitační protokol Pavla z Janovic podobně 

jedinečným pramenem, jako Podlažické nekrologium. Bohužel 

vznikl až v druhé polovině čtrnáctého století, přesněji mezi lety 

1379-1382, takže časově nezapadá do zde zkoumaného období, ale 

pro námi sledovaný cíl nám může v mnohém posloužit. 

Jak již bylo řečeno výše, zejména pro nedostatek pramenů ve 

třináctém století jsme stále nenašli odpověď na otázku, kdy došlo 

k převážení tzv. moderních jmen nad jmény staršími, původně 

domác"íI;ni. S pomocí vizitačního protokolu Pavla z Janovic se o to 

teď pokusíme. 

Nejdříve pár slovo samotném prameni: je to rukopis čítající 

133 folií, na kterých jsou zachyceny výsledky vizitace pražského 

arcijáhenství a to děkanátů podbrdského, benešovského, slánského, 
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brandýského, chlumínského, říčanského, ořechovského, 

rakovnického a i samotné Prahy.33I 

V něm nalezneme hned několik desítek ženských jmen, jak 

ukazuje následující přehled, přičemž jména napsaná silným písmem 

se vyskytovala velmi často a ta z nich, která jsou ještě navíc 

podtržená, lze prohlásit za nejfrekventovanější. V závorkách jsou 

pak uvedeny různé varianty stejného jména, jak se vyskytly ve 

vizitačním protokolu.332 Pro identifikaci ženských jmen sloužila 

označení jako concubina, uxor, ancilla atd., která ovšem v těchto 

případech byla pomůcka spíše vedlejší, neboť ženská jména ve 

visitačním protokolu zachycená JSou již velmi dobře 

identifikovatelná sama o sobě. 

Adleta, Adliczka, 

Agnes, 

Anka(Anna, Aniczka), 

Blanka, 

Bohvslava(Bonka), 

Clara, 

Cunka, 

Maruska 

(Marussie), Marzie, 

Matiegka, Matyegka, 

Michala, 

Milka(Mila), 

Pawlena, 

Petra(Petrussie ), 

Pit1onissa, 

331 Vizitační protokol vydali jako celek v kritické edici Hledíková, Zd., 
Hlaváček, 1., Vizitační protokol Pavla z Janovic .... Pozornost badatelů si tento 
jedinečný pramen získal ale i dříve, většinou se však jednalo jen o více či méně 
obsáhlé výtahy, nebo díla týkající se vizitačního protokolu jen okrajově. Např: 
Tomek, V. V., Dějepis hl. města Prahy 3, Praha 1875; Teige, V., Základy 
starého místopisu pražského, I-III, Praha 1919-1915; JenŠovská. V., RBMV, tom. 
l,jasc. J., Pragae 1967 aj. 
332 Čerpáno z edice Hledíková, Zd., Hlaváček, 1., Vizitační protokol Pavla 
z Janovic ... 
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Dorothea (Dora), 

Elisabeth (Byethka, 

Byetha,Elzka,Ela, Alzbieta,), 

Gitka (Guta), 

Jana, 

Juta, 

Katherina(Kacza, 

Kaczka, Kaczena, Kacziczka), 

Lida, Lidka, 

Ludmila, 

Machna (Manka,Mancza), 

Manyetha, 

Mara, 

Margaretha 

Marzieta, Marietha), 

(Marzka, 

Rip a, 

Swatha, 

Waczlawa, 

Wanka, 

Wawrziena, 

Wserada, 

Zbinka, 

Zbiska, 

Zdena, 

Zditha, 

Zenka, 

Zofka (Zoffia) 

Z tohoto přehledu jasně vyplývá, že v druhé polovině 14. 

století již j~dnoznačně dominují jména "moderní", a taková, která 

byla nejběžn.ější ještě v první polovině století třináctého, se už téměř 

nevyskytují. Jména, která dříve nosily většinou jen příslušnice 

šlechty a měšťanstva, jsou nyní již pevně uchycena i ve 

venkovském prostředí. 

VLc. Shrnutí 

Co jsme se tedy v této kapitole o jménech venkovských žen 

dozvěděli? 
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Především to, že z malého množství pramenů lze 

vyexcerpovat poměrně velké množství informací. Ukázali jsme si 

nejenom rozlišnou plejádu ženských jmen přemyslovského období, 

ale závěrem celé této kapitoly lze konstatovat jeden velmi 

zajímavý fakt. 

V průběhu první poloviny čtrnáctého století dochází ve 

venkovském prostředí ke změně, která spočívala v tom, že u žen i 

zde převládla tzv. "moderní" cizí jména nad jmény staršími, snad 

původními, domácími, a že tato proměna byla ukončena kolem 

poloviny století, a to tak, že na přelomu sedmdesátých a 

osmdesátých let již nová jména zcela dominovala. 
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" , 
VII. ZENAA PRACE 

Většina výzkumů postavení venkovské ženy se zatím 

v západní Evropě omezovala hlavně na zkoumání ženské práce.333 A 

není to volba náhodná. Rolnická rodina byla nejvýznamnější 

jednotkou zemědělského hospodářství. Žena pak byla její 

neoddělitelnou součástí a měla svůj každodenní podíl na celkovém 

statusu své rodiny. 334 

Práci se samozřejmě ve vesnickém prostředí přikládal 

obrovský význam, na ní záleželo přežití. A těžce pracovat musel . 
nejenom muž, ale i všichni ostatní členové rodiny nebo čeledi 

včetně žen. A tak není divu, že nejvíce písemných zmínek, traktátů 

a pojednání, které se týkají venkovských žen, se zároveň týká jejich 

práce. 

V Čechách, jak již bylo řečeno, máme pramennou základnu 

velice zúženou, naštěstí však se nám několik málo zmínek o tom, 

jaké práce ženy vykonávaly, nebo jaké pro ně byly typické, 

dochovalo. 

Čím se tedy žena na českém venkově zabývala? To záleželo 

do jisté míry na jejím postavení, zda šlo o manželku sedláka, 

nevolnou ženu příslušející k čeledi pána nebo neprovdanou dívku, 

ze které se většinou stala děvečka v nějaké bohatší venkovské 

domácnosti, nebo na dvorci. 335 

Obecně platí, že ženě příslušely spíše práce uvnitř a v okolí 

domu. Ze západní Evropy známe mnoho pramenů, jež popisují 

333 Goetz, H.-W., Frauen im.fruhen Mittelalter ... , s. 251-262. 
334 Goetz, H.-W., Frauen im.fruhen Mittelalter ... , s. 278-279. 
335 Shahar, S., Kindheit im Mittelalter ... , s. 282. 
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typická ženská zaměstnání. Ve známém franckém kapituláři z roku 

789 se zakazuje práce o nedělích a co se žen týče, je jmenováno 

tkaní, stříhání, šití, vyšívání, stříhání vlny, lámání lnu atd., tedy , . 

práce spojené s přípravou látek, což byla vedle starosti o domácnost 

a vaření nejtypičtější činnost, jíž se středověká žena zabývala. 

Kromě toho také pomáhala svému manželovi na poli nebo vinici -

zejména v nejexponovanější roční době jako byly žně, senoseč či 

jiná sklizeň. Dále byla nepostradatelnou v lese při sběru dřeva, a 

lesního ovoce, v péči o dobytek nebo včely či nošení vody. Do její 

kompetence určitě spadalo nejbližší okolí domu jako zahrada a 

dvůr.336 V méně majetných rodinách zajisté pomáhala manželovi 

daleko víc, než tam, kde bylo několik dětí, či čeleď. Situace, kdy se 

žena zapřáhla do pluhu, nebyla na chudých hospodářstvích té doby 

jistě nijak neobvyklá. 337 Obraz pracující žnečky pak můžeme najít 

v mnohých středověkých miniaturách. 338 

Je tedy jasné, jak zdůrazňuje Otto Borst, že činnost ženy 

středověkého venkova byla sice především spojená s prací uvnitř a 

okolo domu, nebylo to však její jediné působiště. Venkovanku 

v období přemyslovců proto nelze svázat oním pomyslným 

provazem, jenž jí vytvořilo městské prostředí devatenáctého století 

známým trojslovím Kžrche - Kžnder - Kilche. 339 

336 Goetz, H.-W., Frauen im.fruhen Mittelalter ... , s. 274-276. 
337Borst, O., Alltagsleben im Mittelalter ... , s. 123. 
338 Petráll., 1. a kol., Dějiny hmotné kultury 1/1 ... , s. 342. 
339Borst, O., Alltagsleben im Mittelalter ... , s. 124. 
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VlL 1. Manželka venkovana 

VII.1.a. Příprava stravy 

Zcela na počátku středověku - v 7. a 8. století, kdy byl ještě 

dostatečný prostor pro pastvu dobytka, hrála rostlinná strava daleko 

menší význam, než později, kdy vlivem růstu počtu obyvatel ubylo i 

pastvin. Obilí, méně náročné na prostor, pak ve 12. a 13. století jako 

surovina pro přípravu stravy u venkovského obyvatelstva převládlo. 

