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Literatura:

Tomáš Durdík – Encyklopedie českých hradů.
Plaček – Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku.
Dobromila Menclová – České hrady. II.

- víra:
Adolf Adam – Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe. (svátky)
Adolf Adam – Liturgika. (vývoj liturgických úkonů, náčiní, potřeb ...)
Jaroslav Kadlec – Přehled českých církevních dějin. 1.
díla husitských kazatelů: Husovy spisy, Sebrané spisy mistra Jana Husi, postily Jana Rokycany, …

- odívání:
Ludmila Kybalová – Středověk. (Z edice “Dějiny odívání.“)
Čeněk Zíbrt – Dějiny kroje v zemích Českých.

- historie:
Čeněk Zíbrt – Listy z českých dějin kulturních.
dobové kroniky:
	Husitská kronika Vavřince z Březové.
	Z kronik doby husitské.
	(obě nakladatelství Svoboda)
Prameny k českým dějinám. (od příchodu Cyrila a Metoděje až do 15. st.)
Popravčí kniha pánů z Rožmberka. (spory Rožmberků s husity)
Petráň – Dějiny hmotné kultury I-II.

- vojenské:
Petr Klučina, Richard Marsina, Andrej Romaňák – Vojenské dějiny Československa. 1. díl, (Do roku 1526).
Jan Durdík – Husitské vojenství.
Petr Čornej – Lipanská křižovatka.
Petr Čornej – Tajemství českých kronik.
[Erben – Paměti českého krále Jiřího z Poděbrad] – NEBRAT!

- stravování:
Magdalena Beranová – Tradiční české kuchařky.
Magdalena Beranová – Jídlo a pití za Rudolfa II.
Čeněk Zíbrt – Česká kuchyně.

Lucemburkové na českém trůně II.
Jiří Spěváček – Karel IV. Život a dílo.
Wilhelm Baum – Císař Zikmund, Kostnice, Hus a války proti Turkům.
Bartoš – Husitská revoluce I., II.
Bartoš, F. M. Husitská revoluce. 1, Doba Žižkova 1415-1426.
Bartoš, F. M. České dějiny. D. 2. Část 7, Husitská revoluce. [D.] 1, Doba Žižkova : 1415-1426.
Bartoš, F. M. České dějiny. D. 2. Část 8, Husitská revoluce. [D.] 2, Vláda bratrstev a její pád : 1426-1437.
František Šmahel – Husitská revoluce. Díl 1, Doba vymknutá z kloubů.
František Šmahel – Husitská revoluce. Díl 2, Kořeny české reformace.
František Šmahel – Husitská revoluce. Díl 3, Kronika válečných let.
František Šmahel – Husitská revoluce. Díl 4, Epilog bouřlivého věku.
František Šmahel – Husitské Čechy.
František Šmahel – monografie o Husovi, Žižkovi, Jeronýmu Pražském.
František Šmahel – Idea národa v husitských Čechách.
Josef Pekař – Žižka a jeho doba.
Josef Pekař – O Kosti.
Zdeněk Fiala – Předhusitské Čechy.
František Graus – Chudina městská v době předhusitské.
František Palacký – Dějiny národa českého.
Wacslav Vladimír Tomek – Dějiny Prahy.
Legoff – Encyklopedie středověku.
Josef Macek – Česká středověká šlechta.
Zdeněk Smetánka – Život středověké vesnice.
Petráňovi – Rolník v evropské tradiční kultuře.
Jean Verdon – Volný čas ve středověku.
Ivan Honl – Z minulosti karetní hry v Čechách.
Martin Rheinheimer – Chudáci, žebráci a vaganti (lidé na okraji společnosti 1450 – 1850).
Leah Otis-Cour – Rozkoš a láska (dějiny partnerských vztahů ve středověku).
Radan Květ – Duše krajiny.
Wojciech Iwańczak – Po stopách rytířských příběhů.
Josef Macek – Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). 1, Hospodářská základna a královská moc.
Josef Macek – Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). 2, Šlechta.
Josef Macek – Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). 3, Města.
Josef Macek – Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). 4, Venkovský lid, národnostní otázka.
Rudolf Urbánek – Věk poděbradský („Leichtrovky“ – edice o českých dějinách vydávané Leichterem, podíleli se na nich: Václav Novotný – nejstarší dějiny, Rudolf Urbánek, J. V. Šimák, Bartoš).
Renata Boháčková – Dějiny právního myšlení.
Zikmund Winter – edice Sebrané spisy (různá témata):
Život církevní v Čechách : kulturně-historický obraz z 15. a 16. století.
Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách, 1526-1620.
Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století.
Šat, strava a lékař v XV. a XVI. věku.
Český průmysl a obchod v XVI. Věku.
Dějiny kroje v zemích českých. 2, Od počátku století XV. až po dobu bělohorské bitvy.
Kulturní obraz českých měst : život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl II. : Kulturní obraz 	českých měst : život veřejný mezi r. 1420-1620 (Variant.).
Kuchyně a stůl našich předků : líčení dějepisné ze XVI. století.
František Bezděk – Hledání kořenů mysliveckých tradic.
Vlastimil Vondruška – Sklářství.
edice: Putujeme po hradech a zámcích → Karlštejn (www.beatris.cz)
Grigulevič – Dějiny inkvizice.
Šindelář – Hon na čarodějnice.
Kladivo na čarodějnice.
Smolná kniha milevská, rokycanská, pardubická. (soudy s hrdelním trestem)
Řemesla našich předků.
Zaniklá řemesla. (netradiční řemesla)
Bronislav Geremek – Sutování a šibenice.
The New Advent - www.newadvent.com (encyklopedie)
Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské : [1350-1450]. Edited by Zoroslava Drobná - Jan Durdík. Vyd. 1. Praha : Naše vojsko, 1956. 101 s., 38.
1400 – 1526

15. století – „doba objevných námořních plaveb“ → nastává boom cestování → mořeplavectví vévodilo Portugalsko a Španělsko (do té doby Itálie: Janov, Pisa; vypadla i německá Hansa).
Španělsko se věnovalo také znovudobytí Pyrenejského poloostrova na Maurech – (tzv. rekonvista → dokončena 1492 dobytím Granady → podmaněn celý poloostrov) – rozdělení na Španělské a Portugalské království (Kastílie a Navarra).
K určitým změnám došlo za Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského. Protiarabské a protižidovské smyšlení však neustalo → probíhala řada akcí proti nim namířená. Napadáni byli především ti, kteří přestoupili z judaismu na katolictví (tvrdili o nich, že vnitřně nepřestoupili) → probíhaly na ně masové pogromy v čele s inkvizicí (za ní stála Isabela Kastilská) – nejhorší byly pogromy ve Španělsku.
Do Čech inkvizici přivedl Karel IV. (předtím se o to snažil Přemysl Otakar II.) – u nás však nikdy nenabyla rozměrů španělské inkvizice.

Zámořské objevy

	cílem bylo objevit cestu do Indie, která by byla nezávislá na pozemních (pozemní cesta byla dost náročná – nepřátelé apod.)

1. cesty podél Afriky (rovník = „spálená země“ – báli se ho překročit)
ke konci 15. stol. obeplut Mys Dobré naděje → Indie
především Portugalci (Bartolomeo Diaz, Vasco de Gamma)

Objevení Ameriky

Španělé – 12. 10. 1492 – objeven nový kontinent, Amerika
Do své smrti Kolumbus netušil, že objevil nový kontinent (při poslední cestě dorazil do Venezuely, předtím na Karibských ostrovech).

