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Každoročně jsem býval požádán, abych přednesl studentům archi-
tektury brněnské techniky úvodní přednášku o nejjednodušších
architektonických formách. Snad to bylo zapříčiněno tím, že moji ko-
legové věděli, že jsem během svého života jako antropolog, zabýva-
jící se vývojem člověka, cestoval více nežli většina z nich. Jednoduchá
architektura je soustředěna do populací s loveckou ekonomií, pří-
padně do populací se znalostí počínající domestikace rostlin anebo
zvířat. Takové populace se ovšem dnes vyskytují již jen na velmi těžko
přístupných místech a ne každý je může spatřit na vlastní oči. Mys-
lím, že to byl hlavní důvod opakovaného pozvání k přednášce a také
důvod její oblíbenosti, neboť se z polohy především technické posu-
nula spíše do polohy antropologické.

Antropologický pohled totiž ve většině technických a také architek-
tonických pramenů schází. Dlouhodobě jsem to cítil jako nedostatek
a přednášky dávaly možnost soustředění takového materiálu. Nešlo jen
o vztah člověka a okolní přírody nebo člověka a podnebí, s nímž je po-
chopitelně svázáno také téma člověk a stavební materiály. To, co mne
vždy překvapovalo, bylo, že mnohé učebnice architektury začínaly Egyp-
tem a Mezopotámií, jako by si předtím lidé nestavěli svá obydlí, nechrá-
nili se před nepřízní podnebí nebo proti útočným sousedům. Jako by
zde nebyly starší otázky a problémy sociální, různá architektura pro
různé obřady a ceremonie, nebo jako by zde nebylo povědomí nadpři-
rozeného světa, sakrálních oblastí a bytostí, které člověk vzýval ke své
pomoci anebo na druhé straně se jich obával a snažil se před nimi chrá-
nit. Jakou úžasnou roli zde hraje například kult předků, pohřební
architektura v pravěku, dobře známá z monumentálních staveb megalitů! 

Stejnou potřebu monumentality nalezneme u různých obětišť, po-
svátných míst. Monumentality, která nám ještě dnes často bere dech.

Mnohý badatel se v minulosti snažil shrnout toto široké téma pod
pojem primitivní architektura nebo spíše jen primitivní umění. Nešlo
o primitivismus, to slovo se snažíme podsouvat my jiným populacím,
které nám nejsou zcela srozumitelné. Uvědomil jsem si obrovskou šířku

11
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tématu i to, že není v mých silách, abych je nějakým způsobem encyklo-
pedicky obsáhl. Opakovat snahu některých kulturních antropologů po
sepsání obecné a všeobjímající antropologie se mi zdálo nad síly jedno-
tlivce, ba dokonce i nešikovné jako příručka pro studenty nebo jakého-
koliv zájemce.

Jde tedy o neúplný obraz, zdůrazňující oblasti a populace, které jsem
znal z autopsie, a s představou, že bych knize více ublížil nežli prospěl,
jsem vynechal celé rozsáhlé oblasti, jakými jsou Jižní Amerika, Oceánie
a mnohé jiné. Musím vlastně říci, že podobně jako mé přednášky také
tato publikace je úvodem pro ty, kteří se o téma zajímají – pro zájemce
o architekturu, o umění přírodních národů, o archeologii, kulturní 
antropologii a podobně.

Kniha soustřeďuje ve své první části podmínky ovlivňující, ba i urču-
jící, vývoj lidského obydlí, podmínky přírodního prostředí, podmínky
ekonomické i sociální. Ve druhé části pak předkládám čtenáři stručný
pohled do minulosti – od nejstarších způsobů bydlení až po dobu his-
torickou, kde již prostý materiální doklad je stále více nahrazován pí-
semnou nebo obrazovou zprávou. Ve třetí části jsem využil prameny,
které nám poskytují různé, většinou mimoevropské populace. Jejich
způsob života a bydlení ukazuje podobná nebo i odlišná řešení, než
jaká známe z naší minulosti. Rozbor jednotlivých příkladů i jejich srov-
návání nám ukáže šířku možností lidské adaptability promítnuté do
různých typů obydlí v různých kulturních tradicích. Obydlí a architek-
tura jako součást kulturní tradice ilustrují zajímavým způsobem nejen
dramatický zápas člověka o přežití, ale i o seberealizaci a o sociální
uplatnění a uznání. Architektura a tvorba obydlí jsou také součástí ta-
kového hledání a objevování, takové tvořivé činnosti, kterou my dnes
nazýváme uměním.

Nevytkl jsem si také jiný zvláštní cíl nežli ukázat neuvěřitelnou varia-
bilitu lidského chování, především snahy po úspěšném přežití. Uvědo-
mil jsem si, že oportunismus v tom lepším slova smyslu stojí u kořene
každé lidské snahy zlepšit si svoji životní situaci. Abych ukázal prospěš-
nost dobře směřovaného oportunismu, kdy člověk může obstát v ne-
uvěřitelných podmínkách severských ledových pustin stejně jako
tropických pralesů nebo pouští, soustředil jsem se na počátky našeho
kulturního zápasu. Snad není nutné používat vždy nejsložitější cesty,
kterých jsme schopni. Snad je dobré se čas od času zastavit, pohléd-
nout zpátky, abychom získali přehled, odkud a kam kráčíme. V archi-
tektuře tomu není jinak nežli v ostatních oblastech našeho chování.

Splní-li kniha tuto moji snahu, nemohl jsem si přát více.

V Brně, 12. srpna 2004 Autor
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Člověk a podnebí
Při studiu a srovnávání různých typů lidských obydlí nám zřetelně vy-
plyne, že jedním z hlavních činitelů ovlivňujících stavební činnost člo-
věka je podnebí. Od pravěku sloužily i ty nejjednodušší příbytky jako
ochrana proti nepříznivým podnebným činitelům.

Slunce, sluneční svit i teplota byly v některých oblastech naší planety
člověkem vyhledávané a žádoucí, jinde naopak byly přílišné, nežádoucí
i obávané. A tak, jestliže zaměříme naši pozornost například na orien-
taci jeskyní, vyhledávaných evropskými lovci ve starší době kamenné,
tedy v chladných klimatických podmínkách poslední doby ledové před
10 až 30 tisíciletími, zjistíme, že tito naši předkové dávali přednost jes-
kyním, které měly nejen vyhovující velikost a tvar, ale které orientací
svého vchodu k východu, jihovýchodu nebo k jihu poskytovaly nejvíce
slunečního svitu a tepla. Je to pochopitelné, představíme-li si, jak bylo
příjemné po chladné noci pobýt a ohřát se na slunci před jeskyní. Ano,
tam v jeskynním vchodu a hlavně před ním se odehrávala většina tábo-
rového života. V jeskyni samé nebylo ani v nejchladnějších zimních údo-
bích tak zima jako venku v otevřené krajině. Proto bylo jeskynní obydlí
zvláště výhodné v chladných klimatických podmínkách. Ale jakmile se
objevilo slunce a ohřálo krajinu, bylo místo obrácené k němu zvláště 
vítané. A to nejen v zimě. V našich evropských podmínkách lidé jen 
zřídkakdy vyhledávali stín a chládek jako ochranu před sluncem. Během
roku je i dnes mnohem více takových dnů, kdy vyhledáváme sluneční
teplo, a není to jen v zimních měsících. Lidé, jejichž život je více spjat
s přírodou, a ne s pobytem ve městech, tuto skutečnost dobře znají.