Nelze však říci, že by maso bylo zjídelníčku zcela vytlačeno. Díky 

novým technikám a po překonání tzv. začarovaného kruhu 

středověkého hospodářství, pak dokonce v závěru tohoto období, 

téměř na pokraji novověku dochází k zajímavému jevu. Pro střední 

Evropu té doby se totiž spotřeba masa na osobu předpokládá kolem 

100 kg ročně, což je o deset kilogramů více, než byla průměrná 

roční spotřeba masa na jednoho obyvatele v Německu počátku 

osmdesátých let!34o 

Příprava stravy začínala již zpracováním obilí na mouku 

nebo zabitím zvířete, což u drůbeže vykonávala většinou sama 

žena. 

VIJ.1.a.1. Maso 
I když u venkovanů v období, kterým se zabýváme, převládá 

rostlinná strava, nelze je mít za vegetariány.341 Jak již bylo řečeno, 

nejčastěji konzumovali maso hovězí, pak vepřové a teprve na třetím 

místě drůbež. Chovaly se také ovce, kozy pouze v minimální 
TV 342 mlre. 

340 R6sener, W., Bauern im Mittelalter ... , s.l 07 - I 17. 
341 Smetánka, Zd., Legenda o Ostojovi .... , s. 150-165. 
342 Beranová, M., Jídlo a pití v pravěku a ve středověku, Praha 2005, s. 105; 
Nekuda, V., Vybavení a provoz venkovské domácnosti ... , s. 7-15. 
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Ivana Pleinerová v rámci výzkumu v osadě Březno u Loun 

došla k tomuto závěru: ze všech kostí objevených v lokalitě bylo 

52% hovězích, 22% prasečích, II % ovčích nebo kozích, 10% ptáků 

a jen po dvou procentech kosti koňské, psí a také jelenÍ,343 U koní a 

psů však víme, že ve středověku se tato zvířata běžně nepožívala a 

po jejich mase lidé sahali jen v období nouze, hladomorů nebo při 

obléhání měst. 344 

Jestliže pečeně byla typický pokrm šlechty, pak vařené maso 

bylo nejběžnější pro venkovany. 345 

Spotřebovávaly se všechny části zabitých zvířat, tedy nejen 

maso, ale i vnitřnosti, střeva, tuk, morek i krev, využila se 

samozřejmě i kůže. Lepší kousky masa jako vepřové kýty bývaly 

patrně i častými dávkami vesnického obyvatelstva.346 

Podle zprávy lbrahima lbn Jakúba z 60. let 10. století bylo 

možno v Praze dostat 10 slepic za 1 denár a také zmiňuje, že se 

Slované zdržují konzumace kuřat, protože údajně podporuje růži, 

ale jinak jedí maso hovězí a husí.347 

Drůbež se však jistě hojně chovala. Nepřímým důkazem o 

tom jsou nálezy slepičích vajec v hrobech a to i vysoce postavených 

jedinců. Chov hus a kachen byl však s největší pravděpodobností 

vzácnější. 348 

343 Pleinerová, I., Březno, s. 99. 
344 Rosener, W., Bauern im Mittelalter ... , s.109. 
345 Rosener, W., Bauern im Mittelalter ... ,s.107-117. 
346 Beranová, M., Jídlo a pití v pravěku a ve středověku .. .. , s. 82-83. 
347 Kowalski, T. (ed.), Relatio lbrahim ibn Jakub de itinere slavico, quae 
traditur apud Al Bekri, in: Monumenta polonia Historica, Nova Series, 
Cracovaciae 1946. 
348 Beranová, M., Jídlo a pití v pravěku a ve středověku ... ,s. 75. 
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Na stůl venkovana většinou přišla i ryba, jejíž konzumace 

zajisté vzrostla s přijetím křesťanství a s tím spojenými postními 

dny. V našich řekách a potocích byla velká hojnost ryb jako 

například pstruhů, štik, línů, ale i lososů.349 Ve středověku se také 

rozšířila obliba ryb mořských a to především sušených nebo 

solených. Dovídáme se o nich z různých písemných pramenů. 

Například Anežka z Potvorova roku 1204 v listině, jež obdarovává 

klášter v Plasích, nakazuje zmiňovaným vesnicím odvádět dávky, 

z nichž se měly nakoupit slanečky a olej pro potřebu kláštera .350 A 

když biskup Jaromír rozdávalo postech jídlo chudým, nechyběly 

mezi rtím ani slanečky.351 Běžně se však na stůl prostého venkovana 

slanečky a jinak upravené mořské ryby pravděpodobně nedostávaly. 

V/J.J.a.2. Obilí a chléb 
Nejčastější úpravou venkovských pokrmů bylo vaření a to 

především hustých polévek a různých kaší s kousky zeleniny a 

masa, vejci nebo žloutky a tukem nebo s medem a sušeným 

ovocem. Slané kaše se většinou hodně mastily. O tom, že kaše byly 

pro naše prostředí velmi typické vypovídá i to, že v období raného 

středověku byli Slované známí jako ,jedlíci kaší".352 Sladké kaše 

bývaly tehdy vzácnější než slané a někdy mohly představovat i 

slavnostní jídlo, jako například kaše jahelná, o které bude řeč 

vzápětí. Někdy se kaše připravovala i bez vaření a to jednoduše tak, 

že se přes noc namočilo hrubě namleté obilí do mléka nebo vody a 

349 Niederle, L., Život starých Slovanů 1/1 .... , s. 175. 
350 COB II: 48, s. 43, 1204. 
351 Bretholz, B. (ed.), Die Chronik der Bdhmen des Kosmas von Prag ... , kniha 
II., kap.42., s. 147. 
352 Beranová, Slované ... s. 99-101. 
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pak se jen dochutilo stejně jako kaše vařené. Kaše se také 

připravovaly z tzv. pražmy - opraženého nedozrálého obilí a měly 

přirozeně nasládlou chut,.353 

Už méně se peklo, neboť to byla činnost energeticky 

náročnější než vaření. Kromě chleba známe i zprávy o koláčích 

s medem a mákem. Například Kosmas vkládá mladému 

Spytihněvovi do úst větu o tom, že si "dnes paní abatyše 

nepochutná na teplých koláčích.,,354 Velmi typickou sladkostí pro 

středověk byl pak medový perník. 

Nejběžnější z obilovin raného středověku byly podle 

paleobotanických výzkumů různé druhy pšenice, často se vysazoval 

i ječmen, méně často žito, známé je i proso.355 Marie Beranová ve 

svých experimentálních výzkumech mluví především o pšenici 

dvouzrnce,356 Ivana Pleinerová však upozorňuje na to, že již 

Slované obývající v šestém století osadu Březno u Loun dávali 

přednost pšenici obecné. Její výhodou oproti dvouzrnce a 

jednozrnce byly větší výnosy a odpadalo i jinak náročné "opíchání" 
v 357 ve stoupe. 

Proso bylo pravděpodobně nejběžnější obilovinou u starých 

Slovanů,358 avšak pro náročnost pěstování bylo ve středověku 

obilninou poměrně drahou. Z toho důvodu byla i jáhlová kaše, která 

353 Beranová, M., Jídlo a pití v pravěku a ve středověku ... , s. 50-57. 
354 Bretholz, B. (ed.), Die Chronik der B6hmen des Kosmas von Prag ... , kniha 
II., kap. 1 4., s. 104. 
355 Bláhová, M., Frolík, J., Profantová, N., Velké dějiny zemí koruny české 1, 
Praha, Litomyšl, 1999, s. 325-333. 
356 Beranová, Slované ... s. 125-130. 
357 Pleinerová, I., Březno ... , S.91-94. 
358 Niederle, L., Život starých Slovanů liJ ... ,s. 177-186. 
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se z něj připravovala, často jídlem slavnostním. Ve vrcholném 