Na kontinentě se nacházela spousta zlata → příliv zlata do Evropy → zprvu posílení měny, později vedlo až k bankrotu Španělska + ustrnulo ve vývoji jelikož žili ze zlata a stříbra (stříbro z Peru) z Ameriky.
// oproti tomu Anglie rozvoj

	nové plodiny (kakaové boby, rajčata, papriky, brambory, tabák, …)

nové věci, nová zvířata (stávají se součástí sbírek, zahrad)
	rozvoj obchodu, ale i výměna chorob – z Ameriky např. syfilis – námořníci ji dovlekli do Španělska, ze Šp. do Itálie (Neapol), kde se nakazili Francouzi → Italové tomu říkali „španělská nemoc“, Francouzi „italská nemoc“ a nakonec tomu všichni říkali „francouzská nemoc“ – od Francie se nakazila celá Evropa
do Ameriky se zase vozily přikrývky či oděvy lidí nakažených neštovicemi a ty byly dávány Indiánům, kteří masově umírali

	do Evropy byly převezeny nové léčebné postupy Aztéků a Májů

např. kakao, čokoláda se používala na povzbuzení organismu (jako tonikum)

Mořeplavba

	mořeplavba byla z velké části náhoda – dokázali vypočítat pouze zeměpisnou délku + využití mořských proudů → kdy vyplout

nové matematické, astronomické objevy
objevují se konstrukčně nové lodě – větší, rychlejší (postupně nahradily původní karakely, karaky)

Knihtisk

	dříve se tisklo v Koreji, Číně, ale i v Evropě


[ zbytek moje zápisky ]

---------------------------------------------------------- 29. 9. 2003 ----------------------------------------------------------

[ moje zápisky ]

---------------------------------------------------------- 6. 10. 2003 ----------------------------------------------------------

[ moje zápisky ]

---------------------------------------------------------- 13. 10. 2003 ---------------------------------------------------------

	zachované hradby v Berouně, městská brána (hlásný – strážil bránu – vstup do města, pouštěl lidi do města a ven) → privilegium nucené zastávky a prodeje:

Zikmund Winter píše o kovových žetonech jež se musely při opuštění města odevzdat
	Týn, ungelt – opevněné místo, kde kupci mohli pobývat, kde se převažovalo-přeměřovalo zboží, řešily se zde spory
	Domy vah – místo, kde se převažovalo zboží (zachováno v Amsterdamu) → z bezpečnostních důvodů beze schodů (??)


	prostor parkánu – hry a zábava, provozování střelby

konec 15. století – prvně se objevuje „střelba z kuše na ptáka“ → později se přechází na terče – souvisí až s využíváním palných zbraní
terče často zdobené – malované – dochované zejména z 18. století, ale existují doklady, že byly již dříve – zobrazují dobové události: Jindřichův Hradec – osvětlení města, založení zámku v JH,… (sbírka terčů v muzeu ve Svitavách…)

Vojenská služba
měšťan se mohl vykoupit
umět zacházet s jakoukoliv zbraní se vyplatilo (ochrana vlastního života, rodiny, majetku)

// Litoměřice – využití terénu k hájení města

	tloušťka městských hradeb 2-5 m, směrem nahoru se zužovaly, stavební materiál – převažuje kámen


Zbraně
Angličtí lučištníci – dlouhé luky – dostřel až 250 m (běžný dostřel 150 m) – šíp dokázal prostřelit rytíře, u kuše ještě větší razance
	luk – zahájení boje, zastrašení nepřítele, většinou v bitvách
	kuše – při nabíjení se muselo čekat, náročné na ruce
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	kláštery (zejména františkánské kláštery) stavěny přímo u hradeb – zesílení


// hrad Kost – na kamenném ostrohu, z jedné strany voda

// Strakonice → Zvíkov – kapkovitý tvar věže – ne přímý zásah, střela sklouzla

// tzv. valdštejnské domy – ukázka hrázděné architektury – Liberec (dole byly obchody, nahoře obytné prostory)

// Zlatá ulička v Praze (PH) – bydleli zde střelci se svými rodinami

	na ubránění hradu stačilo cca 150 lidí, menší hrady v 10sítkách


// parkánová hradba v Jihlavě

// kostel Povýšení sv. Kříže v Jihlavě – uměle přepažen dřevotřískou

// Jihlava – gotický hrad s renesanční nástavbou

// mazhaus – zaklenutý strop, velký dvůr, majitel zde provozoval řemeslo či obchod

// brána Matky Boží (Jihlava)

// ukázka hradeb v Jemnici

// Telč – systém rybníků chránící město

// Prašná brána, Obecní dům – Mockerova přestavba (střechy Pb)

// Podobu Karlštejna před a krátce po rekonstrukci máme zachycenu dokonce na pohlednicích. Obě je vydal pan Bellman, jenž se na počátku 20. století specializoval na vydávání velmi zdařilých a dnes i vyhledávaných obrázků ze života staré Prahy

// renesanční fasáda měšťanského domu v Táboře

// hrad Rábí – rozšiřování hradeb ve směru předpokládaného útoku, dělostřelecké bašty

// hrad Švihov – vodní opevnění

// Kašperk – hrad měl za úkol střežit zlatou stezku (doprava soli)

// hrad Velhartice

// Literatura:
// Jiří Kejř – Husův proces (Praha, naklad. Vyšehrad 2001)
// Zikmund Winter – Zlatá doba měst českých

// hrad Krakovec (Ať žijí duchové)

// Křivoklát – poslední úpravy za Jagellonců 1526 – hradní kaple, interiér 15.-16. st. (Filipina, Augusta), zdobené lavice, …

// hrad Helfštýn

// hrad Landštejn (ve znaku „kaprfil“)

// Bezžumberk – jedna z mála zachovaných opevněných vsí

// Točník, Žebrák

// kamenný dům v Kutné Hoře, kašna v KH, chrám sv. Barbory

// hrad Haznburg (Sev. Čechy, u Litoměřic)

	got. kaderála – vysoký chór, triforium – ochoz ve výši 1/3 od země, vnější opěrný systém, zvonice – vibrace mohly zdivo přivést k rozpadu – Frankfurt nad Mohanem, Trevír, Mohuč, …


// zachovalé hradby Konstantinopole – 3 linie

// Karel IV., Sv. Václav, Sv. Vojtěch, Staroměstská mostecká věž

// královská krypta v St. Danis

---------------------------------------------------------- 20. 10. 2003 ---------------------------------------------------------

Vojenství – vývoj taktiky, zbraní a zbroje

V 15. století několik zásadních zlomů (něco i na konci 14. st.):

	zánik těžkých rytířských jízd
	pěchota nabývá významu + nástup palných střelných zbraní  X  jízdě

pěchota – obrana proti jízdě dlouhými dřevcovými zbraněmi (kopí, halapartny)
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neprorazitelná linie
	vozová hradba se objevuje již na konci 14. století, do dokonalosti ji dovedli husité, zánik koncem 15. století

významnou úlohu sehrály v tomto období 2 zbraně: luk a kuše
	palné zbraně – hákovnice, tarasnice, píšťaly
	u nás známé hlavně z husitského období, jejich použití však zaznamenáno již dříve
malá účinnost ovlivněna především kvalitou střelného prachu
bombardy – zbraně velkých ráží (průměrně 2 rány za den, navíc střely velmi drahé)
// náklady na výrobu jedné bombardy: 442 krav, 1076 florinů, 20289 grošů
	prak (kamenná koule)

srážení vozů systémem „kolo na kolo“
ručníci, pavézníci – chránili střelce
cepníci, sudličníci
typy chladných zbraní: halapartna, kopí, sudlice, sekyra, kropáč, meč, cep, řemdich
Lit.: Ctirad beneš – Chladné zbraně ve sbírkách našich muzeí II.

Meče
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Části meče:
hlavice
jílec (řap rukojeti)
záštita
výbrus
ostří
hrot

délka zbraně ~ od hlavice až po hrot
délka ostří ~ od záštity po hrot

Rozdělení mečů – převážně dle hlavic:
	převažují jednoručné

objevují se i dvouručné (i jako zbraně X jízdě)
	bodat, sekat či v kombinaci
břit po jedné či obou stranách čepele
uprostřed čepele většinou kanálek na krev

Nápisy na mečích
u našich mečů často značka německé dílny ULFBERTH
	www.wothanburg.cz/strelba.html


	ve výzbroji také nechyběly různé dýky etc.

bojová sekera
„výhodnější seknout než bodnout“ – zbraň možno z rány hned vytáhnout
těžký jezdec – drátěná košile, helmice (kroužková zbroj, šupiny, lamely)
husitské přilbice neměly zvedací hledí (v horku teplota v helmici enormně narůstala – tvar „kýble“)
postupné zdokonalování
ochrana rukou, loktů, nohou – stehen, holení
ve 14. a hlavně 15. st. zádové pláty → 15. století – plátová zbroj
na přelomu 14. a 15. století se začíná rozlišovat turnajová a bojová zbroj:
	bojová zbroj – jednodušší – volné jednotlivé části – pohyblivost (limity v pohybu), 20-40 kg
turnajová zbroj – až 80 kg