Ale čím více se z Evropy přesunujeme k rovníkovým krajinám, tím více
nám bude nadbytek slunce na obtíž a tím více se také před ním budeme
chránit. A tak v tropech, tam, kde je rok rozdělen na období dešťů a ob-
dobí sucha, se u některých přírodních národů obydlí v období sucha
omezí třeba jen na pouhý jednoduchý přístřešek vrhající stín. Člověk
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v takových podmínkách ani víc od svého obydlí nežádá. V celé historii
lidského rodu citlivě reaguje na nedostatek nebo nadbytek slunečního
tepla. Těmto odlišným situacím přizpůsobuje především svoje obydlí.

Podobně je tomu také s větrem. I ten může mít různou podobu – od
příjemně osvěžujícího vánku až po nežádoucí, ba zhoubné vichřice.
Různí nomádi, lovci nebo pastevci chránili v minulosti sebe i svůj ohý-
nek proti větru jednoduchým přístřeškem. Podobně i dnes pastevci ovcí
vyhánějí svá stáda v létě na pastvu do hor, kde u nich často tráví noci
a jednoduchý přístřešek chrání je i jejich oheň před větrem. Tam, kde
je vítr nejen příliš častý, ale i silný, vidíme, že ochrana proti němu bývá 
ze solidnějšího materiálu, nejčastěji z kamene. Jsou to různé druhy zí-
dek, a celá obydlí jsou jak kamenným materiálem, tak i válcovým nebo
kuželovým tvarem stavěna tak, aby byla co nejodolnější. Nejvýraznější
ochranu proti studeným větrům vidíme v polárních oblastech, kde je
většina vchodů do obydlí tak nízká, jak jen je to možné, nejlépe mají-li
podobu podzemních nízkých tunelů, aby byl obytný prostor proti větru
zcela bezpečný.

Další faktory, které byly ve větším množství pro člověka nežádoucí a ob-
tížné, představuje voda a vlhkost. V takových případech bylo nutné 
budovat lidské příbytky tak, aby využívaly všech kladů vodního živlu
a současně aby chránily proti jeho nadměrnosti. Voda použitelná pro
základní denní potřebu byla odpradávna nutností. Proto lidé vyhledá-
vali pro svá sídliště místa v blízkosti vodních toků a pramenů, nejlépe
tam, kde se menší tok vléval do většího, tam, kde byla vyhovující hori-
zontální plocha vhodná pro vybudování tábořiště. Větší toky byly obvykle
také součástí komunikační sítě a menší tok sloužil pro denní potřebu
tábora nebo osady. A oba dohromady hrály často i určitou ochrannou
roli. Někdy spíše jen v psychologickém smyslu, avšak v pozdějších do-
bách se běžně stávaly součástí promyšleného obranného systému. Tato
potřeba ochrany proti vnějšímu nebezpečí, především proti napadení
jinou nepřátelskou skupinou, vedla někdy k umístění obydlí i celé osady
do vody, do prostředí jinak pro bydlení zcela nevhodného, ale slibují-
cího větší bezpečnost. Tak vznikly nákolní osady nad vodou, v pobřež-
ním pásmu nebo nad bažinou. Je pochopitelné, že takové zvláštní
umístění s sebou neslo i použití zvláštního materiálu, dřeva a rákosí,
materiálu, který vyhovoval a který byl po ruce. V oblastech a v místech,
kde během roku docházelo k nadměrné klimatické vlhkosti, k velkým
srážkám, například v údobí dešťů, bylo někdy nutné zvednout podlahu
obydlí alespoň o něco nad provlhlou půdu, aby lidé nežili a nespali ve
vlhku. Z téhož důvodu se někdy setkáme s jednoduchou dlažbou z do-
nesených kamenů nebo s jakousi roštovou konstrukcí z větví nebo
z trámů, která zabraňuje přímému kontaktu s provlhlou zemí. Jindy byly
zvednuty alespoň spací plošiny, třeba jen 10 až 20 cm nad zem, aby lidé
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strávili alespoň noc v suchu. Známe ovšem i nákolní stavby zbudované
nad bažinou nebo nad pobřežní hladinou. Do tématu ochrany proti vlh-
kosti patří i ochrana před deštěm, včetně nejrůznějších druhů střešní
krytiny. Na bezpočtu míst na světě a od pradávných dob dodnes najdeme
spoustu příkladů, jak se lidé chránili před vlhkem. Museli chránit sami
sebe a také své potravní zásoby, měli-li nějaké. Proto je zajímavé sledo-
vat nejen podobu vlastního obydlí, ale i různých seníků, komor, zásob-
ních jam, jak i tyto byly zajišťovány před vlhkem. Tak třeba najdeme
různé typy sýpek, zvednutých jen na několik kamenů nad zem. I zde je
bezpočet příkladů lidské vynalézavosti. Uvědomíme si, jak je tato vyna-
lézavost téměř bezmezná. Můžeme ji přiřadit k adaptabilitě, ke schop-
nosti přizpůsobit se, která, vyvinutá u člověka v nebývalé míře, mu
umožňuje žít, přežít a rozvíjet se téměř v jakýchkoliv podmínkách.

Je charakteristické, že se s touto lidskou vlastností, s překvapující
adaptabilitou, setkáváme hned na prvních stránkách naší knihy. Bude
nás totiž provázet stále jako jeden z hlavních impulzů lidské existence
po celém tématu bydlení, budování příbytků i architektury, bez ohledu
na dobu nebo místo lidského pobytu.

Zde však není naším záměrem vyčerpat příklady působení hlavních
přírodních živlů, teploty, větru a vody, na člověka a na jeho způsoby,
jak se proti nim chránil, nebo proč je naopak vyhledával. Spíše chceme
upozornit na to, že od svých velmi časných počátků jsme byli schopni
bránit se nepřízni přírodního prostředí a později bránit se i proti vlast-
nímu druhu, proti jiným lidským skupinám různými promyšlenými
obrannými strukturami, nejprve jednoduchými, pak ale stále více zdo-
konalovanými, podle toho, jak se vyvíjela naše společnost, naše kul-
tura i technologie.

Stavební materiál a jeho zpracování
Úlohu, kterou hrálo ve vývoji bydlení přírodní prostředí a především
podnebí, dobře zobrazuje obydlí tradičních regionálních populací. Pod-
nebí ovlivnilo nejen tvar a celkovou podobu krajiny, ale také rostlin-
stvo a živočišstvo příslušné podnebné oblasti. To také určovalo materiál,
který mohl člověk při osídlování různých oblastí naší planety použít ke
své ochraně před nepříznivým prostředím a podnebím.