středověku jej pak postupně začala nahrazovat dovážená rýže.359 

S růstem počtu obyvatelstva a s ním spojenou kolonizací pak 

ve třináctém století pozorujeme i snahu pěstovat obiloviny méně 

náročné na kvalitu půdy. V horských a podhorských oblastech tak 

převládlo žito jako hlavní chlebovina.36o 

A právě tolik typický pokrm pro venkov v pozdějších dobách 

- chléb, nacházíme v raném středověku mnohem méně často a to 

zejména pro jeho složitou přípravu. Pokud chtěla žena péci chléb, 

musela nejdříve na domácím mlýnku namlít velmi jemnou mouku, 

zadělat kvásek, vypracovat těsto a pak vykynuté bochníky pomalu 

sázet do pece.361 Není divu, že jí tato činnost většinou zabrala celý 

den a tudíž se chléb často pekl do zásoby. 362 

Typickým pokrmem pro venkovany raného středověku byla 

tedy kaše, nikoli chléb. Ten začal převládat až ve chvíli, kdy se 

obecně ujal kvásek a z ploché nekvašené placky se stal nadýchaný 

chlebový bochník. 363 Pro české prostředí máme první důkazy o 

používání kvásku již z konce pohanského období.364 Obecně začal 

být chléb běžnějším pokrmem až ve 12. respektive 13. století, ale 

stále šlo o jídlo spíše slavnostní. 365 

Chléb se s největší pravděpodobností konzumoval beze 

zbytku (pravděpodobně pro již zmíněnou náročnost přípravy), a to i 

tvrdý nebo dokonce plesnivý. Vždyť i sám Kosmas vkládá 

359 Beranová, M., Jídlo a pití v pravěku a ve středověku ... , s. 27-39. 
360 Petráií, J. a kol., Dějiny hmotné kultury 1/1, Praha 1985, s. 335-336. 
361 Barchewitz, J., Von der Wirtschaftstdtigkeit der Frau ... , s. 90-95. 
362 Smetánka, Zd., Legenda o Ostojovi..., s. 150-165. 
363 Rosener, W., Bauern im Mittelalter ... , s.107-108. 
364 Niederle, L., Život starých Slovanů 1/1 ... , s. 185. 
365Borst, O., Alltagsleben im Mittelalter ... , s. 126. 
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Přemyslovi do mošny plesnivý chléb a sýr, snad proto, aby 

zdůraznil jeho obyčejný původ.366 S největší pravděpodobností však 

plesnivý chléb konzumovali jen opravdu ti nejchudší, spíše však psi 

a prasata. 367 

Archeologické nálezy zbytků chlebových bochníků jsou na 

našem území velmi řídké, ale pro region střední Evropy máme 

nálezy jeho zbytků již z neolitu. 368 Chléb venkovana však nejspíše 

býval tmavý z hrubě vymílané mouky s otrubami. S postupem doby 

se pak stával stále běžnější potravinou a ve vrcholném středověku -

v souvislosti s rozvojem mlynářství a pekařství a poptávkou 

společnosti po lepším zboží - známe mnoho různých druhů chleba, 

především však z měst. Na venkově se stále udržuje chléb 

připravovaný doma. 369 

Pro období raného i vrcholného středověku se uvažuje asi o 

dvou až trojnásobné výnosnosti obilovin, tedy z jednoho zasetého 

zrna získal rolník dvě až tři při sklizni. Je to však údaj 

zprůměrovaný, který se mohl v různých dobách i lokalitách lišit. 

Roční spotřeba na člověka se pak odhaduje na 200-350 litrů 

obilovin.37o 

366Bretholz, B. (ed.), Die Chronikder Bohmen des Kosmas von Prag ... , kniha 1., 
kap.6., s. 15-17. 
367 Beranová, M., Jídlo a pití v pravěku a ve středověku ... , s. 43-44. 
368 Niederle, L., Život starých Slovanů 1/1 ... , s. 184. 
369 Beranová, M., Jídlo a pití v pravěku a ve středověku ... , s. 39-57; dále 
k tomuto tématu viz: Maříková, M., Středověké mlýny v českých zemích, in: 
MHB 10,2005, s. 89-148. 
370 Pleinerová, 1., Březno, s. 94-99. 
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VIL 1. a.3. Mletí mouky a jiných surovin 
Mletí mouky také patřilo zcela do kompetence žen. V raném 

středověku převládaly domácí ruční mlýnky, které byly postupně 

vytlačovány vrchnostenskými mlýny37l - v našich podmínkách 

především vodními, které se zde rozšířily ve 12.-14. století.372 

Domácí mlýnek ve slovanském prostředí se sestával ze dvou 

okrouhlých kamenů s otvorem uprostřed. Obilí se sypalo do otvoru 

v horním kameni, který sloužil zároveň i pro osu mlýnku. Mlýnky 

mimo jiné umožňovaly i nastavení hrubosti mletí. Bývaly 

umísťovány bud'to ve speciální konstrukci, nebo jen tak na zemi. 373 

Mletí mouky na těchto domácích mlýncích bylo fyzicky 

velmi náročné, a tak není divu, že středověké hospodyně dávaly 

přednost kaším a polévkám, do kterých obilí bud' nemlely vůbec a 

nebo pouze nahrubo. 

Marie Beranová hovoří o experimentálním výzkumu, kdy si 

podle archeologických nálezů sestavili ruční kamenný mlýnek. 

Práce s ním byla nejen velmi namáhavá, ale vyžadovala i velkou 

zručnost. Teprve pokud byl mleč již zkušený, měl cit pro svou práci 

a sžil se s mlýnkem, odpadalo i jinak časté a poměrně náročné 

prosívaní mouky.374 

Pro výrobu šrotu, zjednoho kilogramu obilí, který se dal 

použít pro výrobu kaší a do polévek, potřebovali pouhých 6-7 

minut, ale semletí kvalitní mouky ze stejného množství zrna jim 

zabralo mi~málně 20, méně zručnému mleči však až 40 minut. 

371 Barchewitz, J., Von der Wirtschaflstiitigkeit der Frau ... , s. 7-l3, 90-95. 
372 Beranová, Slované ... , s. 99-101. 
373 Beranová, Slované ... , s. 99-10 1. 
374 BerAnová, M., Jídlo a pití v pravěku a ve středověku ... , s. 46-49. 
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Kromě těchto mlýnků na mouku, pak ve středověkých 

domech nacházíme drtidla podobná nejstarším pravěkým obilným 

mlýnkům, která se ale v tomto případě používala již pouze k drcení 

soli, máku, koření a barev. 375 

VIL 1.a.4. Ostatní potraviny 
Jednou z nejdůležitějších složek výživy prostého 

středověkého člověka (ale samozřejmě i pro lidi žijící před i po 

tomto období) byl tvaroh a sýry. Již výše bylo zmíněno, že Kosmas 

Přemyslu oráči přiděluje nejen plesnivý chléb, ale i sýr.376 Stejný 

kronikář také popisuje konflikt mezi biskupy Jaromírem a Janem, 

kvůli sýru s topinkami, cibulí a kmínem, což Jaromír nepovažoval 

za jídlo hodné biskupa.377 Dalším běžně používaným mléčným 

produktem pak bylo máslo, ale to jen pro severnějšÍ část Evropy. Na 

jihu je kvůli teplému počasí nahrazoval rostlinný olej. 378 

Na stůl venkovské rodiny také často přicházely luštěniny 

zejména hrách a čočka, dále pak kapusta, různé druhy zelí a řepy. 

Řepa byla jednou z nejběžnějších potravin u těch nejchudších. 

Ovoce měli venkované nejen ze zahrádky u domu, ale i nasbírané 

z lesa, stejně jako ořechy a med nebo různé formy divoce rostoucích 

salátů. 379 

O ovocných stromech nás informuje již několikrát 

zmiňovaný lbrahim ibn Jakúb, podle něhož byly v 10. století u 

375 Beranová, Slované ... , s. 99-101. 
376Bretholz, B. (ed.), Die Chronik der B6hmen des Kosmas von Prag ... , kniha 1., 
kap.6., s. 15-17. 
377 Bretholz, B. (ed.), Die Chronik der BOhmen des Kosmas von Prag ... , s. 120-
122. 
378 R6sener, W., Bauern im Mittelalter ... , s. 111. 
379 R6sener, W., Bauern im Mittelalter ... , s. 107-114. 
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Slovanů nejvíce rozšířeny jabloně, hrušně a slívy.380 Klaretův 

slovník ze 14. století pak zná například devět druhů jablek a 

dokonce sedmnáct odrůd hrušek, zná i broskve, třešně, višně, 

mišpule, kdoule, slívy, lískové a vlašské ořechy.381 

Různé bylinky používané k dochucení pokrmů, byly známé 

už od pradávna a na rozdíl od dováženého koření byly surovinou 

dostupnou i pro vesničany. Pravděpodobně jediným dováženým 

ochucovadlem, které se dostávalo na stůl ve venkovských 

domácnostech, byla sůl. Obchod s ní je ve střední Evropě známý už 

z doby neolitu. 382 Písemné zmínky o něm máme například 

v zakládací listině litoměřické kapituly. 383 

VlLJ.a.5. Nápoje 
Nejběžnějším nápojem na venkově byla ve středověku určitě 

voda, a to i proto, že zde byla většinou bez problémů dostupná 

čerstvá z nějakého potoka nebo pramene, díky čemuž byla 

vyloučena její závadnost častá ve městech i na hradech. 

K dalším velmi oblíbeným nápojům i ve venkovských 

poměrech můžeme počítat především medovinu a pivo. 