Rytířské turnaje

	turnajové disciplíny:
	turnaje se mohli zúčastnit pouze vyšší vrstvy (zápis na turnaj po předložení rodokmenu aj.)

zvednutí šátečku ze země z jedoucího koně
boj s mečem, jízda mezi kůly, srážení bodeckých hlav
proti sobě na koni 2 jezdci s dřevci – cíl srazit soka ze sedla
nebezpečné – francouzský král Jindřich II. zemřel na následky zranění, které utrpěl při rytířském turnaji při svatbě svého syna – nesklopené hledí – úlomek dřeva v oku, následná 1. pomoc: klystýr a puštění žilou … po několika dnech umírá …
boj s meči
	turnaje v 15. st. Sv. Říše Římská – natvrdo → vážná zranění
oproti tomu Itálie v této době – zranění výjimečná
rytířských turnajů se účastnili Jan Lucemburský, Karel IV.
	Cíl rytířských turnajů: naučit se bojovat, vytváří renomé


Armáda

	základem zemská hotovost („branná povinnost“)

šlechtic se mohl účastnit pouze 4 týdny, při delším boji úhrady platí král
systém manů – svobodní, ale museli se účastnit válečných tažení
(Václav IV. – Vyšehradští manové: Jan Roháč z Dubé, Nikolas z Husi)
	nižší šlechtici – sami či součástí jiných vojsk

oddíly vybavené nižšími šlechtici (řada z nich profesionální válečníci – nechali se najímat)
oddílů poměrně dost – možno vytvořit velký oddíl jízdy
	těžká jízda – 3 tisíce jezdců, do 10 tisíc běžné, maximálně 15 tisíc  // na našem území

bojové formace
	bitvu obvykle začínali lukostřelci, střelci
poté pěchota
na závěr jízda
	pokud to vyžadovala situace (např. při bitvě u Kresčaku) většina těžkých jezdců sesedla z koní a pokračovala s pěchotou
rozbitím či narušením vozové hradby bitva defakto končila
neustálé boje – táborské sirotčí vojsko v českém království – 1. profesionální armáda na světě
mnohdy šly s vojskem celé rodiny vojáků, běžně součástí kněží – zprvu pouze katolíci, později i jiná náboženství … luteráni, kalvinisté
	felčar ~ ranhojič – většina zranění řešena amputací, v opačném případě hrozila sněť (pahýl se namáčel do oleje → uzavírání cév)
	markytánky – přímo na poli ošetřovaly zraněné
kázeň vojska nevalná – součástí soudce, kat, tresty
	pokud jednotlivec – vysoce postavený voják X pěšák (velké rozdíly)
celý oddíl – spáleny insignie
	zásobování armády byl vždy velký problém
// Lit.: Jan Durdík – Husitské vojenství

---------------------------------------------------------- 27. 10. 2003 ---------------------------------------------------------

V této době ještě neexistovaly vojenské uniformy – pro odlišení svrchní oděv v heraldických barvách toho pod kým bojovali nebo jen pruh barevné látky.

	rozvoj heraldiky – vlivem křížových výprav – souvisí s (??)
	barva štítu, na ní heraldické figury (geometr. obrazec, útvar, zvíře, postava)

většinou do značné míry souvisí s názvem rodu, se vznikem rodu, místem vzniku
	mluvící znamení – např. Pernštejnové – černá zubří hlava se zlatou růží v nozdrech (později kruh) na červeném pozadí

povyšování erbů, dělení štítu →
	snahy o pozdvižení rodu – hledání předků v minulosti
	Medicejové – údajně spojitost až s Karlem Velikým X Sasům
	Oldřich II. z Rožmberka – souvislost mezi Rožmberky a italským rodem Orsini … → Juliů … → Aenea … až k založení Říma
	svrchní oděv – pozůstatek z doby křížových výprav, ale už i dříve → vliv Slunce → rozžhavení materiálu – obranou proti Slunci byl plátěný oděv v heraldických barvách který se oblékal přes zbroj → ochlazení

// Lit.: Buben – Encyklopedie heraldiky
// August Sedláček – Českomoravská heraldika
// Ivan Hlaváček – Vademecum pomocných věd historických
// PVH: sfragistika – pečetě, metrologie – míry, váhy, historická chronologie, paleografie, numismatika, …
// Gustav Friedrich – Rukověť křesťanské chronologie (1997)
// Marie Bláhová – Historická chronologie (2001)
	www.citanka.cz
	www.katro.info → Žižkův vojenský řád


Žižkův vojenský řád

	cílem měla být alespoň základní kázeň

1. vojáci měli dbát pokynů svých velitelů, jednotliví velitelé pak pokynů svých pánů (katastrofy s lučištníky, vysilování)
2. i organizované plenění – nejprve zlikvidovat ohniska odporu
3. snahy vyhnout se alkoholu
(Stříbro – oslava masopustu – Přibík ze Stříbra v 7 lidech obsadil Stříbro)
4. zákaz vzdalování se bez svolení z tábora – skrytý nepřítel ve vlastních řadách, …
5. otázka zásobování vojsk – neexistovala organizovaná místa se zásobami potravin – snaha shromažďovat potraviny na určitých místech
6. otázka výzbroje, výstroje – pečovat o ně, nesmí je odkládat za tažení … zasažení nechráněných vojáků etc.
// Starý Plzenec – tažení Němců do Čech – Němci se šli koupat nazí do potoka, Češi je pobili jak mouchy…

Oslabení nepřítele

	předčasná sklizeň obilí

trávení studní (jed, mršiny krav, prorážení stěn nádrží)
„bakteriologická válka“ – metání sudů s fekáliemi obléhacími stroji

	začíná se objevovat „partyzánský způsob boje“ – malé jednotky napadající vojsko

požadavek kvalitních silnic na přesun
u starého rytířského způsobu boje se domlouvalo místo boje dopředu (aby se vojska našla)

	víc o vojenství literatura …


Nábytek

Lit.: F. Cimburek, Jan Halák, Karel Herain, Zdeněk Wirth – Dějiny nábytkového umění 1. díl, 2. vydání (poválečné a 90. léta) … 3 díly

Vybavení domácnosti – nové věci zvyšující komfort v domácnostech

Skříně

	původně k uložení liturgických rouch, v domácnostech se neobjevovala

tvar – do značné míry kopíruje architekturu
vznik – několik truhel na sebe (otvírání ne horním víkem, ale z bočnice přední části se udělaly dveře
// ukázka gotické skříně z 2. pol. 15. stol. stř. Evropa
gotické skříně většinou zdobeny vyřezáváním
nápodoba architektury – cimbuří …
i více komor
zdobným prvkem bývalo i kování – panty, zámky, držadla na dvířkách
méně se setkáváme s objemnými skříněmi
1465 – Ulm, Německo – 2dvéřová skříň, bohatý dekor, jakási římsa nad skříněmi, zdobeno 2ma malovanými erby
materiál – dřevo – hruška, jasan, smrk, dub, ořech
netradičně skříně stojící na nohách
	Anglie kol. r. 1500
koncem 15. stol. v Bavorsku
	skříně z Vlámska – prvky renesance
skříně často věnem u nevěst (JH – manželka Adama z Hradce)
pro výzdobu často i rostlinné motivy – hroznové víno, …
tzv. umývací skříň „lavago“ – zabudované umyvadlo, sloužila především k umytí rukou
	kol. 1500 z Tyrolska
	kromě oděvů se do skříní mohlo ukládat nádobí, menší truhličky, věci sloužící k provozu domácnosti
později vznik kredence – skříň speciálně pro uložení nádobí

Truhly

	předchůdce skříní

k uložení oděvů, cennějších předmětů, cenností
obvykle tajná přihrádka
zároveň kombinovaná s lavicí
často sloužila ve funkci postele

	převažuje zdobení řezbou

materiál jako u skříní – dřevo – hruška, jasan, smrk, dub, ořech
stojí plně spodkem dnem na zemi nebo má podobné nohy jako u skříní
určitým zdobným prvkem může být zámek – u truhel obvykle složitější systém západek
Švýcarsko – figurální, zdobné motivy
italské práce (gotika) – štuková výzdoba
osobní truhla Isabely Kastilské

středověký nábytek v českých sbírkách:

	gotické skříně a truhly v UMPRUM v brně

zámek Konopiště
Národní muzeum, Lobkovický palác na PH v Praze
Pozdně gotický stůl na tvrzi Žumberk – Jihočeské muzeum v ČB

	táflování ~ dřevěné obložení


Postele

	kratší (spali v polosedě-pololeže), masivní vysoké konstrukce, opěry → zahalení látkou, baldachýn

skříně z 15.-16. st. z Rak.
štokrlátko u postele, bočnice
ve většině případů postel pro 1 osobu
mnohdy i zdobně vyřezávané
někdy zakomponované v místnosti – zateplení (v rohu – 2 plné stěny ze dřeva)

	truhlová lavice s řasením a s výplněmi


Štokrlátka, sedátka, židle, křesla

	na židli obvykle seděl pán domu s manželkou, ostatní seděli na lavicích (nejvýznamnější seděli na židlích)
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	finesy v hospodách – šla upravovat poloha opěradla u lavic


	stolice k modlení (klekátko + opření)

skládací židle
nůžkové židle – ne vždy s opěradlem →→
sedadlo většinou pouze opěrky pro ruce
// gotický trůn ze Španělska
// trůn pro komn. v kapli v Cáchách – www.aachendom.de
// gotický pokoj z 15. st.