Zaměříme-li svou pozornost na nejnehostinnější podnebné pásmo
sněžných a ledových pustin na severu Severní Ameriky, Grónska a se-
verní Eurasie, zjistíme, že tato oblast byla osídlena jako jedna z posled-
ních a v celkovém pohledu jako poslední vůbec. Snad je třeba zdůraznit,
že podmínkou přežití v těchto nehostinných pustinách byl oheň, ať už
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ze dřeva většinou vyplaveného mořem a pocházejícího z jižnějších kra-
jin, kde přece jen mohly existovat vyšší dřevité porosty, i když ne vždy
v podobě větších lesních celků, anebo z tuku ulovených mořských savců,
což byl sám o sobě jedinečný, ba až neuvěřitelný vynález či inovace. Po-
dobně bylo obtížné vybudování dobrého obydlí v krajinách chudých na
vhodný stavební materiál. Ale člověk našel řešení. V krajním případě do-
kázal použít ke stavbě příbytku i sníh a led. Ze sněhových bloků tak
vzniklo kopulovité iglú, jak je známe od některých eskymáků severní
Kanady. K uzavření vrcholku kopulovité klenby, případně tam, kde 
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Kulovit˘ tvar iglú umoÏÀuje jeho obyvatelÛm maximální 
vyuÏití prostoru. Eskymáci jsou velmi spoleãen‰tí a tato 
vlastnost ãasto ovlivÀuje dispozici jejich sídel.
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potřeboval, aby alespoň trochu denního světla proniklo do sněžného
příbytku, umístil eskymácký lovec ledový blok. V letních měsících, kdy
bylo podnebí přece jen mírnější, a on se tak snadněji vypravoval na lov
a na cesty na větší vzdálenost, budoval si lehké stanové příbytky ze zví-
řecích kůží kryjících jednoduchou kostru z naplaveného dřeva, často do-
plněnou kostmi ulovených zvířat. Ovšem životní prostředí eskymáckých
i paleoeskymáckých lovců mělo podobu ledových pustin jen v dlouhém
zimním údobí. Po jarním tání se den prodloužil a krajina se na krátké
severské léto měnila v severskou studenou step a v posledních tisícile-
tích po poslední době ledové na bezlesou tundru, jak ji známe dnes. Ta
je podstatně vlhčí než předchozí suchá studená step, která měla jiný
travnatý porost nežli dnes. Proto zde tehdy, například v severní Sibiři,
Beringii i na Aljašce, kde nebyly ledovce, mohl žít mamut, který v tundře
nacházel dostatek pastvy dokonce i v zimě, kdy bylo sněhu méně nežli
dnes. Naše představa o zdejší krajině v poslední době ledové je větši-
nou nedokonalá, ba nesprávná. Velké pevninské ledovce byly soustře-
děny v severní Skandinávii, severní Kanadě a v Grónsku. Sibiř byla až
na menší, většinou horské oblasti téměř bez ledovců a mezi východní
Sibiří a Aljaškou byla přes tisíc kilometrů široká plochá pevnina, Berin-
gie. Zvláště její jižní část omývaná teplými oceánskými mořskými proudy
byla poměrně dobrým loveckým terénem s dostatkem lovné suchozem-
ské i mořské zvěře. Po poslední době ledové, kdy pevninské ledovce
ustoupily a jejich voda zvýšila v celosvětovém měřítku mořskou hladinu,
byla plochá Beringie zatopená mořem a Aljaška s Asií byly od sebe od-
děleny. Stopy dávného osídlení těchto krajin leží dnes pod mořem,
anebo výjimečně v pobřežních oblastech, kde tehdejší pevnina byla výše
položená, a proto nebyla v poledové době zaplavená mořem.

Po poslední době ledové se oblast severské tundry s hlubokou zimní
sněhovou přikrývkou stala domovem přímořských i vnitrozemských
předchůdců eskymáků a některých severosibiřských populací a později
i přežívajících paleosibiridů i eskymáků samých. Z archeologických ná-
lezů víme, že jako dlouhodobá a především zimní obydlí si lidé budo-
vali různé zemljanky a polozemljanky, jejichž nadzemní část byla
většinou z drnů, ale i z kamenů, z kusů plaveného dřeva i z velrybích
čelistí a žeber. V těch dobách, kdy ještě nebyl znám lov velryb, šlo o kosti
sesbírané na mořském břehu podobně jako naplavené dřevo. Vybu-
dovaný příbytek pak byl více či méně, někdy i úplně zahrnutý hlínou,
což všechno však byla práce proveditelná jen v letních měsících,
kdy země rozmrzala alespoň do hloubky 20 až 30 cm. Hlouběji byla 
trvale na kost zmrzlá, a tedy nezpracovatelná.

Dnes, kdy je pro nás tradiční život eskymáků v těchto podnebných
podmínkách známou skutečností, už nás nepřekvapuje. Dokážeme-li si
však odmyslit naše povědomí této skutečnosti a zamyslíme-li se nad způ-
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sobem života v jiných oblastech zeměkoule, zaostříme-li třeba pro změnu
naši pozornost na africké pygmeje z rovníkových deštných pralesů, pak
nám vyvstane neuvěřitelnost lidské adaptability v celém svém rozsahu.
A přece jde o jeden jediný lidský druh, jen jeho oportunismus a přizpů-
sobivost je enormní.

Předchůdci eskymáků a některých sibiridů nebyli v minulosti jedi-
nými obyvateli nejsevernějšího podnebného pásma. Na nejdálnějším
severu Evropy nacházíme stopy pobytu lidí i pozůstatky jejich obydlí již
z doby před 5000–6000 lety. Tito dávní lovci a rybáři zde žili v době,
kdy v ostatní Evropě již byly trvalé zemědělské osady se znalostí chovu
dobytka. Ekonomický vývoj, který byl závislý na přírodních podmín-
kách, nemohl probíhat a neprobíhal v různých regionech synchronně.
Lidé, kteří zde v severním Norsku zanechali stopy svého pobytu, byli,
jak se zdá, jedním z pramenů, který se podílel na vzniku pozdějších La-
ponců. Zbytky starobylých obydlí objevených na pobřeží Varanger
fjordu ukazují, že byly budované z drnů a kamenů, některé, pokud to
trvale zmrzlá zem připouštěla, byly i mírně zahloubeny do země. Mate-
riál zde použitý je podobný materiálu z jiných severských oblastí s po-
dobným podnebím a přírodním prostředím. Zde to byla tundra
v blízkosti lesní hranice.
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Na nûkter˘ch místech arktického pobfieÏí je naplavo-
váno dfievo v takovém mnoÏství, Ïe poslouÏilo spolu
s hlínou a drnem pro vybudování zimních obydlí.
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Jiný zajímavý příklad osídlení severu, ale z jiné oblasti, představuje
unikátní nález eneolitického příbytku ze Skara Brae na Orknejských
ostrovech na sever od nejsevernějšího pobřeží Skotska. I když jde o se-
verský výběžek jiné kulturní tradice, přece zdejší podnebí musíme při-
řadit k severskému s dlouhými zimami a krátkým létem, se silnými
studenými větry a s nedostatkem dřeva. V roce 1950 zde došlo k ná-
hodnému objevu obydlí vybudovaného z plochých místních kamenů.
Celkem šlo o osm takových obydlí spojených navzájem jakýmisi chod-
bami, zřejmě opatření proti zvláště nepříznivému počasí. Na sucho vy-
skládané, místy až přes dva metry silné kamenné zídky byly zapuštěny
do odpadových vrstev ze starších sídlišť, a tak i hlína přispěla k zatep-
lení příbytku. Zajímavé a výjimečné je, že se dobře zachoval i interiér
obydlí, různé výklenky, skřínky i lůžka, vše z plochých kamenů, upro-
střed velké čtverhranné ohniště. Absence stromových porostů způso-
bila, že obydlí nebylo narušeno kořeny. A při řídkosti lidského osídlení
ani lidskou činností. Nálezy střepů keramiky a zvířecích kostí ukazují,
že lidé, kteří se zde usadili před 4000–5000 lety, žili z moře, z rybolovu,
z drobného zemědělství a z chovu domácích zvířat.