Medovinu připravovali tak, že svařili med s vodou a tuto 

tekutinu pak nechali dva týdny zkvasit. Takto připravený nápoj bylo 

poté třeba rychle konzumovat, nebot' se po krátké době kazil. 384 

Středověké pivo se od toho dnešního velmi lišilo. 

Připravovalo se nejčastěji z ječmene, ale i z pšenice (tzv. světlé 

• 
380 Kowalski, T. (ed.), Relatio Ibrahim ibn Jakub ... 
38lFlajšhans, V., Klaret ajeho družina I,/l, Praha 1926. 
382 Niedere, L.: Život starých Slovanů lil ... , s. 200. 
383 CDB I: 55, s. 53, circa 1057. 
384 Niederle, L., Život starých Slovanů 1/1 ... , s. 208-213 .. 
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pivo), někdy i ovsa, výjimečně z jiných obilovin. Ve starších dobách 

šlo zajisté o pivo nechmelené. První důkazy o používání chmele u 

Slovanů máme z 10. a ll. století,385 písemné zmínky o chmelu 

v Čechách nalezneme v listinách kláštera opatovického a knížete 

Vratislava pro vyšehradskou kapitulu, jež jsou obě z druhé 

poloviny ll. století. 386 Víme také, že pivo bývalo hustší, přidávalo 

se do jídel a dokonce se z něj vařila polévka, nebo připravoval ocet. 

Ještě ve 13. století se pivo vařilo téměř výhradně podomácku, 

od 14. století máme doklady o prvních pivovarech a sladovnách. Na 

venkově však i později převládala domácí výroba.387 

S největší pravděpodobností znali středověcí venkované i 

výrobu různých ovocných vín, pravé víno, tedy nápoj z vinné révy 

v našich zeměpisných šířkách zůstalo nápojem vyšších vrstev 

společnosti. Nejspíš také pili různé bylinkové čaje a to i pro 

lékařské účely. 388 

o tom, že se ve středověku i mezi běžným lidem vypilo 

alkoholu poměrně hodně a že jeho konzumace a návštěva krčem 

bývala i tehdy společenským problémem, nám vypráví Kosmas, 

jenž vkládá knížeti Břetislavovi do úst tato slova: " ... Kdo krčmu, jež 

jest kořenem všeho zlého, odkud pocházejí krádeže, vraždy, smilstvo 

a ostatní nepravosti, zřídil, i ten, kdo by zřízenou koupil ..... a který 

krčmář by byl postižen jako rušitel tohoto ustanovení bud' uprostřed 

tržiště ke kůlu přivázán, mrskán tak, až biřic umdlí, a na hlavě 

385 Beranová, M., Jídlo a pití v pravěku a ve středověku ... , s. 120-124. 
386 Tyto listiny se byly vydány v rámci CDB 1. 
387 Beranová, M., Jídlo a pití v pravěku a ve středověku ... , s. 120-124. 
388 Beranová, SJované ... , s. 129 . 

.; 
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oholen. Jmění mu však nebudiž zabaveno, nýbrž toliko pití na zem 

vylito, aby se nikdo prokletým douškem neposkvrnil. Pijáci však, 

budou-li přistiženi, nevyjdou z vězení dřív, dokud každý do důchodu 

knížecího nesloží tři sta peněz ... " 389 

VII.I.b. Výroba oděvů 

Zpracovávání textilií je ve středověké venkovské společnosti 

střední Evropy nejenom tradičním, ale především exklusivním 

zaměstnáním žen. Muži jako tkalci jsou známí až z období 

novověku. 390 

Jak již bylo zmiňováno výše, příprava oděvů nepředstavovala 

pro ženu jen nastříhat látku a z ní potom ušít košili nebo šaty. Její 

povinností, zejména v raném středověku, bylo zajistit celou textilní 

produkci pro rodinu pěstováním lnu nebo konopí, respektive starostí 

o ovce počínaje a hotovým výrobkem konče. Ze západní Evropy 

také víme, že len často sloužil jako dávka venkovských žen jejich 

pánovi. Žena tedy vypěstovala len, zpracovala ho na vlákno, to pak 

upředla do nití, z nichž utkala plátno, které buď sloužilo jako 

obchodní artikl, nebo jej ještě dále zpracovávala. Kromě samotného 

ušití oděvů mnohé ženy ovládaly i techniky vyšívání, což dělaly 

jednak v rámci gyneceí (specializovaných dílen, o nichž bude ještě 

řeč), nebo i doma - a takovéto látky pak bývaly také častou dávkou 
, . 391 panovI. 

389 Bretholz, B. (ed.), Die Chronik der Bohmen des Kosmas von Prag ... , kniha 
II., kap.6., s. 87. 
390 Mitterauer, M., Familie und Arbeitstei/ung ... , s. 68. 
391 Goetz, H.-W., Frauen imfriihen Mittelalter ... , s. 270-275. 
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Velmi výmluvný je v tomto ohledu prtimský urbář, který 

říká: " .. ./lle jemine, que camsilis jaciunt, tondat verveces et 

lavant .... " nebo" .. , lllefemine que camsilisjaciunt colligunt linum 

et trahunt de aqua et parant ... ,,392 

Nejvíce toho víme o tkalcovských stavech a to nejspíše proto, 

že díky své relativní velikosti se také dochoval největší počet jejich 

archeologických pozůstatků. Původní, již v pravěku známý, 

vertikální stav je v průběhu středověku postupně nahrazován 

složitějším stavem horizontálním. Tato změna šla pravděpodobně 

ruku v ruce se zvětšováním obytného prostoru, neboť horizontální 

stav zabíral samozřejmě daleko více místa než jeho předchůdce a 

byl tudíž pro prostředí malé venkovské jednoprostorové 

polozemnice téměř nepředstavitelný. 393 

Ženy většinou vyráběly látky a oděvy pro potřebu vlastní 

domácnosti, jen některé z nich jako ministeriales i pro potřeby 

velkostatku. Ale i v tomto případě šlo s největší pravděpodobností 

jen o zpracovávání vlny, lnu, konopí a někdy i kopřiv. Luxusnější 

materiály jako hedvábí se do českých zemí pouze dovážely. 

Kromě samotné výroby látky ovládala většina žen základní 

techniky barvení, nutno ale zmínit, že venkovské oblečení neblaze 

proslulo už v raném středověku svojí fádní nebarevností.394 

392 Priimer Urbar, Schwab, I. (ed), in: Rheinische Urbare 5. Publikationen der 
Gesselschaftfiir Rheinische Geschichtskunde 20, DUsseldorf 1983, s. 180 a 175. 
393 Barchewitz, J., Von der Wirtschaftstatigkeit der Frau ... , s. l3-17, 90-95. 
394 RČlsener, W., Bauern im Mittelalter ... , s. 96-118. 
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Vll. 2. Ženy pracující pro pána 

V této podkapitole se zaměříme na venkovské ženy a jejich 

rozdílné postavení v rámci velkostatku. 

Již dříve jsem uvedla, že nesvobodní lidé na venkově byli na 

velkostatku závislí buď přímo osobně, nebo prostřednictvím své 

půdy, za jejíž pronájem museli odevzdávat určité dávky, nebo 

provozovat služby. 

VII.2a. AncilIae 

Pro první skupinu žen nacházíme v pramenech nejčastěji 

označení ancilla, popřípadě mancipium, přičemž v obou případech 

šlo o příslušnice čeledi neboli familie. Jednalo se o zcela 

nesvobodné služebnice, většinou pobývající přímo na dvorci a to od 

přímých otrokyň až po ženy, které byly povinovány prakticky jen 

dávkami a tedy se již blížily skupině svobodných venkovanek.395 

V našich pramenech se slovo ancilla vyskytuje poměrně 

zřídka, například v pertinenční formuli papežské listiny pro 

břevnovský klášter z roku 993, jimiž se klášteru přiznávají: 

" .. . omnes ecclesias vestras, villas, agros, silvas, casas, servos et 

ancillas .... ,,396 A dále pak v listině pro strahovský klášter z roku 

1143_48.397 

Kromě toho je výrazu ancilla použito v dodatcích ke 

Kosmově kronice a v kšaftu šlechtice Hroznaty.398 

395 Graus, Fr., Dějiny venkovského lidu ... , s. 180-18I. 
396 CDB I: 38, s. 399,993. 
397 CDB I: 156, s. 160, 1143-1148, 10.7. 
398 CDB I: 357, s. 324, 1197. 
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Ženy se do postavení ancilly dostávaly buďto jako válečné 

zajatkyně, nebo z trestu a nebo se již anci/lou rodily. V našich 

pramenech bohužel zmínky o této problematice nenacházíme, zato 

v pramenech západoevropských, především německých jich je velké 

množstvÍ. 399 

Z německých pramenů se také dozvídáme, že děti většinou 

dědily postavení nikoli otce, ale matky. Byl-li tedy otec svobodný 

rolník a matka ancilla, jejich děti se většinou stávaly nesvobodnými 

služebníky příslušej ícími ke stejnému dvorci jako matka. 400 

Tyto nesvobodné dívky nejenom, že na dvorci bydlely, ale 

dostávaly od svého pána i ošacení a stravu. Za to pro něj 

vykonávaly různé činnosti. Otázkou však stále zůstává, zda byly 

pánovi povinovány pouze určitými, většinou pevně vymezenými 

povinnostmi, nebo v podstatě jakoukoli službou během dne. 