Stůl

	čtvercové, obdélníkové

odklápěcí horní část
pouze 1 noha, čtverec, zásuvky
kombinace materiálu, dřevo, vrchní deska kamenná
stále ještě se můžeme setkat s pultíky sloužícím písařům ke psaní
speciální čtecí pultíky – rovná deska či převzato od Arabů → ve tvaru V – nelámala se vazba

---------------------------------------------------------- 3. 11. 2003 ----------------------------------------------------------

Řemesla

CDROM Svět očima Amerlinga

Mydlář

	výroba mýdla, svíčky

svíčky drahé, tlusté svíčky určené k měření času – do svíce zabodnut hřeb (vzálenost mezi hřebíky cca 1 hodina

Řezník

	dříve patřili mezi nejbohatší vrstvy

soustředění výhradně ve městech – nebyly lednice → maso rychle udat
speciální stavby, kde poráželi maso
speciální stavby, kde prodávali maso – masné krámy (Plzeň, ČB)
	Moravské Budějovice – do půlkruhu – dnes co kotec – to řemeslo a celá dílna
Rokycany – původně středověk, dnes empír – jako kopie mastných krámů co bývaly v Praze na Malé Straně
	ve městech hlavně hovězí dobytek
krávy, voli → jiné využití

Cvokař

	Podbrdsko, Rokycansko, …

cvoky, hřebíky, hřebíčky pro ševce, tesaře

Hrnčíř

	výroba keramiky, synonyma fajáns a majolika
	fajáns – pochází z Holandska

majolika – pochází z Itálie

Kotlář

	největší soubor Cu nádobí u nás na Hluboké

vytepáváno z Cu plátu na tyčích – dodávalo tvar
většinou pocínováno

Koželuh

	vydělával kůže, potřeba tekoucí vody + smrad → mimo město

draslo (louh), flusárna – označení pro tu místnost
kůže možno i barvit

Pekař

	prakticky obdobně jako dnes


Tkalci, švadleny

	suknice – oblékala se přes hlavu
	až do půli lýtek, ale bývala kratší

většinou s podšívkou – u zimního oděvu podšívkou kožešina
	kratší variantou byl kabátec
	slavnostní i pracovní oděv
	u mužů nohavice – nespojené – přivazovaly se páskem
někdy pod tím byly i krátké kalhoty – k nim se přivazovaly nohavice
někdy nohavice až k pasu

Stravování, stolování

	obvykle 2krát denně
	mezi 10-11 dopoledne, kolem 17

záleželo i na roční době
	u vyšších vrstev dominovalo maso, u chudších pečivo
velice oblíbené byly kaše na různý způsob (obilné X masové, slané X sladké)
	bez výjimky – chudí i bohatí
	koření:
z domácích: kmín, kopr, koriandr, šalvěj, libeček, máta a pelyněk + šafrán
dovážené: hřebíček, pepř (!), zázvor
	+ dovoz cukru (cukrová třtina)
	kaše – z obilovin, masa (i rybí, drůbeží)
i masové kaše se mohly dělat sladké
(Byl jednou jeden král → „přiměřeně“)
	kuchařky se začínají objevovat až na konci období, které popisujeme
	Bavor Rodovský z Hustiřan (alchymista)

Polyxena z Lobkovic (šlechtična)
	z obilovin byla oblíbená pohanka, kaše z hrachu (pražený hrách ~ pučálka)
	sladidlem med, šťávy, sirupy z ovoce, ze šťáv některých stromů
	pečivo – housky, preclíky
pekařství – pece – nebyla levná záležitost – peklo se na týdny dopředu (až 8 týdnů)
šlechta, panovníci – užívali chléb jako podložku pod masu, kůrka jako miska na polévku
chléb napuštěný šťávou z masa → házeli psům nebo psi mimo jídelnu → snaha o dobré mravy při jídle
	nůž – k ukrojení masa, pak už se ukusovalo (nůž býval na stole, ale zpravidla vlastní každého stolovníka)
	lžíce – polévka nebo na polévání masa omáčkou

vidlička jak ji známe dnes neexistovala
2hroté vidlice na přidržení masa při krájení nebo pro přenos masa z mísy na talíř etc.

	skláři – ceněni – zvláštní výnosy, výhody: např. právo lovu → na jídelních stolech sklářů – ulovená zvěřina


Maso

	převažuje vysoká

divočáci, medvědi
zvláštní pochoutka – bobří ocasy // na přelomu 16. a 17. stol. zákony zakazující lov bobrů  - hrozilo vyhubení
veverky …
	ptáci – tetřev, bažant, křepelka; i drobné ptactvo: sýkory, slavíci

později se i nadívalo (Ludvík XIV.), ale i pečení – dušení, rožnění
u bohatých hovězí maso, vepřové v menší míře, i skopové maso (ale převažuje hospodářské využití ovcí na vlnu)
	postní jídlo byly ryby, ale jedly se i mimo vlastní půst (naše toky v 15/16. st. rozvoj rybníkářství, ryby žijící v rybnících)

šlechta si nechávala dovážet i mořské ryby (z jihu i severu)
u chudých či chudších obyvatel bylo rozšířené drůbeží maso, vepřové
většina vepřů nebyla ani řádně ustájena – volný pohyb u obydlí – potrava → blízké divočákům
	chudí málo masa ve stravě – cca 1x týdně → netrpěli tak často dnou jak panovníci a šlechta (rodinné sňatky + zvýšená konzumace masa)

dieta nařízená lékařem – týden nejíst maso

	delikatesy

cukrovinky – dovoz z Itálie, či italští cukráři
existovalo i něco na způsob dnešní zmrzliny

	i užití rostlin ke konzumaci – např. kopřiva

jisté paralely s Čínou – co bylo dosažitelné a použitelné se konzumovalo (u chudších lidí to bylo otázkou přežití)

Nápoje

	nejsnáze dostupná – voda

i se studnami byly problémy – neexistovaly žádné úpravy vody – voda po dešti, zakalená, průsaky, nestabilní výška – voda mizela
→ první vodovody – stabilní přísun + jistá kvalita
velice oblíbené bylo pivo – hodně se vařilo ve městech → právo várečnictví, bylo vázáno na dům, případně se toto právo kupovalo i s domem
nejen ječmen → i pšenice a oves
i tehdy se přidával chmel, rozlišovalo se dle délky zrání, čím starší → více alkoholu
pivo běžný nápoj – (studenti cca 2 l / den) – i studenti měli právo na pivo
pivo nebylo trvanlivé jako dnes – 1. sousedé se domluvili, vždy vařil jeden z nich, 2. přímo ve sklepě
mnoho druhů – piva tmavá, světla
do piva se přidávaly i další ingredience → med, koření