Ale vraťme se k úvahám o podnebných pásmech naší zeměkoule
a o typech obydlí, kterými se v nich člověk zabydluje, přežívá a vstu-
puje do nových údobí své pravěké i historické existence.

Jižně od pásu tunder najdeme severní hranici lesů a ještě jižněji ši-
roké pásmo lesů, které zvláště v Eurasii a v Severní Americe sehrálo 
v době poledové svou roli. Vzhledem k charakteristickému prostředí 
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Interiér ve Skara Brae je z kamene v podobû 
rÛzn˘ch skfiínûk, lavic, vstupÛ, v˘klenkÛ apod. Oby-
vatelé se zde zfiejmû snaÏili vyuÏít jedin˘ 
stavební materiál, kter˘ mûli k dispozici. Kámen 
a drn. Obrázek nahofie ukazuje dne‰ní stav zpevnûní
celé malé osady drnem po uskuteãnûném 
archeologickém v˘zkumu.
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hlubokých souvislých lesních porostů zde nevznikaly větší lidské aglo-
merace, větší sídelní soustředění. Lidé do těchto oblastí natrvalo pro-
nikli až v neolitu, přece však stojí za zmínku, že zde ojediněle nechybí
lidská přítomnost i dříve, tedy ve starší době kamenné, kdy se však
zdejší rostlinný pokryv od souvislého lesního pásu značně lišil. Teh-
dejší lovci tu mezi 10.–30. tisíciletím žili ve studené stepi, doplněné
v jižnějších částech Sibiře více či méně lesem.

Neolitické lesní prostředí dovolilo obživu jen menším loveckým sku-
pinám živícím se lovem a rybářstvím ve velkých řekách a jezerech. Oba
tyto způsoby obživy se různou mírou doplňovaly. Sídliště a stopy obydlí
proto nacházíme především na březích řek a jezer. Jen v přímořských
oblastech se rozvinul sběr mořských plodin a lov mořských zvířat a sa-
mozřejmě rybolov. Tato neolitická situace našla především v severový-
chodní Sibiři své pokračování až do nedávné doby. Ještě na přelomu
19. a 20. století si zdejší domorodci uchovali ve svém způsobu života
a také v bydlení mnoho starobylých neolitických prvků. Počasí a jím
podmíněné prostředí určovalo do značné míry stejně způsob života
a ekonomii jako i výběr materiálu na stavbu obydlí i samotný typ tako-
vých obydlí. Nejběžnějším materiálem bylo dřevo, dále kůra stromů,
především severské břízy, kůže zvířat a ovšem drn a hlína. Místní lovci,
žijící v menších skupinách, změnili při kontaktu s vyspělou kulturou
Evropy nebo Asie jen předmět svého lovu. Z původního lovu pro po-
travu se stal v historické době lov kožešinových zvířat pro obchod.
Pásmo lesů nebylo vhodné pro usedlý způsob zemědělského nebo pas-
teveckého života, a tak starobylá lovecká obydlí jako sibiřský čum nebo
indiánský vigvam přežívala v severských lesních oblastech až do za-
čátku 20. století.
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Jakou roli hraje do dne‰ního dne materiál vãetnû 
jeho pfiirozené odluãnosti, ukazují kamenná ohrazení 
ze severního Irska.
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Obrátíme-li svou pozornost k pásmu chladného podnebí na jižní po-
lokouli, je zde takové území mnohem méně rozsáhlé. Zahrnuje přede-
vším nejjižnější část Jižní Ameriky, tedy Ohňovou zemi a Patagonii,
a jižně od Austrálie Tasmánii. V pravěku se zde lidská obydlí soustře-
ďovala především do jeskyní. Později jsou to různé jednoduché
přístřešky chránící před větrem a jistě jen nedokonale proti chladu.
I když zde sníh nebyl zcela neznámou věcí, nikdy tu nebylo tak studené
podnebí jako ve vnitrozemí severní Eurasie nebo Severní Ameriky. Příst-
řešky byly jen jednoduché, z dřevěné kostry pokryté kůžemi zvířat. Jen
ty dokonalejší měly kopulovitý tvar.

Pásmo mírného podnebí otevřelo svou rozrůzněností mnohem pest-
řejší možnosti. Bohatší osídlení zde bylo rozloženo nejen horizontálně,
to je geograficky, ale i vertikálně. Horské oblasti se výrazně lišily jak
podnebím, tak i stavebním materiálem od níže položených krajů. Opět
tomu odpovídal způsob života a ekonomie. Dřevo zde našlo své nejrůz-
nější uplatnění, ať už jako převažující nebo jen doplňující materiál. Ně-
kde, jako v krasových oblastech Balkánu nebo na Blízkém východě, kde
došlo k nadměrné těžbě dřeva, se již lesy z takového vykořistění nezo-
tavily a dnes se tu vyskytují jen v omezeném měřítku. A podobný je
i osud tradiční architektury. Jinde, například na sprašových pláních
střední a východní Evropy, najdeme už v neolitu charakteristické dlouhé
domy budované pomocí vertikálních kůlů se stěnami pletenými z proutí 
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Velká rákosová konstrukce z ostrovÛ u Basry (Irák).
Zdej‰í izolát si uchoval starobylou stavbu pro své 
obydlí a hosty. Je z jediného materiálu, z místního 
rákosu. Konstrukce je umístûna na plovoucím 
umûlém ostrovû.
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omazaného hlínou. Střešní krytina pak byla z došků ze suché trávy nebo
slámy. V některých, zvláště jižnějších oblastech, například v jižní Itálii
nebo na Sardinii, vidíme dlouhodobé užívání kamene jako stavebního
materiálu. Tak trulli v Kalábrii a podobné kuželové kamenné konstrukce
třeba i ve francouzské Dordogni přežily minimálně od doby bronzové
donedávna jako obydlí nebo hospodářské trvanlivé struktury v zimě
odolné proti větru a v horkém létě jako chlad držící materiál. V hor-
ských oblastech Kavkazu přešel kámen jako hlavní stavební materiál
do středověku, ba vzácně přežívá dodnes. Ve středověku zde z něj byly
mimo jiné budovány charakteristické vysoké obranné věže (v Osetii)
jako nutná ochrana proti častým nepřátelským nájezdům. 

V jiných, například sprašových oblastech se stala jedním z hlavních
stavebních materiálů hlína, nejprve jako mazanice na dřevěné či prou-
těné struktuře, ale později i jako nepálená cihla a ještě později i jako 
cihla vypalovaná. Nepálené cihly různého tvaru a takzvaná hliněná 
architektura se rozšířila od neolitu až do historických dob a známe ji 
jak z vernakulární, tj. lidové architektury evropské, tak především z Blíz-
kého východu, z afrického severního pásma savan a ovšem z Indie nebo
z Číny. Z Číny známe i jiné zvláštní obydlí, hliněné podzemní obydlí, tzv.
„troglodytů“, hluboko do spraše zahloubené, takže v zimě dobře chrání
proti vnitrozemským krutým mrazům a v létě naopak proti velkému
horku. Stejnou podnebnou adaptaci ovšem najdeme také v severní Af-
rice v berberských oblastech a tu a tam i jinde, třeba v Evropě, kde si
lidé ve středověku a v některých místech až do začátku dvacátého sto-
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letí budovali své jednoduché příbytky v hliněných svazích nebo pod
skalními převisy, pokud možno z místního materiálu, v tomto případě
příbytky zahloubené v zemi. Šlo o maximální možné využití nejvhodněj-
šího a nejsnáze dostupného místního materiálu, stejně jako o mikrokli-
matické výhody takových obydlí ve srovnání s vnějšími teplotami.