A jaké činnosti se ženy na dvorci nejvíce věnovaly? Mezi 

nejníže hodnocené patřila bezpochyby starost o topení a také úklid 

místností, dvě zaměstnání s nimiž jsou ženy často spojovány. 

Na rozdíl od pozdějších dob bychom, alespoň podle zpráv 

dochovaI}ých v pramenech, jen velmi zřídka našly ženy v kuchyni. 

Pokud je někdy žena ve spojitosti s kuchyní zmiňována, většinou 

vykonávala jen pomocné práce.401 

Ani v českých pramenech na ženu-kuchařku nenarazíme. 

Titul "coccus" - kuchař je vždy uváděn s mužským jménem, jako 

399 Viz: Barchewitz, J., Von der Wirtschajtstatigkeit .. . 
4ooYiz: Barchewitz J., Von der Wirtschaftstatigkeit ... , str. 29. 
401 Barchewitz, J., Von der Wirtschaftstatigkeit der Frau .... s. 24-39. 
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například v listině knížete Soběslava I. vyšehradské kapitule: 

"Bolemila filia Ugronis cocci". 402 

Naopak typicky ženským zaměstnáním byla příprava lázně 

pro pána ajeho rodinu. 403 

Některé ženy sídlící na dvorci pak měly okruh svých 

povinností ještě více vymezený. Jednalo se o ancilly pracující ve 

speciálních dílnách tzv. genitiích nebo gyneceich. 

Práce žen v gyneceu nebyla rozhodně lehká, ani nějak dobře 

hodnocená. Ženy zde pracovaly nejspíš jen za ubytování, ošacení a 

stravu bez jakéhokoli dalšího finančního ohodnocení. Gyneceum 

byla nejčastěji polozemnice, v lepším případě vytápěný pevný dům 

s kůlnami.404 Počet pracovnic v takové dílně se mohl pohybovat jen 

od několika málo žen, ale víme například také, že v gyneceu 

alsaského hraběte Eberharda jich bylo zaměstnáno dokonce čtyřicet 

čtyři. 405 Práci žen zde organizovala tzv. hradská bába neboli 
. 406 

aVla. 

Dívky se do těchto dílen dostávaly stejným způsobem, jako 

do osobní závislosti obecně: jako zajatkyně, po svých matkách, 

nebo za trest. Jedním ze zvláštních prohřešků, za který hrozilo 

odsouzení k práci v takové dílně, bylo i to, pokud se svobodná žena 

provdala za nesvobodného.407 

Řehoř z Tours se například zmiňuje o gyneceu 

v Marlenheimu, kam byla za trest poslána jistá Septimia, chůva dětí 

402 CDB I: 393, s. 406, nedat. 
403 Barchewitz, J., Von der Wirtscha.ftstatigkeit der Frau .... s. 24-39. 
404 Ennen, E., Ženy ve středověku ... , s. 90 - 95. 
405 Barchewitz, J., Von der Wirtscha.ftstatigkeit der Frau .... s. 50-55. 
406 Více viz Žemlička, J., Čechy v době knížecí .. , s.182. 
407Barchewitz, J., Von der Wirtscha.ftstťitigkeit der Frau .... s. 46. 
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krále Chilpericha, protože osnovala pikle proti němu a královně 

Brunhildě.408 

Gynecea nejčastěji sloužila jako místa výroby textilií - ženy 

zde zpracovávaly suroviny jako len a vlnu, dále zde předly, tkaly a 

nejspíš i šily oblečení, a to jak obyčejné pro členy čeledi, tak i 

luxusní látky, které se často dostaly i do velmi vzdálených častí 

Evropy.409 

Gyneceum ale není pouze západoevropským jevem, 

v našich pramenech najdeme několik zmínek o těchto dílnách. 

Zánik gyneceí lze v západoevropských poměrech klást do 

poloviny 12. století, kdy ustoupila rozmáhajícímu se fenoménu 

měst, neboť již nemohla konkurovat práci kvalifikovaných a 

vyučených městských řemeslníků.41O 

VII.2.b. Ministeriales 

Pod pojem ministeriálové lze zařadit širokou škálu lidí 

o, t ' , , b' b d 411 S ruznym pos avemm a urovm oso m svo o y. 

Nejčastěji byli závislí na velkostatku, na rozdíl od servi a 

ancillae však nesídlili přímo na dvorci. Jejich osobní závislost 

spočívala v tom, že byli povinni odvádět svému pánovi určitou práci 

nebo výrobky. Pokud se jednalo o ženy, jejich činností, stejně jako u 

pracovnic gyneceí, byla výroba textilií. 

408 Gregorii Turonensis opera, in: MGH, Scriptorum Rerum Merovingicarum I, 
Hannover 1885, s. 393: " ... in Mari/egiam vi/lam deducitur, ut scilicet trahens 
molam his, quae in gynaceo erant positae, per dies singulos rafinas ad victus 
necessarias praeparet. " 
409 Barchewitz, J., Von der Wirtschaftstatigkeit der Frau ... s. 50-60. 
410 Ennen, E., Ženy ve středověku ..... , s. 90 - 95. 
41 I Více k tématu ministeriálů viz: Graus, Fr., Dějiny venkovského lidu .... 
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U mužů víme, že se tyto povinnosti dědily z generace na 

generaci a s největší pravděpodobností tomu tak bylo i v případě 
v 412 zen. 

VII.2.c. Familia 

V mnoha listinách Codexu narážíme na slovo familia, 

k němuž se většinou váže výčet několika osob. Nás zaujaly 

především ty pasáže, kde se objevují jména žen. 

Co to ale takováfamilia byla? 

Definice se někdy různí, většinou však badatelé došli k 

tomuto závěru: šlo o společenství lidí a to jak v rovině právní, tak i 

sociální a hospodářské. Všichni jeho členové náleželi k jednomu 

velkostatku, mohli však mít rozdílné hospodářské i právní postavení 

- tedy jednak jak různou formu a úroveň závislosti na pánovi, nebo i 

rozdílná povolání. Někteří z nich, například osobní sluhové nebo 

garda pak mohli nabýt velmi významného postavení a veliké moci. 

Dohromady však všichni tvořilijednufamilii. 413 

V českém prostředí bývá tento výraz nejčastěji překládán 

jako čeled'- najdeme ho u glosátora opatovického homiliáře414 i 

v klaretově slovníku.415 Ve starším období, v tedy raném a 

vrcholném středověku, označuje souhrn osob majících společnou 

vrchnost. 416 

412 Barchewitz, J., Von der Wirtschaftstatigkeit der Frau .... s. 39-42. 
413 R6sener,W., Agrarwirtschaft ... , s. 15-16. 
414 Hecht, F., Das Homiliar des Bischojs von Prag .... 
415 Flajšhans, V., Klaret ajeho družina 1..., s. 182. 
416 Graus, F., Dějiny venkovského lidu v Čechách v době před husitské f, Praha 
1953. 
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Tito lidé byli bud' se svým pánem v poměrně blízkých 

stycích, nebo je v listinách uváděli výslovně jako inventář s půdou 

či řemeslem, a v tom případě šlo zpravidla o námi již dříve 

zmiňované ministeriales.417 Takoví lidé se pak dostávali do světla 

diplomatických pramenů většinou pouze tehdy, byla-li jejich 

vesnice či usedlost jejím vlastníkem darována či prodána někomu 

jinému. Díky tomu nám totiž listiny zachovaly přímo soupis 

jednotlivých jmen, někdy i s jejich rodinnými vazbami nebo 

řemeslem. Nejobsáhlejší zápisy, co se ženských jmen týče, 

nacházíme v listinách, jež obdarovávají církevní instituce a to 

hlavně pro vyšehradskou kapitulu418 a dále strahovský klášter.419 

VII.2.c. Ženy pracující pro pána v českých 

písemných pramenech 

Jak již bylo v této práci řečeno několikrát, jsou české 

písemné prameny k venkovským ženám velice skoupé. O to více 

chceme-li se zaměřit na ženy, jež byly služkami, děvečkami, nebo 

jakkoli jinak pracovaly pro svého pána. V tom případě nenalezneme 

v našich kronikách do počátku 14. století prakticky nic. 