Víno

	oblíbené mezi šlechtou a panovníky

silný protekcionismus – čepování vína povoleno jen v některých hospodách → změna až s nástupem renesance → italští umělci zde pracovali – dovoz vína z Itálie
// římský tábor u Úšova – nález vinařských nožů
// dle legend již sv. Václav
daleko větší produkce již za Karla IV. – milovník vína
dřív bylo jiné klima – víno pěstováno i v Sev. Čechách – Haldy, Mělník
dovoz vína z Uher, Rýnské víno
Burgundské (červené, bílé) → dřív označení pro odrůdu vypěstovanou u nás
	rulandské (u nás) X burgundské
	šampaňské ~ sekt (u nás) --- výjimka Američané neuznávají
	šampaňské víno z oblasti Champagne (Fr.) – přírodní
sekt – u nás, sycené CO2
	dříve rozšířená odrůda – červený tramín
dřív byla u nás podpora pěstování vína všude
	vinice na Dominikánském náměstí, Brno
Medlánky, Brno
// díky vinné pitce mnichů v Jihlavě lehla ¼ Jihlavy
	Praha
Okolí Karlštejna

	tvrdý alkohol – nejčastěji medovina (dnešní medovina není medovina:)

mošty z ovoce, šťávy ze stromů

---------------------------------------------------------- 10. 11. 2003 ---------------------------------------------------------

Grandes Chroniques de France, XIVe s.
Bibliothèque nationale de France
http://www.bnf.fr/enluminures/manuscrits/man5.htm

// mi parti – součást tehdejší módy – barevně dělené oděvy, případně i nohavice
// vzadu kapuce, která kryla
// lov – jedna z nejčastějších šlechtických zábav

Přebohaté hodinky vévody Jean de Berry
http://humanities.uchicago.edu/images/heures/heures.html

// Lit. o stravování, stolování: Dobrou chuť. (Jihočeské muzeum v ČB)

Stolování

	prvky stolování podobné, výjimky mezi vrstvami


Snahy zkulturnit stolování

	různá doporučení jak se chovat u stolu, dobré projevy, …


	jezení – prsty (palec, ukazováček, prostředníček)

lžíce – omáčky, polévka
muži s vousy, polovousy, kníry – zbytky jídla by neměly zůstávat ve vousech
vyvarovat se zvukovým projevům – říhání, srkání, … (zapovězeno)
ubrousky, které měly zabránit potřísnění oděvu → od stolu odcházet s čistým oděvem
stolovník odešel po svých
	snaha odbourat psy z hodovní místnosti – zbytky se dávaly psům, ale v jiné místnosti

stůl, alespoň u šlechticů chráněn nějakým ubrusem
ubrus – chrání stůl, slouží k utírání rukou a úst → dobré mravy: vlastní ubrousek nebo si ruce nejprve opláchnout vodou
k utírání prstů se mohl použít i chléb
mytí rukou a úst mezi jednotlivými chody
ze starších prací – pokud jde o zvyky u stolu: Zívrt: Staročeské umění kuchařství

	v čele hodovní síně seděl vždy hostitel a nejvýznamnější host, kolmo na tento stůl další stoly, čím dále od hostitele tím méně významní


	snahy, aby nebyli lidé ozbrojeni, posadit tak, aby se neservali


	střídání: muž – žena – muž – žena – … vedle sebe


	hostiny dále doprovázeny vystoupeními kejklířů, trubadůrů, převádění scén, …


	trubadůři – zač 15. st. mizí, u nás koncem 15. st. – v našem prostředí hovoříme o minesängrech

asi nejznámější minesänger v Evropě – Walter von der Vogelweide – nejslavnější skladba oslavující křižáky „Palestina Lied“
u dvora – rytířské oslavné písně (Alexandr Veliký, píseň o Rollandovi), hrdinské eposy (Jaroslav ze Šternberka porazil Tatary (Mongoly), zastavil jejich vpád)

	kejklíři, polykači ohně, kočovné společnosti, které mohly sehrát nějaké divadelní představení


	ke stolování dále:


	kompletní příbor vlastně neexistoval
	lžíce – nabírání omáček, polévky
	nože – na porcování masa, krájení dalších poživatin (většinou vlastní každého stolovníka – dýky, ostré nože)
	vidlička neexistovala – pouze vidlice na přidržování masa, při krájení etc.

příbor se objevuje až koncem 16. st. ve spojitosti se dvorem Rudolfa II.

Materiál:

	Lžíce
převažuje dřevo (zdobená)

slonovina
z lastury, mušle
cín, případně nějaký drahý kov
	nutno rozlišit materiál listu / materiál držadla – vzácnější kovy, dřeva
	Nože
čepel ze železa, rukojeť z různých materiálů
	Vidlice
držadlo / železo
	Nádobí
i zde mohlo být použito dřevo
pláty pro odkládání jídla
miska, talíř či chléb jako podložka (chléb se mohl použít i na utírání prstů)
	cínové nádobí – už existovala určitá pravidla – nikdy ne čistý cín (ve slitině s olovem, …)

pro potravinářské účely určeny hodnoty složení – existují jakési zkušebny
	2 značky – značka cínaře, značka stanovující přípustnost pro tyto účely

drahé kovy: stříbro (běžnější), zlato (méně, spíše pozlacené stříbrné předměty)
drahá záležitost: vyražení majetnických značek (erb vlastníka)
	keramika
Brno, Loštické poháry (tmavá keramika zdobená „jakoby vyrážkou“)

k pití se užívalo i sklo
	zelenkavé sklo – nedokázali vyčistit sklo, příměsi
v těle nádob zůstávaly ještě bublinky – malé, ale zůstávaly
nádoby s nálepy (aby neklouzaly stolovníkům z ruky?)
česká číše, nádoby na nožkách

	u chudiny byla nejčastějším nástrojem obživy lžíce či prsty


// Schwarzenberský stůl

Volný čas, zábava

	bez hudby (poslední hodina před vánocemi)

zde skutečně záleželo o jakou spol. vrstvu šlo

Panovníci, šlechta:

Lov

	muži i ženy
neexistoval ženský typ sedla – ženy seděly na koni z boku (např. Markéta Rakouská)

nejčastějším způsobem lovu byla štvanice
méně často – zvířata nahnána do omezeného prostoru a tam zmasakrována
ptáci chytáni do sítí nebo na lep (nejen na jídlo, ale i jako oblíbení domácí mazlíčci)
řada lidí se věnovala ptáčnictví
pro lov často užívána i zvířata
	lovecká smečka psů
	sokolnictví – existuje řada prací – Fridrich II. král Sicilský (Zlatá bula), práce o sokolnictví
vysoce ceněni byli jak ptáci, tak i samotní sokolníci
jak samotní psi, tak i jejich cvičitelé („kynologové“)
psi ne jako dnes – spíš „pes baskervilský“ → mohutní psi (lov na kance, lov na medvědy,…)

Rytířské turnaje

	viz vojenství

dobrý zvuk, zejména významné návštěvy
objíždění turnajů – ceny, získat srdce dámy X příprava na boj
jako diváci se neúčastnila turnajů pouze šlechta, ale i obyčejní lidé
efemérní, slavnostní architektury
	zvukové doprovody pro vyhicování diváků

trvaly několik dní
významná záležitost – reprezentace
	účastnili se jich i panovníci (Zikmund Lucemburský, Karel IV.)

řada turnajů v různých zemích

Tanec

	koncerty jako dnes neexistovaly → pouze u příležitosti nějaké akce

kapely hrály k tanci – zachováno na dobových vyobrazeních – snahy o rekonstrukce dobových tanců
tanec nebyl zábavou jen panovníků a šlechty, bavila se jak šlechta tak i chudina
vyobrazení P. Brueghela st.
	saltarela
pavana
czaldy-waldy




Šachy

	panovníci, šlechtici – občas i na univerzitách

koncem 15. st. se kodifikovala pravidla – podoba jako dnes
podoba figur záležela na fantazii tvůrce či objednavatele
materiál: dřevo; kov – cín, Au, Ag; šachy vyřezávané z parohů

Hra v kostky

	vrchcáby – známe z listin 14. st. z pera Arnošta z Pardubic → snahy nařízeními úplně zakázat hazard či aspoň hazard omezit (podobně karban)

bylo zřejmé, že hazardní hry nelze vymítit (nabídka/poptávka) → pouze „vychytat“ důsledky, omezit výše sázek
hazardní hráči – tovaryši – tovaryšům vyslaným na nákupy bylo zakázáno hrát hry – či alespoň ať hrají za vlastní
až v 18. st. – 1. specializované domy na hazard → odvádění daní

Karty

	1. pol. 14. st., výroba většinou ruční

i zde sehrál roli vynález knihtisku → od té doby ne zcela ruční výroba (obrysy se natiskly – ručně se kolorovalo)
4 typy:
	francouzské – „dnešní žolíkové“
	italské – „jako dnešní žolíkové, ale odlišné figury“
	německé – „něco jako karty pro mariáš“
	tarokové
a další druhy specializovaných karet pro vykládání


Karty, kostky se prolínaly celou společností. Podobně jako u oslav různých církevních svátků.