V mírném nebo subtropickém pásmu, kde podnebí vytvořilo rozsáhlé
aridní oblasti umožňující především pasteveckou ekonomii, se setkáme
se zvláštní stanovou architekturou. Jejími prototypy jsou černý stan 
beduínů, který se rozšířil z původního arabského poloostrova na západ
do celé severní Afriky a na východ do Íránu a dál až po Afghánistán, Pá-
kistán nebo Tibet. Východněji pak najdeme jurtu, jiné obydlí nomáds-
kých pastevců. Černý stan i jurta jsou zhotoveny z nejdostupnějšího
materiálu, z kozích chlupů, ovčí vlny, z velbloudí srsti nebo v horských ob-
lastech Tibetu ze srsti jaků. Obě tato nomádská obydlí, stan i jurta, slouží
dobře jak v letním žáru horkých dnů, tak i v chladu vnitrozemského pod-
nebí zimních nocí a navíc snadno umožňují častý pohyb, diktovaný
pasteveckou ekonomií.

Přesuneme-li se do oblastí Nového světa, najdeme v Severní Americe
v jejím mírném podnebném pásmu různé typy stanových obydlí, z nichž
nejznámější je indiánské teepee z vnitrozemských prérií. Původně kožený
potah spočívající na tyčové kostře sestavené do kuželovitého tvaru umož-
ňoval snadnou přenosnost a zaručoval spolehlivou odolnost proti občas-
ným silným větrům. V letním horku bylo toto obydlí větratelné vyhrnutím
dolních přízemních okrajů a v chladnu udržoval uvnitř teplo oheň, při-
čemž důmyslná kouřová křídla umožňovala dobrý odchod kouře. Zcela
jiné řešení mělo původní obydlí indiánů v poříčí Missouri. Po zimní část
roku žili Indiáni v hlubokých zemljankách vyložených dřevěnou kon-
strukcí a zasypaných hlínou. Zemědělství, které těmto Indiánům nebylo
zcela neznámé, zabránilo alespoň po část roku jejich volnému kočování.

Další a další odlišná obydlí i jiné architektonické konstrukce najdeme
podle místních podnebných a přírodních podmínek. Jaké nepřeberné
množství příkladů lidské vynalézavosti!

Na dalekém severozápadu amerického kontinentu v oblasti vynikající
vlahým a vlhkým podnebím se vytvořila zcela jedinečná stavební tra-
dice. Nadbytek výborně štípatelného dřeva dal vzniknout různým dru-
hům domů s kostrou z dřevěných kmenů, obložených velkými prkny
vyštípanými původně s pomocí kamenných klínů. Vzniklo obydlí s cent-
rálním ohněm uprostřed, a odolné proti jakémukoliv dešti. V architek-
tuře těchto osad budovaných na mořském pobřeží se uplatnila jak
ve tvaru, tak i v umístění a především v dekorativní výzdobě společen-
ská prestiž zdejších obyvatel. Svérázná kulturní tradice a potřeby této
sociálně rozrůzněné společnosti přinesly i zde svérázný druh obydlí,
včetně monumentální umělecké výzdoby.
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Jako úplný protiklad najdeme v aridních jižních oblastech Kalifornie
ta nejjednodušší obydlí tamějších sběračů a lovců a zemědělců jiho-
západu. U zdejších pokročilých usedlých společností se složitější spo-
lečenskou strukturou jsou to stavby budované povětšinou z kamene
pod obrovskými skalními převisy. Světoznámý je příklad takových pra-
věkých staveb v Mesa Verde. A samozřejmě že na jihozápadě Severní
Ameriky nemůžeme opomenout strategicky umístěné charakteristické
stavby celých sídel pueblanských indiánů. I zde, podobně jako u všech
předešlých příkladů, je vidět výraznou souvislost mezi ekonomií a způ-
sobem života, materiálem použitým ke stavbě obydlí a typem obydlí,
vše ovlivněno, ba téměř diktováno, podnebnými podmínkami a mate-
riálem jako nejsměrodatnějšími činiteli.

Naprosto extrémní je prostředí pouštní, kde ochrana před přemírou
slunečního žáru je kategorickým imperativem. Není jiná možnost, jak
přežít. Proto se zde život od pravěku soustřeďoval ve skalnatých, kaňo-
novitých údolích a pod skalními útesy, nejlépe na jejich severní straně,
tam, kde poskytovaly nejvíce stínu. Zvláště vyhledávané byly skalní 
převisy. V Akakusu, v centrální Sahaře, jsme se v sedmdesátých letech
minulého století setkali se skupinou Tuaregů žijících v nepříliš široké
puklině mezi dvěma polovinami obrovského balvanu. Střecha nebyla
vůbec zapotřebí. Už 10 let zde nepršelo. To, co bylo nutné, byla ochrana
před sluncem a tu stěny puklého balvanu poskytovaly.

Naše poslední zastavení je v tropickém podnebném pásmu, kde 
rozhodující podmínky tvořily horko v obdobích sucha a tropické lijáky
v obdobích dešťů. Stavební materiál a typ obydlí diktovaný místními
podmínkami vyžadoval v dobách horka dobré větrání a v údobí dešťů
nepropustnou střešní krytinu a také případnou izolaci od povrchové
zemní vlhkosti. Tropické pásmo Afriky, Andamanské ostrovy v Bengál-
ském zálivu nebo pralesy Malajského poloostrova nám mohou poskyt-
nout zajímavé příklady.

Z uvedeného krátkého výkladu je zřejmé, jakou, obvykle rozhodující,
roli sehrály v životě různých regionálních populací podnebné pod-
mínky, které se pochopitelně promítaly také do použitelného materiálu.
Společně ovlivňovaly zápas člověka o přežití i základní způsoby jeho
chování.

Tady zůstaneme. Volba tábořiště
Výběr tábořiště, ať již šlo o malou loveckou skupinu anebo o početný
rod, souvisel vždy s ekonomickými potřebami, tedy v podstatě se způ-
sobem života. Výhodnost zvoleného místa byla posuzována především
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podle toho, jak umožňovala zajištění výživy, protože byl-li dostatek po-
travy, byl splněn základní hmotný předpoklad blahobytu, a naopak ne-
dostatek potravy ohrožoval i samu lidskou existenci a přežití.

Zhruba můžeme různé druhy sídlišť rozdělit na sídliště přechodná
a sídliště dlouhodobá, případně trvalá. Přechodná sídliště jsou charak-
teristická pro život nomádů, tedy těch skupin, které v poměrně krátké
době musejí měnit místo svého pobytu. Většinou si změnu pobytu dik-
tuje vyčerpání potravních zdrojů nebo i změna počasí v průběhu roku
či hygienická potřeba. V prvním případě jde většinou o ekonomii lovců
a sběračů, kteří v různém prostředí nacházejí různě bohaté zdroje ob-
živy. Jiné v severské ledové pustině, jiné v hlubokých severských lesích
a jiné například v aridních oblastech subtropických. Úživnost různých
prostředí vymezuje početnost i hustotu osídlení loveckých populací.
Dnes se s loveckou ekonomií setkáváme již jen jako s přežitkem v ob-
lastech, o které jiné složitější ekonomie neměly a doposud nemají zá-
jem. Jsou to vlastně jakási nehostinná útočiště, kde i malé lovecké
skupiny potřebují ke své skrovné obživě poměrně rozsáhlá území. 