417 Pro úplné objasnění významu slova "familia" je třeba ještě dodat, že 
označení "familia" nemusí vždy znamenat jen poddanský poměr, ale také vztah 
mezi pánem a jeho nižším leníkem. S tím například souvisí v našem prostředí 
známé označení pro všechny Čechy, jako čeleď sv. Václava, tedy "Familia s. 
Wenceslai" . 
418 CDB I: listina č. 100, strana 105, rok 1100-1107; CDB I: 387, s. 390, 1073?; 
CDB I: 393, s.406, nedatováno. 
419 CDB I: 156, s. 160, 1143-1148, 10.7. 
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Z toho důvodu je pak pro nás opravdovou vzácnosti i 

pouhých několik zmínek v listinách, o nichž bude řeč v následující 

části. 

V/I.2.c.l. Záhadné příslušnice čeledi 
V tomto případě mám na mysli nesvobodné ženy, které se do 

listin dostaly v rámci tzv "familia ", tedy čeledi. 

V listině knížete Soběslava 1., která odkazuje statky 

vyšehradské kapitule42o
, je v jejím úplném závěru tato pasáž: 

. "Familia autem ecclesie hec est: Ceraua jilia Bodobe cum jiliabus, 

Hinica cum jiliabus, Bolemila jilia Ugronis cocci cum jiliabus, 

Mislna cumjiliabus, Vlastica cumjiliabus, Quazata, Quetata". 

Co se identifikace, zda jde o ženy nebo o muže, týče, máme 

stoprocentně jasno u dvou, tedy u Čeřavy a Bolemily, jež jsou 

uvedeny jako "dcery". U dalších třech "Hinici, Mislnya Vlastici" si 

již tak jisti být nemůžeme, ale díky skutečnosti, že jsou tu uváděny 

mezi ženami a stejně jako Čeřava a Bolemila i ony se svými 

dcerami, i to, že jméno Vlastica bývá většinou interpretováno jako 

Vlasta, můžeme i je považovat za ženy. Dalším otazníkem je pak 

Quazata a Quetata (nejspíš jde o latinskou zkomoleninu jména 

Kozatá a Květatá či Kozata a Květata) u nichž není zmíněno vůbec 

nic. Pro další vývoj této kapitoly však právě proto nejsou důležité, 

al~ pokud všechny ostatní osoby před nimi byly pohlaví ženského, a 

český přepis je správný, pak i ony s největší pravděpodobností byly 

ženy. 

420 COB I: 393, s.406, nedat. 
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· . 
Naskýtá se však otázka, proč jsou v listině zmiňovány ženy a 

ne jejich muži, jejich dcery místo synů? 

Na 12rvní pohled by se snad mohlo zdát nejpravděpodobnější 

vysvětlení, že to byly vdovy - tomu nasvědčuje i skutečnost, že jsou 

zde zmiňovány jako dcery a nikoli jako manželky. A že nešlo o 

svobodné zase vylučuje ta skutečnost, že měly děti. Synové tu pak 

zmiňováni nejsou nejspíše proto, že se zkrátka nenarodili. 

Ovšem v rozporu s těmito tvrzeními je úryvek z listiny 

Vratislava II. vyšehradské kapitule.42
! Tam jsou také v rámci 

"familia" darovány ženy, ovšem ty narozdíl od těch předcházejících 

jednoznačně vystupují do popředí na úkor mužů, a zejména pak 

dcery na úkor synů. 

Je tedy darována: Žena Svojbohova jménem Tulna se třemi 

syny a dcerou jménem Radohna, Těchna se synem a dcerou jménem 

Hostěna, Krabava s dcerou Nebrahou, Žíznavou, a Čejkou .... Z 

další vsi Milica a její dcera Rozněta jejíž tri dcery se jmenovaly 

Kojš, Višemila a Mutina. V další vesnici pak Milehna sestra prefáta 

Milíče s dvěma dcerami Svatavou a Bohuměští, Žírava se synem; 

Maloňa, žena Štítova, Devčík s dvěma dcerami Radouhnou a 

Ubičestí ... Marka s dcerami Kvašenou a Maluchou (Maličkou?) ... 

Z Tetína Děnava, matka její Mirena .... Božeha a její dcery Luka 

s třemi syny a Těha s jedním. 

Mezi tímto výčtem ženských Jmen byli také zmiňováni 

chlapci, ale jen třikrát jmenováni : "Suebos cum filius Batek, ... 

Bozeha cum duobus filiis Milgost et Thoma H. 

421CDB I: 387, s. 390,1073?. 
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Dostáváme se před na první pohled těžko řešitelnou otázku. 

Zde už nemůžeme možnost upřednostňování dcer na úkor synů 

smést tak jednoduše ze stolu argumentem, že se chlapci prostě 

nenarodili. Zde totiž, na rozdíl od předcházejícího úryvku, syny 

jednoznačně máme, ale i zde jsou jaksi zasunuti do pozadí a to tím, 

že na rozdíl od svých sester tu nejsou jmenováni. Mohlo se stát, že 

téměř všichni byli ještě moc malí a tak vzhledem k tehdejší vysoké 

dětské úmrtnosti je sestavovatel listiny nepovažoval za důležité? 

Zde ovšem narážíme na poměrně paradoxní situaci: jaká je 

pravděpodobnost, že v tak malém vzorku populace se vyskytnou jen 

samí malí chlapci a všechna děvčata budou starší než oni? 

A jak se zdá, ani teorie o samostatně jednajících vdovách asi 

nebude nejsprávnější. Těžko lze totiž předpokládat, že v tak malé 

společnosti, jako bezpečně náš výčet je, se může nacházet tolik 

vdov. A pokud bychom i to připustili, kam se poděli ostatní muži, 

kteří by měli žít ve vesnici, proč nejsou oni zmiňováni vedle těchto 

údajných vdov? Protože těžko bychom asi ve středověku hledali 

jakousi vesnici vyhrazenou převážně vdovám, kde by žilo jen tak 

málo mužů, jak by naznačoval výše uvedený úryvek. A pak zde 

máme přímý důkaz, že alespoň dvě z nich nemohly být vdovy: 

"uxor Suobog nomine Tuina" a "Maiouia uxor Scit"! Tyto ženy 

muže měly a pokud by chtěl autor listiny vyjádřit, že jejich muži již 

zemřeli, jistě by nevolil výraz "uxor", ale "relicta", což je jinak 

pojem v listinách Codexu velmi běžný. Proč ale byl žijící muž 

uveden až za svou ženou spíše jako její "přízvisko"? 
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Podobnou otázku si položil už Josef Šusta ve své studii o 

českém otroctví.422 Tam se na základě analýzy forem otroctví 

pozastavuje nad Vratislavovou listinou vyšehradské kapitule a 

existenci tolika samostatných žen interpretuje tak, že se v této době 

asi u nevolníků nehledělo na rodinné svazky. K tomuto závěru došel 

zejména na základě dvou výše uvedených případů vdaných žen. 

Ovšem ani samotný Šusta si touto svojí teorií není tak stoprocentně 

jistý a v poznámce připojuje myšlenku, že by se také mohlo jednat o 
V' k' 423 neJa e gyneceum. 

Stejnou problematikou se částečně zabývala i Veronika 

Válková ve své diplomové práci424
, kde také rozvíjí teorii, že třeba 

muži těchto žen (existenci takového množství vdov také zamítla) 

nepatřili přímo k majetku dávanému kapitule, popřípadě se vůbec 

v té konkrétní vesnici nenacházeli a tudíž nebyli uvedeni v listině. 

Těžko lze ovšem toto tvrzení obhajovat pro dobu, jíž se zabýváme, 

kde obecně platilo, že manželka není právně zcela oddělitelná od 

manžela a nemůže jednat jako plně samostatný právní subjekt. .. 
Veškerý ženin majetek byl dán pod správu jejího manžela a naopak, 

za mužovo sídlo byl vždy považován dům, kde bydlela jeho žena a 

jedině tam mohl být například poháněn.425 

Představa středověké ženy, která Je od svého manžela 

oddělena nejen prostorově, ale i právně jakožto součást úplně jiné 

čeledi a tedy v podstatě i jiného majetku, je poněkud absurdní. 

4?2 v , v , • v V 

- Susta, J. - Otroctvl a velkostatek v Cechach, zn: CCH 5, 1899, s. 34 - 43, 86 
-97. 
423 Ženská dílna soustředěná především na hradech a dvorcích knížat a velmožů, 
kde se ženy zabývaly především předením, tkaním a šitím. 
424Yálková, Y., Studie k sociální struktuře raně přemyslovských Čech, 
nepublikovaná dipl. práce 1998, s. 107-108. 
425 Kapras, J., Manželské právo majetkové ... , s. 48-49. 
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Veronika Válková sama této možnosti nepřikládá moc velkou 

věrohodnost· a naopak se spíše obrací k teorii, která je i podle mého 

soudu ta nejpravděpodobnější. 