Církevní svátky etc.

	Nový rok (návštěvy a obdarování)

Tříkrálové (koledníci)
Masopust (karneval, bláznivé reje: masky a tanec)
Velikonoce, svatodušní svátky (hody a soutěže ve střelbě zvané „střílení ku ptáku“)
Posvícení (připadalo na den vysvěcení kostela – písně, tanec, jídlo)
Svátek sv. Martina (husa)
Sv. Mikuláš (studentské průvody)
Vánoce (až koncem 4. st. n. l., Z-/narození Krista/ a V-/zjevení Božího syna/ křesťanství)
až v pol. 19. stol se objevuje vánoční stromeček
v našem období – bohoslužby, později slavení adventu

	mnoho světců → spousta svátků – končily jarmarky, poutěmi …


	Představení narození Krista

od 16. st. jesličky
odraz určitého regionu na zobrazování určitých zvyků

// u nás známý betlém v Třebechovicích pod Orebem
// prezentace betlémů v třebíči
// představení, pašijové hry – Hořice v Podšumaví

---------------------------------------------------------- 17. 11. 2003 ---------------------------------------------------------
XXX odpadá
---------------------------------------------------------- 24. 11. 2003 ---------------------------------------------------------
XXX zahraniční návštěva ze Španělska – přednáška v angličtině

---------------------------------------------------------- 1. 12. 2003 ----------------------------------------------------------

Odívání

	každá skupina obyvatel – typický oděv

závěrem tohoto období se u nás s rostoucím bohatstvím společnosti objevují např. i sedláci oblékaní jako šlechtici → proto vznikají oděvní řady – určují co kdo může nosit – týkalo se jak střihu, tak použitých látek i barev a oděvních doplňků (např. oděvní řad z Ulmu, ze Strasburgu) → sankce za nedodržení

	způsob barvení – např. žlutá → látka se barvila v šafránu → byla drahá, pro vyšší vrstvy

během doby se technologie rozvinula – zlevnilo se barvení látek – žlutá se koncem 15. století stala barvou prostitutek

	hedvábí – pro vyšší vrstvy


	stanoveno kdo smí používat jaké kožešiny:

zajíc – nižší vrstvy
kuny – vyšší vrstvy

	u nižších vrstev tendence úplně zrušit nošení šperku – nebo určování kdo co smí nosit:

perly – panovníci a vyšší šlechta

	za nedodržení – tělesné i finanční tresty (dost vysoké)


	15., 16. stol. – móda oblíbeným zájmem – zejména mužská móda
	zobákovité střevíce → časem se zobák prodlužoval až člověk nemohl chodit

módní byly u mužů velmi těsné kabátce stahovaly je sotva mohli dýchat
módní vlny k nám nejvíce přicházely ze západu (lucemburu → z Francie, Ladislav Pohrobek – burgundská móda) (?)
Polsko, Uhry – Ladislav Pohrobek → nakroucené kníry
vliv ostatních částí v otázkách módy nebyl příliš silný (až pak za Habsburků)

	http://www.feudum.cz/hist_kostp6.html


Materiál

	plátno → len

sukno → vlna
dovážené materiály → bavlna, hedvábí
kůže
kovové doplňky

Řemesla

Nejběžnější řemesla spojená s odíváním byla krejčí a ševci. Ve velkých městech pak další specializace a objevuje se řada řemesel:

	koltrář – závěsy, koberce (?)

věnečník –ozdoby ženské hlavy
rukavičník – rukavice z vlny
měšečník – váčkař
šlojířník – krajky a závoje (?)
kloboučník
krumplíř – vyšívač

Hospodyně si připravila přízi → tu dali řemeslníkům a ti ji upravili na látku 	→ sami ušili
										→ dali krejčímu

Již byl znám horizontální stav, doma měli všichni ještě vertikální stav.

Ševci i krejčí nebyli zrovna bohatí – oproti tomu soukeníci patřili zase k jedné z nejbohatších vrstev.

Látka zůstala bílá či se barvila – na barvení se specializovali barvíři:

Černobarvíři
černá → suroviny: duběnky, šicha černá, indigo
bronzová (hnědá) → duběnky a šafrán
modrá → borůvková šťáva ; boryt barvířský (?) ; indigo
Krasnobarvíři
žlutá → šafrán
červená (oranžová) → červec polský ; mořena barvířská (?)
zelená – šafrán a boryt (indigo)

3 druhy oděvu

	pracovní – co nejjednodušší, nemusel být z drahých látek → lidé si je šili sami

slavnostní	(zdobné prvky, či bohaté řasení →
ceremoniální	→ nešlo je udělat doma, nechali se udělat u krejčích)

	mužský X ženský oděv, dětský oděv samostatně neexistuje → zmenšeniny oděvu dospělých

doma děti nosí jen košilku
až když chodí ven dostanou oděv

Mužský oděv

	→ základem oděvu je košile – mohla být i samostatně (např. pro lazebnice), mohla být u jako noční košile
	dříve košile skryta, nyní snaha ji ukazovat (u hrdla…) (?)

na ní svrchní oděv (podle druhu oděvu):

	kytlice (kytle, perkytle) – oděv vycházející z košile, sahající ke stehnům a přetahovaný přes hlavu (mohla mít i kapuci, délka různá: ke kolenům, pod kolena…)
	kytle – mužský pracovní i běžný oděv – cechovní stejnokroj, kytle je většinou spojována s horníky (ale i jiní řemeslníci) – oblékán zpravidla při slavnostních příležitostech – v pase většinou přepásaná


	tehdy neexistovaly kalhoty v dnešní podobě – jen nohavice, které se přivazovaly k opasku → bylo možné korigovat délku – různě obepínaly nohu (ti největší šviháci zpravidla co nejtěsnější nohavice, krátký kabátec do pasu)
	nohavice – vzadu sešité, vpředu krytí – mohly sahat ke kotníkům, po lýtka, ale mohly krýt i chodidla a přišila-li se sem kůže mohla být i zároveň botou (zespodu podlážka).
	boty – byly i zvlášť: noha omotána kusem látky + podlážka, dřeváky

prostý lid  po většinu roku chodil bos → boty jen při slavnostní příležitosti

Oděv byl tehdy poměrně drahou záležitostí, ale kvalitnější – hodně vydržel. Ceremoniální či slavnostní oděvy, které se užívaly jen občas se dědily z generace na generaci (i 3 generace…). Užíval-li se např. slavnostní oděv častěji a onosil se – stal se z něj oděv pracovní.

Chtěl-li panovník nebo šlechtic někoho za nějaké zásluhy ocenit
→ nechal mu ušít oděv (skutečně hodnotná věc) -  toto v 15. století, ale hlavně 11., 12. a 13. stol.
→ nebo nový oděv dostala žena, porodila-li muži dítě-chlapce (dědice).

Ke konci našeho období se začínají objevovat kalhoty.

+ rozšířené rukávy – různě dlouhé, rozšířené → do šířky i do délky (do špice) – čím delší špička tím honosnější oděv ~ movitější majitel

mi party – dvoubarevný oděv, součást tehdejší módy – barevně dělené oděvy, případně i nohavice
	barevné kombinace: červená a žlutá, modrá a bílá
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Plášť
přes oděv, měl chránit člověka i oděv
mnohdy i podšitý (na zimu kožešinou)

S Jagellonci sem přišly dlouhé kabáty, které zahalovaly celou postavu, nosili je i univerzitní mistři, příp. studenti (zimní kabáty)
	univerzitní šat – taperko


Ženský oděv

	dlouhý, splývavý, sukně až na zem

velké rozdíly v odívání před a po husitské revoluci (různá nařízení, dle radikálnosti: Tábor, Hradec Králové, …)
po husitských válkách musely být upnuty až ke krku
pod tím nošena košile a na tom svrchní oděv (to celé 1 ks) //defakto nerozlišen M a Ž oděv// – až renesance odděluje živůtek (roztřízeno → šňůrky, háčky … komplikace … doba oblékání) (?)
oděv mohl být ještě zdobený → stuhy, krajky, knoflíky, rolničky
+ různé další doplňky:
	rukavice
šperky (ženy i muži)
	muži – řetězy, prsteny – u šlechticů 1 z nich mohl být pečetní
ženy – náušnice, doplňky – za šperk snad lze považovat i síťku do vlasů u žen
	líčení (Benátky, Florencie – v určité době oblíbené i u mužů)
	u žen bylo módní vysoké čelo → vytrhávali si vlasy vpředu, vytrhávání obočí
vytváření různých účesů – jakési kulmy → natáčení vlasů → zvýraznění čela
	pokrývky hlavy (u M i Ž) – zejména u žen – schovávaly pod ně vlasy – čepce, kapuce, barety

doplněk u mužů – šlechty – tvořila chladná zbraň (meč, dýka) + opasek, na něm i měšec na peníze (pod svrchním oděvem pro stížení zlodějům)