Vývoj osídlení v určité oblasti nám vyplyne, jestliže pohlédneme na
mapu sestavenou podle historických zpráv za poslední dvě či tři sto-
letí. Tak třeba celý australský kontinent, osídlený a zcela využívaný ještě
v 17. století domorodými lovci a sběrači, nezná již dnes prakticky tuto
ekonomii v její původní podobě. Ve velké západoaustralské poušti ještě
přežívá několik posledních nepočetných skupin, ale i jejich zánik je
v dohledu několika málo let. V celku přežívají domorodí Australané
v malém počtu především na severu kontinentu, ovšem za cenu změny
způsobu života a obživy. Jestliže jim byla v posledních letech přidělena
rezervace Arnhemské země (s výjimkou těch míst, kde probíhá těžba
uranu), pak ani toto území nehraje a ani nemůže hrát dnes v jejich ži-
votě a ekonomii tutéž roli jako řekněme před dvěma staletími.

Lovecké skupiny se pohybovaly v rámci svého rodového nebo kmeno-
vého území. Nešlo tedy o neomezený pohyb, a z toho plyne, že i počet
vhodných tábořišť na takovém území byl omezený a že také různá
tábořiště měla různou kvalitu. Dostupnost a množství potravy byly
rozhodující. Svou roli hrály i přístupové cesty, případně existence
kultovních míst nebo obětišť, a jeden ze základních lokálních poža-
davků pro dobré tábořiště tvořilo vhodně velké a ploché místo.

Další podmínkou, nebo alespoň důležitou okolností, byla blízkost
vody, především pitné, ale pro mnohé lovce a rybáře i blízkost potoka,
řeky, jezera nebo moře jako vhodného loviště. Vodní toky měly samo-
zřejmě pro mnohé populace, nejen pro lovecko-sběračské, význam ko-
munikační, ať již šlo o pohyb podél toků, které byly v terénu jakýmsi
orientačním vodítkem, nebo o plavbu po nich. Přemísťování a komuni-
kace hrála a hraje v životě lidí vždy svou roli, v minulosti stejně jako
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dnes. Ať už šlo o přemístění jako součást ročního cyklu, o kontakty se
sousedy, transport materiálu, o rychlý únik před nepřítelem nebo na-
opak o útok na něj. Místo na soutoku řek bylo zvláště vyhledávané pro
celou řadu důležitých výhod: nejenže pro lovce a rybáře znamenal sou-
tok řek tři lovecká pásma, na rozdíl od sídliště na prostém břehu, kde
lovci nebo rybáři měli jen dvě pásma, po a proti proudu řeky. Bylo-li síd-
liště chráněno říčním tokem ze dvou stran, mělo zvýšenou bezpečnost.

Svou úlohu, významnou pro naše téma o lidských obydlích, měla
i blízkost, dostupnost stavebního či konstrukčního materiálu. Důležité
vždy bylo, nacházel-li se potřebný materiál co nejblíže, protože čím byl
vzdálenější a obtížněji dosažitelný, tím byla stavba obydlí náročnější
a vyžadovala delší dobu. Tak i dnes doprava stavebního materiálu pro-
dražuje stavební činnost.

Při budování i krátkodobého obydlí byla pochopitelně dávána před-
nost terénu s alespoň přibližně horizontální plošinou, na které se dalo
nejen postavit obydlí, ale kde se také mohl odehrávat běžný život sku-
piny. Ten měl své požadavky podle její početnosti. Bylo potřeba místo
pro oheň nebo pro několik ohňů, které nesloužily jen přípravě potravy.
Sloužily i jiným praktickým účelům, ale měly i nezadatelnou funkci spo-
lečenskou. Lovecké skupiny však měly i své sociální potřeby v rámci tá-
bořiště. Proto uspořádání jednotlivých obydlí uzavíralo obvykle určitý
prostor, ve kterém se kromě jiného odehrával i vzájemný kontakt mezi
členy tábořící komunity. Pokud se samého loveckého obydlí týče, bylo
většinou jednoduché, aby vyhovělo požadavku snadného přemístění na
jiné tábořiště. Čím menší byla váha všeho, co bylo třeba přemístit,
včetně samého obydlí, tím bylo lépe. A tak u lovců většinou vidíme, že
celé obydlí bylo nejčastěji zhotoveno z místního materiálu. Pouze tam,
kde bylo prostředí nepříznivé, například v polopouštní krajině nebo
v tundře, byl používán přenosný stan, buď jenom potah, nebo i kon-
strukční tyče. To vše bylo přenášeno při změně tábořiště.

Diktát ekonomie
Lovci
Do vývoje lidských sídlišť zasáhla citelně ekonomie loveckého způsobu
života. Tam, kde dostatek potravy dobře zajišťoval výživu a růst popu-
lace, došlo i k růstu počtu sídlišť i jejich velikosti. Tak tomu bylo pře-
devším v oblastech, kde šlo o lov velkých zvířat, jako byl v minulosti 
mamut nebo velryba, nebo o lov sobů žijících v početných stádech táh-
noucích každoročně pravidelnými cestami. Také rybářství, sběr plodů
moře a lov mořské zvěře přinášel lepší existenční jistotu.
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Bohatství lovné zvěře, případně sběr plodů zrajících v určitém údobí
a představujících důležitou živinu, ovlivňovaly průběh ročního pohybu
lovecko-sběračské tlupy. Tam, kde byl dostatek nebo i nadbytek potravy,
mizel hlavní důvod pro přemístění. Pravda, mohly zde být i jiné důvody,
například ohrožení jinou skupinou nebo prostě psychologické důvody,
potřeba změny. Ale takové důvody ve srovnání se zajišťováním potravy
byly výjimečné.

Mimo nomádský způsob života spojený s měněním tábořišť najdeme
však vzácně i u lovců dlouhodobá, případně i trvalá sídliště. Tak na da-
lekém severu, kde musely být vybudovány během dlouhých zimních mě-
síců poměrně důkladné příbytky pro ochranu, byla lovecká skupina po
celé zimní období vázána na tato obydlí, bez možnosti změny. Zimní
příbytky tak měly většinou dlouhodobý charakter. Jiný, ještě výraznější
příklad představují Indiáni ze severozápadu severoamerického pobřeží.
Jejich život v trvalých osadách byl zajištěn bohatými lovy mořských
savců, tuleňů, mrožů, vyder, kosatek a u některých kmenů i lovem vel-
ryb a ovšem i bohatým sezónním lovem táhnoucích lososů. Ten sám by
byl stačil uživit celá sídliště po většinu zbývajícího roku. Ale mimo moř-
ský lov a sběr mořských plodin a mimo bohaté rybaření na moři i v ře-
kách se ještě nabízelo doplňování a změna lovem i sběrem na souši.
V takové situaci již tolik nepřekvapí existence trvalých sídlišť, která byla
opouštěna jen někde a dočasně, například při lovu táhnoucích lososů
na řekách hlouběji ve vnitrozemí.