V tomto případě to totiž s největší pravděpodobností jsou 

rodiny, popřípadě i celé vesnice, které knížeti odváděly dávky nikoli 

v podobě služby nebo obilí, ale výhradně v podobě výrobků jimi 

zhotovených. A jelikož se zde upřednostňují ženy, musela existovat 

nějaká i typická ženská zaměstnání, jejichž produkce byla v tomto 

případě pro majitele vsi důležitější, než výsledky práce mužské. 

Muži v takové společnosti byli s největší pravděpodobností součástí 

ostatní čeledi. Takovou typickou ženskou prací bylo samozřejmě 

předení, tkaní a šití, kdy se distribuce jejich výrobků neomezovala 

pouze na členy rodiny, popřípadě vesnice, ale vykonávaly ji i pro 

svého p'ána. 

Tomáš Petráček ve svém článku v ČČH mluví o takzvaném 

roztroušeném gyneceu.426 Jeho předchůdcem bylo již zmiňované 

gyneceum soustředěné přímo na dvorci. Ale proč jsou vedle nich 

zmiňovány přednostně dcery? Odpověď se zdá být také velmi 

jednoduchá. Cena těchto specializovaných otrokyň na trhu byla jistě 

poměrně vysoká, takže se dávala přednost mnohem ekonomičtější 

metodě získávání takovýchto pracovnic: jejich přirozené reprodukci. 

Dcery zmiňované vedle svých matek buď už v době pořizování 

listiny svému pánu v gyneceu sloužily a nebo - byly-li ještě moc 

malé - se s nimi počítalo jako s cenným vkladem do budoucna. 

426 PetráČek, T., Několik poznámek k problematice "darovaných" osob v českých 
zemích ll. a 12. století., in: ČNM 168, 1999, č. 3-4, s.28. 

134 



Jak také uvádí Petráček, zřejmě kolem poloviny 12. století 

dochází k zanikání gynecei v rámci dvorce a to nejpravděpodobněji 

v souvislosti s rozkladem režijního knížecího hospodářství. 427 .. 
Další možnost fungování gynecei pak nacházíme v podobě 

tzv. r9ztroušených gynecei, kdy nejspíše došlo k přemístění 

pracovnic na venkova jejich roztroušení do více vesnic v okolí 

bývalého působiště na dvorci. Existenci takovýchto roztroušených 

dílen by pak zajisté podpořila námi již zmiňovaná listina 

vyšehradské kapitule 428. Tyto ženy byly podle textu listiny součástí 

rodin, které dostaly určitou část půdy k vlastní obživě, ovšem 

odvádění dávek nenesli na svých bedrech muži, a ani to nebyla část 

úrody vypěstovaná na svěřených na pozemcích. Naopak dávky 

odváděné pánovy byly právě ty výrobky žen, které ony dříve 

produkovaly v rámci gynecea na dvorci - tedy s největší 

pravděpodobností textilie. 

427 Pet~áček, T., Několik poznámek ... , S.28. 
428 CDB I: 387, s. 390, 1073? 
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YIII.ZAVER 

Na počátku této práce byl jeden veliký otazník: Podaří se mi 

o tématu, ke kterému se na první pohled dochovalo jen minimum 

pramenů, napsat diplomovou práci? Podaří se mi dokázat, že rané 

české dějiny nejsou pro studium venkovské ženy zcela "bílým 

místem"? 

Najejím konci již pochybnosti zmizely. 

Mým úkolem bylo pokusit se postihnout prostředí, ve kterém 

se středověká venkovská žena pohybovala, v co nejširších 

souvis~ostech. Myslím, že toto očekávání bylo splněno, neboť i přes 

počáteční obavy vzniklé nedostatkem písemných pramenů, se práce 

rozrostla do původně neočekávaných rozměrů, a to i přes to, že bylo 

mnoho oblastí spíše jen naznačeno, než detailně zpracováno. 

Ano, čím více jsem se věnovala jednotlivým tématům, tím 

více dalších jsem nacházela a pokud bych se je pokusila zařadit 

všechny, rozsah práce by ještě velmi narostl. 

Informace o venkovských ženách přemyslovských Čech 

existují, jen je třeba někdy hledat mezi řádky, nebo se poohlédnout 

po jiných pramenech, než jsou ty historiky tradičně využívané . 

. btázkou, kterou jsem si kladla hned od začátku, bylo, do jaké 

míry budu moci tuto práci založit na vlastním studiu písemných 

pramenů a kde se již budu muset opřít pouze o literaturu. 

Musím uznat, že v tomto směru jsem našla méně, než jsem 

čekala. Původním záměrem totiž bylo získat daleko více informací 

z tohoto zdroje. Předpokládala jsem totiž, že najdu daleko více 
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písemných zmínek a infonnací týkajících se venkovanky, než jak se 

mi nakonec podařilo. 

·Po pečlivém prozkoumání edic listin, kronik a nekrologií, 

jsem došla závěru, že na vlastní pramenné práci budu moci založit 

především část týkající se ženských jmen a také kapitolu o ženách 

pracujících pro svého pána. 

Na základě velkého množství listin z CDB a RBM, jsem 

zjistila, že pro problematiku venkovských jmen jsou použitelné 

pouze listiny vzniklé přibližně do roku 1250, neboť právě ty 

obsahují výčty jednotlivých příslušníků čeledi. V listinách 

z pozdější doby již tato jména nenalezneme a kroniky jsou 

kjménům venkovanek opravdu skoupé. Jako další velmi vhodný 

pramen se pak ukázal ještě Podlažický nekrolog a pro srovnání 

z pozdější doby i vizitační protokol Pavla z Janovic. 

Podstatnou otázkou, kterou jsem se zabývala, bylo, v jaké 

době došlo na venkově ke generační výměně jmen - tedy, kdy byla 

tradiční jména i ve venkovském prostředí postupně nahrazena 

jmény moderními, tedy těmi, jež jsou většinou spojována 

s křesťanskou tradicí. Odpověď není zcela jednoznačná, ale 

pravděpodobně se tak stalo během první poloviny čtrnáctého století. 

Pokusila jsem se také interpretovat několik zajímavých 

pasáží z listin, ve kterých se v rámci familie velice záhadně objevují 

ženy buď zcela bez svých mužských partnerů a synů a nebo oproti 

nim velmi vystupují do popředí. Na základě vlastního studia i 

shromážděné literatury jsem učinila závěr, že se nejednalo o žádné 

vsi s matriťrchálním zřízením, ale o osady odvádějící dávky 

v podobě ženských výrobků. Z toho důvodu pak autorovi 

středověké listiny přišly ženy daleko významnější než muži. 

137 



Studium pramenných edic jsem z velké části používala také 

v rámci právního postavení raně středověké venkovanky, nutno však 

dodat, že oproti předchozím dvěma zmiňovaným kapitolám, byla 

většina mých závěrů již dříve zpracována v rámci právně 

historických studií. Přístup k této problematice je poměrně složitý, 

neboť literatura k ní je většinou již poměrně zastaralá a nové závěry 

z per právních historiků neexistují. Tak například pro rodinný nedí!, 

s nímž operují téměř všichni starší historici pro všechny vrstvy 

obyvatelstva, se v pramenech týkajících se venkova nenašel žádný 

důkaz. V současné době již sice nedí! pro vesnické prostředí není 

považován za reálný, nicméně žádná studie na toto téma vydána 

nebyla. 

Historiografické památky jsem pak nejvíce využila v kapitole 

o jídle a částečně i o oblékání. Těžko byste však hledali v Kosmovi 

či jeho pokračovatelích nějaké souvislé popisy jídelníčků chudých 

lidí. Jde spíše o drobné zprávy popisující různé jiné události, které 

se většinou jen neprvoplánově zmíní i o jídle chudých. Nejčastěji 

mívají tyto drobné úryvky pejorativní nádech, kdy se zmiňují o 

nějaké nehodné stravě, kterou mohou jíst snad jen venkovani. 

V některých případech nám u těchto témat velmi pomohla různá 

vyobrazení - jako například kreslený postup přípravy chleba ve 

Velislavově bibli, či obrázky zachycující spodní oděv venkovských 

žen z bible krále V ác1ava. U obou těchto problematik jsem pak 

použila i výsledky výzkumů archeologických bádání. 

Bohužel se objevila i témata, ke kterým jsem nejenom 

nenašla téměř nic v rámci českých pramenů, ale i naše literatura o 
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nich téměř mlčí. Mám na mysli zejména tu část mé diplomové 

práce, která se zabývá životním cyklem středověké venkovanky, 

velikostí její rodiny i demografickými údaji o počtu obyvatelstva, 

úmrtnosti atd. Tento nedostatek v literatuře je samozřejmě způsoben 

právě . malou pramennou základnou, nicméně si myslím, že toto 

téma by si zasloužilo trochu větší pozornost, než jaké se mu zatím 

dostalo. V těchto kapitolách jsem tedy byla především odkázána na 

zahraniční studie. 