Obuv

	většinou nízká – po kotníky či krátce nad kotníky

pouze u jezdectví – vysoké boty
materiál: kůže, dřevo
také poměrně drahá záležitost – vyměnitelná dřevěná podrážka
u žen i vyšší boty (jakýsi předchůdce podpatků)

// velký soubor bot ze středověku v muzeích – Plzeň, Most
// nálezy ve studních – voda ve studni vyschla → studna používána jako odpadní jáma → pokud bota zůstala ve vlhkém prostředí → mohla se nám dochovat

	na botách různé přezky či provázky

ještě zač. 15. stol. si řada ševců kůži připravovala sama (teprve později během 15. st. koželužství)

Doprava, cestování

// Dějiny a současnost 4/2003 – otázka cestování (zahrnout i putování na trhy?) → ĎaS tvrdí, že ne častá

	dost lidí cestovalo i na delší vzdálenosti
	studenti (zvyk: během studia obejít několik univerzit)
	univerzitní mistři … Itálie, Francie, Německo (výjimečně i Anglie)

většinou pěšky, ale i za úplatu s kupeckou karavanou – mohli se vézt na voze
tehdy cestování poměrně nebezpečná záležitost – zvířata,loupežníci – dobré bylo cestovat ve velké skupině
	poutníci putující po svatých či posvátných místech (Santiago de Compostella), na místa kde se vystavovaly ostatky, prodávaly odpustky, …, svaté roky (cestovalo se do Říma)

řada Čechů – křesťanů – putovala až do Jeruzaléma, často přes Benátky (podle financí pak na Golgotu, do Betléma, na Sinaj)
// např. Kryštof Harant … Kypr, Palestina, Golgota, Sv. Helena, hora Sinaj, kostel sv. Kateřiny …
poutníci → příliv financí → proto snaha potlačit loupežníky
	učni – po vyučení → vandr (povinnost obejít několik měst, lokalit), teprve potom povoleno složit mistrovskou složku

řemesla, která byla vázána na 1 místo
	kejklíři, herci
skupiny kočovných cikánů

	chudina se často stěhovala – hledala místo, kde by se jim dařilo lépe → většinou se stahovala do měst
samozřejmostí bylo cestování šlechticů, panovníků – cestovali hodně – politika
Jan Lucemburský, Václav IV., Zikmund Lucemburský
cíleně vyslaná poselstva – domluva sňatků, domluva mírových plánů:
např. Lev z Rožmitálu za Jiřího z Poděbrad
svědectví jednoho z účastníků popisující cestu poselstva → Václav Šašek z Bířkova
	cestopisy obecně velmi populární – u nás nejpopulárnější → Mandevillův cestopis

řada cestovatelů si vedla deníky – jak vypadala cesta, strava, bezpečnost, zajímavé příhody, …
cestopis Marca Pola

---------------------------------------------------------- 8. 12. 2003 ----------------------------------------------------------

Cesty panovníků, šlechticů

	zejména panovníci více sídel, vláda ve více zemích

návštěvy, cesty poselstev
vznik cestovních itinerářů, vznikají různé cestovní deníky → víme kudy cestovali, jak to na cestě vypadalo, cestovní rychlost, kde a za jakých podmínek přenocovali atd.

Rychlost cestování

Průměrná cestovní rychlost se lišila
	podle druhu transportu

terénu, stavu cest
za jak dlouho měl být na daném místě
ročním období

Druh transportu
pěšky 5 km / hod
	v horském terénu maximálně 20 km / den
rychlá spěšná poselstva v Alpách i rychlostí 60 km / den
vyráželo se s úsvitem, cesta pouze za světla (bezpečnost)
mezi 10-11 byla první pauza na odpočinek
léto – pěší – celkem strávil člověk na nohou 10 hodin denně →
→ maximálně 50 km / den – obvykle 30-40 km / den
potah o 10 km / den více než pěší
na koni rychleji
lodí 70 km / den
zhruba po 3-5 dnech větší pauza
	na důkladnější odpočinek
údržba (koně, vozy, etc.)
	nosítka – používána pro ženy, pro muže pouze v nemoci či při zranění (1377-78 Karel IV. na cestě do Francie stižen dnou)
nosítka nesena nebo umístěna mezi dvěma koňmi
	na koni cestovali vyšší vrstvy, bohatší měšťané – ti však častěji obchodní cesty s nákladem, na vozech

měšťané za obchodem:
	pěšky – náklad nesli na zádech
koňmo, vozy

Vozy

	obchod – dálkové vozy → masivnější konstrukce, přes vůz plachta (chránila zboží), mohla být i ze spodu (průnik vody při brodění)

pro kratší vzdálenosti – lehčí vozy – ne fošny, ale košatina
jako potah voli, ale i koně
v 15. stol. se objevuje řiditelná přední náprava (do té doby pevná náprava – byl potřeba velký poloměr pro otočení)
sdružování obchodníků do karavan, větších skupin – větší bezpečnost, obrana před napadením
na královských cestách – nařízení – 30 m od cesty nesměl být žádný porost (zvláště po husitské revoluci)
obchodní karavany – tovaryši, studenti, poutníci (urychlení cesty)

Dálkový obchod

	stanovené cesty, na těchto cestách se vybíralo mýto → povinnost, aby jeli obchodníci tudy (platí pro dálkový obchod)

stanovena města, kterými museli projet – povinné vyložení zboží, ustájení potahu →
tzv. ungelty, týny – centra, kde se mohli obchodníci občerstvit, přespat, ustájení potahu, uskladnění zboží:
	přeměřování měřidel míry, váhy
zkoušky kvality mincí (každý obchodník musel dát své mince přezkoušet, pokud byly v pořádku, byly přeraženy značkou
// v hanzovních městech – mince přeražené značkou – kontramarkou

Cesty

	z Prahy do významných obchodních center

Praha → Plzeň →  Cheb → Norimberk
Praha → Žatec → Cheb → Norimberk
Praha → Kutná Hora → Moravský Krumlov → Slezsko → Bratislava (?)
Zhořelec → Žitava → Sušice
Lipsko → Magdeburk → Drážďany
některé cesty až k Baltu
cesty na jih:
Praha → Jindřichův Hradec → Slavonice → Vídeň
Praha → Jihlava → Moravské Budějovice → Znojmo → Vídeň
stezky:
	jantarová stezka – dovoz jantaru z Baltu (na Severní Moravě výzkum na zdokumentování JS)
	zlatá cesta – dovoz soli – Salzburg → Pasov → Prachatice (směr Kašperské hory) → Praha   //dodnes v terénu pozůstatky – později se vozila po Vltavě

hrad Kašperk – měl za úkol střežit zlatou stezku
musely vést co nejschůdnějším terénem (žádné horské masivy, vysoké hory – když nešlo obejít, tak přes průsmyky
problémy s překonáním vodních toků, brody, snadno zničeny povodní
	budování dřevěných mostů – kamenných mostů bylo v 15. století málo (kamenný most v Písku, Juditin most v Praze (na místě dnešního Karlova mostu)
	přívozy (budování přívozu vyžadovalo snadný přístup k řece)

Zpočátku nebyly cesty příliš udržované – šlo o vyježděné koleje. Od 15. století snaha cesty udržovat:
	vysekávat porost, vysypávání děr

snaha odvodnit cesty → příkopy kolem cest
v bažinatých terénech kladeny hatě (tenké kmínky, kulatina na pevnějším povrchu)
rozšiřování cest do šířky (aby mohly jezdit vozy v obou směrech → snaha umožnit lepší obchod)