Zajímavá situace nastala u některých jinak typických lovců a sběračů
v Austrálii. V určitém ročním údobí zde domorodí Australané lovili
úhoře pomocí důmyslných konstrukcí vybudovaných na řece z kamenů.
Takové konstrukce, které si vyžádaly poměrně velké pracovní úsilí, měly
trvalé použití, protože lov úhořů se pravidelně každoročně opakoval.
Proto se také domorodci pravidelně vraceli na totéž místo, kde jejich
kamenné konstrukce již existovaly. Bylo snad toto pravidelné opako-
vání pobytu na stejném místě předzvěstí dlouhodobého nebo i trvalého
pobytu? Zřejmě by v takovém případě musela být změna pobytového
režimu doplněna i změnou ostatní výživy.

Zakládání trvalých sídlišť v souvislosti s objevem domestikace rostlin
i zvířat, tj. se vznikem zemědělství, znamenalo nebývalý populační růst
a aglomeraci. Vnitřní společenské a sociální rozrůznění přináší pak také
rozrůznění staveb příbytků i různých jiných konstrukcí sloužících na-
příklad náboženským nebo rituálním účelům. Ale to je již jiné a pod-
statně rozsáhlejší téma.

Pastevci
Lovci a sběrači nejsou jediní lidé žijící stěhovavým způsobem života.
Také nomádští pastevci se ocitají každoročně v situaci, kdy po kratší
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nebo delší době potřebují pro svá stáda změnit pastviště. Svou ekono-
mií se však tito pastevci zcela liší od lovců a sběračů. Znají domestikaci
zvířat, zpravidla však neznají, nebo spíše nemohou uplatnit domesti-
kaci rostlin. Dobrým příkladem jsou saharští Tuaregové nebo beduíni
severní Afriky, Arábie a ovšem četné nomádské populace středoasij-
ských pastevců. Většinou přebývají v různých typech stanů, jurt nebo
v obydlích z lehkých upletených rohoží. Když jsou se svými stády ve
stepi chudé na vzrostlé stromy, které by poskytly vhodné tyče pro stavbu
stanu, musejí při stěhování do nových pastvin přemístit nejen stany,
ale i jejich konstrukci. Také zde je stěhování a změna pastviště obvykle
vynucena vyčerpáním potravy pro jejich stáda.

Pastevci se znalostí zemědělství využívají této další ekonomické formy
různou měrou. Tak například Kaškajci v západním Íránu se jen výji-
mečně uchylují k zemědělství. Většinou zůstávají celoročně nomády a ze
zimních pastvin se stěhují na pastviny letní. Zvláště jarní stěhování na
letní pastviny vysoko do hor je poměrně rychlé a často i dramatické.
Velké migrující skupiny musí projít horskými sedly a průsmyky, které
v době jarního přemístění bývají ještě hluboko pod sněhem. Lidé proto
prohazují a prošlapávají cestu nejen slabším, to je starším anebo nej-
mladším členům komunity, ale také zvířatům, která by sama bez pro-
šlapané cesty neprošla do výše položených chráněných údolí, kde již
roste dobrá jarní pastva. Proházení a prošlapání až po pás hlubokého
sněhu často bosýma nohama v těžkém horském terénu a na delší vzdá-
lenosti je pro nezkušené Evropany nepředstavitelné. Další dramatické
okamžiky nastávají při nutnosti přebrodit horské rozvodněné říčky, ří-
tící se dolů z hor divokými peřejemi. Děti a mladá zvířata je nutno pře-
nášet v náručí nebo ve vacích. Není vzácností, že i mnohá dospělá
zvířata přijdou o život. Dokonce i lidské životy mohou být při těchto ris-
kantních přechodech ohroženy. V dřívějších dobách se také stávalo, že
za zvláště vysilujících okolností někteří starší a zesláblí jedinci již ne-
měli dostatek sil k dalšímu pochodu, a tu bývalo zvykem, že ten, kdo
již cítil, že se stává pro celou komunitu obtížným, požádal, aby byl na
určitém vhodném místě ponechán svému osudu a blížící se smrti. Byl
pak zanechán třeba v příhodné jeskyni s malou zásobou potravy a pití
a smrt a divoká zvířata se již o něj postaraly. Ostatní nomádi museli se
svými stády táhnout dál.

Vedle tohoto prakticky celoročního nomádství existují také populace,
které žijí část roku v trvalých sídlištích, kde mají svou, jakkoliv skrom-
nou, zemědělskou ekonomii. To znamená, že jen někteří ze zdejších oby-
vatel odcházejí na část roku se stády domácích zvířat na vzdálenější
pastviny, odkud se po vyčerpání pastvy a změně počasí vracejí do trva-
lých sídlišť. Tak je tomu například u některých berberských populací
v severní Africe. Takové neúplné nomádství nazýváme transhumancí. 
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Jiné berberské populace, například někteří Tuaregové, pastevci vel-
bloudů, jsou úplní nomádi.

Trvalá sídliště
Objev zemědělství s sebou přinesl trvale usedlý způsob života. Budo-
vání takových sídlišť se zemědělskou ekonomií mělo své požadavky jak
co do umístění, tak co do uspořádání celého sídliště, včetně jednotli-
vých obydlí i jejich ochrany. Tak se v evropském neolitu setkáváme po-
prvé se situací, že sídliště časných zemědělců jsou budována
přednostně na sprašových půdách podél vodních toků na poněkud zvý-
šeném, mírně zvlněném terénu. Sprašové půdy totiž nabízely poměrně
dobrou úrodu pěstovaného obilí.
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Skupina nomádsk˘ch Ka‰kajcÛ se pfii svém jarním 
stûhování na horské pastviny pfiepravuje pfies fieku.
Nûkdy, zvlá‰tû pfii pfiechodu bystfiin v˘‰e v horách, 
se migrace neobejde bez dramatick˘ch událostí. 
Nejen zvífiata, ale i lidé se mohou utopit.
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U zemědělců, šlo-li o pěstitele obilí, rýže nebo jiných plodin, vznikly
různé požadavky na umístění osady i na typ obydlí včetně zásobáren či
sýpek. Tím spíše, že různé pěstované plodiny byly vázané na různé pří-
rodní podmínky, především na vhodné podnebí. A samozřejmě byl vy-
užíván nejvhodnější a nejbližší stavební materiál, který pak ovlivňoval
vývoj místních stavebních tradic.

Trvalá sídla umožnila větší soustředění předmětů, bohatší vybavení
obydlí, tedy větší soustředění majetku včetně potravních zásob. Lovci
a sběrači a také nomádi se stálým pohybem museli svou výbavu a zá-
soby omezit na minimum. Usedlý způsob života však podporuje nejen
vznik majetku a zásob, jejich koncentraci, ale také jejich směnu, tedy
výměnný obchod. Proto není překvapující, že se již v této době časného
neolitu setkáme i s prvními obrannými strukturami, s příkopy a valy,
i s dřevěnými palisádami a kamennými hradbami, s opevněním, jehož
účelem bylo chránit sídliště, majetek a životy proti napadení nepříte-
lem. Doklady přepadení nacházejí archeologové nejen v podobě spále-
ných vrstev ukazujících na vypálení celé osady nebo v nálezech zabitých
osadníků, ale také na pohřebištích v podobě narůstajícího počtu zho-
jených anebo nezhojených, tedy smrtelných bojových zranění. Bojová
střetnutí nebyla zřejmě nic neobvyklého.