Značnou část mé práce jsem pak opřela o archeologické 

výzkumy. Jsem si vědoma toho, že historik by měl v první řadě 

využít historické prameny, nicméně v tom případě by některé 

kapitoly ani nemohly vzniknout. 

Archeologické prameny se tedy staly hlavním zdrojem 

informací pro části týkající se světa, jež středověkou venkovanku 

obklopoval - ať už to byla kapitola o tom, jak vypadal dům a jeho 

okolí nebo třeba o předmětech každodenní potřeby. 

Písemné prameny k této problematice mlčí zcela, jen 

výjimečně pak lze použít dobová vyobrazení a proto výsledky 

archeologických bádání byly prakticky jediným možným zdrojem, o 

který jsem se mohla opřít. 

Domnívám se, že má diplomová práce splnila to, co jsem od 

ní očekávala nejenom předloženými fakty, ale i tím, že ukázala, 

jakým směrem je možné ještě postupovat, jakým tématům se dá 

ještě či ještě detailněji věnovat, aby tato problematika byla pojata 

z co nejširšího úhlu pohledu. 
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Jsou v ní sice v o něco menším množství použity mé vlastní 

pramenné výzkumy, než jak bylo původně zamýšleno, nicméně 

domnívám se, že i toto zjištění má svůj význam. Díky studiu 

pramenné základny se mi podařilo zmapovat prostor, který se zde 

pro středověkou venkovanku nabízí a také to, kudy lze ještě jít a kde 

již je cesta uzavřena bud' úplným nedostatkem pramenů, nebo jejich 

vyčerpáním . 

. Nesnažila jsem se psát o středověkých venkovankách, jako o 

skupině jednotlivých žen. Tento postup, který se spíše uplatňuje na 

členky nejvyšších kruhů společnosti, by jim ani nevyhovoval. 

Mým cílem bylo představit ji jako ženu zařazenou a svázanou 

s prostředím, dobou a hlavně společností, jako ženu, kterou daleko 

více než příslušnice jiných stavů ovlivňoval roční cyklus, výkyvy 

podnebí i jiné rozmanitosti přírody. I když většinou neznáme životní 

osud~ konkrétních žen, víme, jak vypadala vesnice i obydlí, kde 

žily, co si oblékaly, co mohly vařit i to, jakým činnostem se 

nejčastěji věnovaly. Známe i některá jejich jména včetně toho, jak 

se jejich základna během několika staletí zcela obměnila. 

V neposlední řadě jsme se pak dozvěděli něco o koloběhu jejich 

životů - o tom, jak mohlo vypadat jejich dětství a dospívání, či jak 

změnila jejich společensko-právní postavení taková zásadní změna, 

jako byl sňatek, nebo jak velkou rodinu lze u středověkých 

venkovanů předpokládat. 

Myslím, že popsaných okruhů je opravdu mnoho, ale i přes 

to jsme nevyčerpali zcela všechny možnosti. Jak již bylo několikrát 

řečeno, čím více jsme se středověkým venkovankám věnovali, tím 

více námětů se objevovalo a některá už ani nemohla být zpracována, 
, ,. 

aniž by se práce rozrostla do nechtěných rozměrů. 
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Kromě velkých témat, která by mohla stát víceméně sama o 

sobě jako jednotlivé studie (například se nabízí možné podrobnější 

srovnání se situací v sousedních zemích či podobná pojednání o 

jiných společenských vrstvách obyvatelstva), se objevily i jiné 

drobné a dílčí okruhy. Mezi ně patří především duševní a 

náboženský život středověkých venkovanek. Období, kterým se 

zabýváme, je v tomto ohledu velice zajímavé, neboť je to doba, 

zápasu dvou náboženství. Na oficiální rovině a ve vyšších sférách 

společnosti sice již křesťanství vítězí, na venkově se ale prostí lidé 

ještě zcela nevzdali starých bohů, bůžků a pověr. O tom, že tomu 

tak skutečně bylo, nám vypovídají povzdechy legendistů a 

kronikářů a jejich příběhy o vědmách a pohanských zlořádech jako 

bylo mnohoženství a cizoložství. Dozvídáme se o nich také díky 

skutkům panovníků - jako byla například opatření proti starým 

zvykům zaznamenaná ve statutech Břetislava 1., nebo intenzivní 

zápas s pohany vedený jeho jmenovcem Břetislavem II. na konci 

11. století. 

Víra lidí tehdejšího venkova, jejich strach ze zlých sil, 

doufání v dobro bohů, či boha a to vše zasazeno do kontextu 

dynamické proměny společnosti ryze pohanské na společnost 

křesťanskou, v sobě skrývá obrovské možnosti - pro studium ženy o 

to větší, že právě ony bývaly k otázkám víry a pověr citlivější a 

otevřenější než muži.429 

Dalším velmi zajímavým tématem, by mohlo být soužití 

tehdejšího člověka s vrtkavou přírodou - jeho každodenní ohrožení 

nepřízní počasí jako byly špatné žně, tuhá a příliš dlouhá zima, 

429 Více k tomuto tématu viz: Sommer, P., Duchovní svět raně středověké české 
laické společnosti, in: Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa, Praha 1997, s. 134-166. 
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krupobití, záplavy či kobylky, po nichž přicházely dny nouze či 

dokonce hladomory. Vedle těchto přírodních katastrof však život 

lidí neméně ohrožovaly i takové pohromy, jako byly tahy vojska, 

války, obchodně-politická nepřátelství panovníků či nestabilita 

v zemi. Jedním z nejznámějších příkladů je hladomor, který přišel 

roku 1282 jako důsledek porážky Přemysla Otakara II. na 

Moravském- poli a následné politiky v jeho zemích.Všechny tyto 

události ovlivnily především život na venkově, první, kdo umírali 

během hladomorů, byli právě vesničané utíkající z vesnic 

ohrožovaných vojáky do lesů, živící se žaludy, trávou i kůrou 

stromů. O tom, že o podobné události nebyla ve středověku nouze, 

nám opět vyprávějí kronikáři. Žít a vychovávat děti v neustálém 

strachu, že přijdou dny bídy a hladomorů - i to byla jedna ze stránek 

života tehdejší venkovanky.43o 

A podobných jen v obrysech načrtnutých témat by se mezi 

řádky našlo ještě několik. 

.~ 

A co z toho všeho tedy vyplývá? 

J sem si vědoma toho, že některé směry se ukázaly být 

slepými uličkami. Většina pramenů mnou zvoleného období je již 

mnohokrát zpracovaná v monografiích mnoha autorů, nicméně 

téměř v žádné z nich na ně není nahlíženo z pohledu ženské 

problematiky. 

Téma ženy ve středověku je v našich podmínkách stále ještě 

málo probádané a zbývají oblasti, které teprve čekají na zpracování, 

jako například ty, které jsem naznačila již výše. Dokonce am 

430 Bláhová, M., Hladomor v Čechách roku 1282 ajeho reflexe v české 
středověké historiografii, in: Documenta Pragensia XIV, 1998, s. 161-170. 
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období, pro které máme relativně málo pramenů, či skupina 

obyvatel, která nám po sobě toho zanechala na první pohled jen 

minimum, nemusí pro historika vždy tvořit nepřekonatelné bariéry. 

Stačí jen vhodně využít prameny, nahlédnout na ně z co nejvíce 

možných úhlů, aby tak vznikl co nejkomplexnější a nejplastičtější 

obraz doby. 

Doufám, že jsem svým "střípkem" také přispěla. 

". 
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Resumé 

Medieval Woman has been a very popular topic In the 

European historicalliterature within last fifty years. 

I have chosen a theme of a W oman in countryside in early 

medieval Bohemia. Despite the low number of historical sources, I 

have selected a few topics, which are not only describable, but also 

very interesting. 

My essay is based on the Bohemian medieval sources like 

records and chronic1es, but also on the results of archeological 

excavations or medieval paintings. And further, I used not only the 

literature of the Czech historians, but also the German and English 

books about that period and questions. 

I did not seek to write about single women and the single 

history of their life, but I tried to describe the world of them - the 

society, countryside, time and the other aspects. 

The first big theme was the woman and her family and also 

the path of her life. 

The second topic is about the world around her. The village, 

where she lived, the house of her family, things she used day by day 

and so on. 

Another part speaks about the labor of women - their typical 

work like spinning, weaving or cooking and taking care of the house 

animals. 

The two chapters which are most based on the sources 

research are about the names of medieval countryside women and 

about the mysterious women ofthe records. 