Mapy, mapování

	Klaudiánova mapa – nejstarší mapa u nás – z r. 1518 – dnes Státní archiv Litoměřice – velmi schematická – na rozdíl od dnešních map prohozené světové strany (tam kde měl být východ je západ)

tzv. itinerářové mapy – mapy cest z bodu A do bodu B → vyznačeny nejoptimálnější trasy i s přenocováním (často cesty do Říma)

Ubytování, přenocování

	hostince – úzké postele, vedle sebe i 5-6 lidí
	na zemi sláma, lavice, honosnější pokoje výjimečně
	dobré to bylo s ubytováním v klášterech – lepší ubytování, jednotlivé cely
	dbalo se zde na hygienu → omytí poutníků → obava duchovních před epidemií
	na hradech také možnost ubytování
	pokoje v podhradí


Vodní doprava, cestování po vodě

	většinou doprava dřeva, lidé jen minimálně

nejvíce: Vltava, Labe, Sázava, Otava (hodně lesů po toku řeky)
svazování dřeva do voru → splavování po proudu řeky
cílem byla hlavně Praha nebo větší města
povinné množství soli (solnice v Českých Budějovicích)
vodní toky upravovány → snaha uměle zvyšovat hladinu vody → hráze – vorové propusti
→ snaha udržovat koryto, aby nedocházelo k nehodám → čištění koryt, balvany, rušení ostrůvků …
doprava proti proudu – horší, většinou jen prázdné lodě – táhli je potoky podél vody → podél řeky speciální stezky po kterých mohli voraři chodit
	Lit.: Čáka – Zmizelá Vltava. (historie plavby, Povltaví)

i zde snahy o zpoplatnění – donucení vorařů k zastávkám (doprava soli), královský monopol
Schwarzenberský kanál na Šumavě (vede až do Rakouska)

Medicína, hygiena

	s hygienou to moc slavné nebylo → šíření nemocí, epidemií

období epidemií moru – v Evropě začínají propukat ve 40. letech 14. století velké epidemie – umírá téměř ½ obyvatel Evropy
	ale Českému království se 1. vlna morové epidemie vyhnula
neznaly příčiny:
	boží rána, metla boží (zvýšení počtu bohoslužeb, poutí, procesí)
 // kumulace většího počtu lidí z různých míst pouze podporovala další šíření epidemie
	byli z toho obviňováni lidé, kteří nežili na 1 místě (Židé, potulní komedianti,…)
	kromě moru další choroby: cholera, TBC, neštovice
	neštovice – výhoda ženy dojičky krav (až později očkování oslabenými kravskými neštovicemi, a ještě později oslabené lidské neštovice)
	vykuřování
	z Ameriky syfilis – „španělská“, „italská“, „francouzská“ nemoc – k léčení používána rtuť (!!!)

→ tehdejší léky divné léky :o)
lékaři:
	doktoři – lidé, kteří měli vystudovanou medicínu na univerzitě
	lékaři – prošli školením u doktora či vyučeni u jiného lékaře, základem je využití bylin
	lazebníci – amputace končetin, klystýry, pouštění žilou
	problém tehdejší medicíny: nehledaly se příčiny, ale řešily se až důsledky
nebrali ohled na záležitosti psychiky, hygieny či stravování, …
hygiena – neexistovala deratizace, přemnožení potkanů a krys
přebírali část poznatků arabských lékařů, nová léčiva z Nového kontinentu etc.
úspěšnost léčby nemocí ve středověku nevalná
příkladem v oblasti hygieny mohli jít johanité
	úmrtnost ve špitálech johanitů 50-60%, ostatní špitály 80-90%
	častá nemoc u panovníků a šlechty – dna – příčinou byly příbuzenské sňatky a velká konzumace masa – např. Karel V., díky nemoci byl nucen abdikovat
→ dieta nařízená lékařem – týden nejíst maso

Psychicky nemocní tehdy nebyli vyčleňováni ze společnosti (viz obecní blázni) – léčení těchto osob bylo svérázné → vymítání ďábla (posedlost zlými duchy), navrtávali lidem lebky (aby ďábel mohl uniknout), utrejchy (??)-utrejch je tuším označení pro nějaký druh jedu, arsenik či co

---------------------------------------------------------- 15. 12. 2003 ---------------------------------------------------------

Hudba

Gregoriánský chorál

	ve spojitosti s papežem Řehořem I.

jednohlasý zpěv (na konci našeho období už nástup vícehlasého zpěvu)

– předzpěvák – sbor opakuje
– jen sbor

V této době doznívá doba minesängrů, trubadůrů. 
minesängři → pěvci, ve své době nositelé zpráv – řada písní popisovala konkrétní historické události:

	milostné zpěvy – oslava nenaplněné lásky (např. Tristan a Izolda)
	hrdinský zpěv – opěvování hrdinských skutků (Píseň o Rolandovi, Píseň opěvující hrdinské skutky Cida, písně o Artušovi aj.)
	oslava křížových výprav (např. Walter von der Vogelweide : skladba oslavující křižáky „Palestina Lied“)

písně skládané v případě úmrtí významné osoby
písně s politickými motivy
písně se satirickými motivy

Hudba duchovní a světská

	duchovní (při bohoslužbách v kostele etc.)
	světská (minesängři, taneční hudba)


Už tehdy existovaly záznamy hudby – hudební značky (ne klasické noty jak je známe dnes, ale jednalo se o jakési značky).

Už tehdy obdiv davu ke zpěvákovi řada skladeb považována za skutečné hity jejich doby – např.:
řada písní hitem doby:
Noci milá, pročs tak dlúha 
Vzel ďábel babu na plece (české)
Kalenda maya (evropská)
oblíbené pastorely:
	Dietky mladé i staré (i v české verzi)

Danielis Profecia (latinsky)

Skladatelé:
Guillame de Machault – fr. skladatel, 14. stol., skládal i na dvoře Karla IV.
Pozdější: Palestrina a další

Hudbu produkovali a prezentovali profesionální hudebníci, ke konci období které probíráme vznikají i různá zpěvácká bratrstva – skupiny obyvatel ve městě, sdružovali se u kostela nebo u některého z členů (nácvik zpěvu, hraní na nástroje, ne veřejnosti).
→ u nás (16. st.) literácká bratrstva → zachována řada zpěvníků (nádherně iluminované, významné dobové prameny)
// Dějiny a současnost 4/2002 – číslo věnované osobnosti mistra Jana Husa - „jsem malý a tlust“

U nás byla produkce spolků zaměřena na zpěv v kostele,
ale oproti tomu v Německu (obdobně u nás Jihlava) – specializace výhradně na světskou produkci, pro tyto spolky skládali i významní skladatelé // Johann Sebastian Bach pro bratrstvo v Lipsku // → ve své době „dobová popmusic“ - dnes označováno jako vážná hudba

	u dvorů – dvorské kapely

u hostin, další produkce a prezentace

- čistě instrumentální   X   jen hlasy   (nebo v kombinaci)

Nástrojové obsazení 

	píšťaly, flétny 
	flétny jednoručky: 3 otvory, v každé ruce 1 flétna

v jedné ruce píšťala, v druhé bubínek
	varhanní portativ ~ přenosné malé varhany
strunné:
	české křídlo
trumšajd ~ dlouhá ozvučená skříň, hrálo se na to smyčcem
	dechový:
	šalmaj
mechanický:
	serpent ~ točilo se klikou – tlačítka na vyluzování tónů
	famfrnoch – což je vlastně džbán – potaženo kůží, žíně – hráč navlhčené ruce, vyluzoval zvuky
	housle, violy
loutny
dechové nástroje (většinou bez jazýčku): předchůdci našich hobojů

Originálních nástrojů zachováno minimálně, většinou rekonstrukce
- otázka jak hudbu interpretovat? → definitivně víme až pro barokní hudbu

// Ktož jsú boží bojovníci
// píseň   X   recitace za doprovodu hudebních nástrojů

	písně žáků darebáků
kritika poměrů

posměšný popěvek na ty co neplnili povinnosti vůči studentům

Velká Věž na Karlštejně – fresková výzdoba – alegorie hudby – andělé držící hudební nástroje













































Měření času, mechanické hodiny.
1. zmínky o mechanických hodinách ze 13. století
Danteho Božská komedie etc.

Německo, Nizozemí – mechanická část
Francie – zdobnost, sochařská složka
zlato, stříbro, ušlechtilý bronz – pak nahradilo dřevo, kvalita umělecké práce upadá 

Býti přesným jako hodiny
Býti majitelem hodin – symbol úspěchu