Sociální vztahy, nadpřirozený svět
Vývoj obydlí, střechy nad hlavou, kterou si člověk dokázal budovat v nej-
různějších situacích a podmínkách, zahrnuje nejen bezprostřední
snahu po přežití, ale také lidské sociální potřeby, pramenící z prosté 
biologické skutečnosti, že člověk je tvor společenský a že se sdružuje
do menších i větších skupin a struktur, počínaje rodinou přes rody
a kmeny až po historicky známé mnohem složitější společenské orga-
nizace. Proto nás zajímá nejen obydlí samo, ale i jeho místo a také uspo-
řádání sídliště, alespoň v jeho jednoduchých podobách, protože sem
se právě promítají ty sociální potřeby člověka, bez kterých je objasnění
počátků bydlení a budování příbytků, i těch nejjednodušších, nemysli-
telné. I uvnitř mnohých velmi jednoduchých obydlí bývá určené místo
ke spaní muže, hlavy rodiny, ženy i zbývajících obyvatel společného
obydlí. Také při prohlídce celkové struktury sídliště zjistíme různé umís-
tění, rozestupy i velikosti jednotlivých příbytků nejen podle praktické,
ale i podle společenské potřeby. Příslušníci jednoho rodu bydlí zpra-
vidla poblíž sebe a obydlí náčelníka nebo šamana se pozná nejen podle
umístění, ale i podle tvaru či velikosti nebo podle použitého materiálu.
Jednotlivá obydlí jsou obvykle záměrně rozmístěna tak, že uprostřed
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sídliště vznikne volný prostor, jakási náves. Na ní najdeme někde studnu
s pramenitou vodou, jinde ojedinělé velké stromy, pod kterými se sou-
střeďuje společenský život osady.

Konečně je to také náboženské hledisko, které se projeví například
tím, že určité místo v obydlí je považováno za posvátné, za sídlo nadpři-
rozených sil či duchů. Na sídlištích pak jsou zvláštní místa vyhrazena
jako obětiště, rituální střediska nebo jiná sakrální místa a konstrukce
včetně ceremoniálních středisek. Zvláštní druh staveb představují vý-
znamné hroby nebo monumentální náhrobky spojené s představou po-
smrtného života, s kultem předků. Představují obvykle prvky běžně
používané při konstrukci obydlí živých členů téže populace. Zřejmě jde
o zvláštní druh domů pro mrtvé, což je patrné u sociálně stratifikované
společnosti. Ale i u některých lovců a sběračů najdeme již zvláštní po-
hřební konstrukce včetně jejich umístění, zejména jde-li o náčelníka
nebo šamana.

Zemědělská ekonomie a usedlý způsob života přinesly lepší životní
podmínky. Jako důsledek můžeme pozorovat větší počet sídlišť s vět-
ším počtem obyvatel. Tato nová situace měla opět za následek vnitřní
společenské členění sídlišť. Jednotlivé rody vytvořené podle příbuzen-
ských vztahů, podle původu i podle mytologicko-náboženských před-
stav měly své reprezentativní zástupce, vznikla elita, objevují se nábo-
ženské spolky a struktury, obchodníci, bojovníci, pracovní specializace
přináší vznik řemesla, objevují se i méně hodnotní jedinci, jako jsou
dlužníci nebo zajatci. Na společném sídlišti zaujímají jednotlivé sociál-
ní skupiny určitá místa a pochopitelně se postupně odlišilo i obydlí ná-
čelníka, případně i obydlí elity jako celku od ostatních obydlí. Potřeba
prestiže vedla i k jejich mimořádné vnější úpravě a výzdobě. Obydlí ša-
mana bylo možné poznat, když ne podle tvaru a vnější podoby, tedy
podle vnitřního zařízení a uspořádání a podle umístění, často na okraji
sídliště nebo i mimo ně.

Objevují se i zvláštní stavby určitých skupin obyvatel, například mla-
dých svobodných mužů, bojovníků, které mají často monumentální cha-
rakter s nápadně dekorativní výzdobou.

Někdy se setkáme s bránou na sídliště, která má nejen obranný cha-
rakter, ale i symbolický ochranný význam proti vniknutí zlých sil. V blíz-
kosti vchodu nebo uvnitř osady nebo i mimo ni bývá obětiště, které má
pro život a přežití jednotlivců i celého sídliště nezadatelný význam. Exi-
stují také místa a struktury vyhrazené pro ceremoniální a rituální po-
třeby, taneční kruhy, přístřešky pro ty, kteří se připravují na iniciač-ní
obřady, různé typy svatostánků, významné hroby aj. Všechna tato místa,
zařízení či konstrukce mohou být uvnitř sídliště nebo mimo ně v jeho
blízkosti, podle tradice příslušné společnosti, i podle utváření povr-
chu terénu a tím daných možností.
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Úžas budící monumentální megalitické stavby, známé nejen z Evropy,
ale i ze Střední a Jižní Ameriky, z Afriky nebo z Tichomoří, představují
v různé podobě takové sakrální stavby, ceremoniální střediska nebo
zvláštní náhrobky či skupinové hroby. Zde však již jde o zřetelně so-
ciálně rozrůzněnou společnost, která má svou elitu i řadové, ba i pod-
řadné členy. Počátky sociálního rozrůznění mají ovšem starší kořeny,
i když obvykle méně nápadné. Někdy je pro nás až neuvěřitelné, kolik
energie dokázali lidé investovat do neracionálních (pro nás dnes nera-
cionálních, tehdy však zcela racionálních) staveb různých obydlí pro
nadpřirozené bytosti, svatostánky, obětiště a podobné stavby. Tu si
s překvapením uvědomíme, že tuto tendenci si donedávna uchovala
i naše moderní společnost.

To vše je nedílnou součástí našeho tématu, kořenů lidského bydlení
a architektury. Bez znalostí o způsobu života, o vzájemných mezilid-
ských vztazích, o mytologii a náboženských představách našich předků
neporozumíme vývoji lidského bydlení, ale ani naší dnešní situaci. A tak
povědomí o tom, jak a proč si člověk budoval příbytky pro sebe i pro
nadpřirozený svět, ve který věřil, je jedním z předpokladů k pochopení
některých našich dnešních potřeb, skutečných i vykonstruovaných.
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Kořeny architektury
Člověk si buduje své příbytky odpradávna, patrně od samých počátků
lidské existence. V tom směru je zajímavé studium chování našich nej-
bližších zvířecích příbuzných, lidoopů. I u nich se setkáme s počátky
kulturního chování, které začíná jednotlivými inovacemi. Inovace jsou
většinou dílem jednotlivců a vznikají nejčastěji novou kombinací zná-
mých skutečností nebo použitím nové techniky. Tak například šimpanz,
který doposud uměl rozbíjet ořechy vhodným dřevěným kolíkem na 
dřevěné podložce, získává tuto schopnost učením: aby bylo použito
vhodného kolíku i podložky, aby byl ořech správně přidržován a aby
byl úder vedený přiměřenou silou a pod správným úhlem. Ořech a jádro
nesmí být rozdrceny, ale jen naklepnuty, aby jádro bylo možné ze sko-
řápky vyjmout a pozřít. Záměnou dřeva za kámen může dokonce obje-
vit, že náhodně vzniklý kamenný úštěp je ostrý a použitelný ke škrabání.
To je nepochybně inovace v chování šimpanze. Jestliže příslušná popu-
lační skupina přijme takový nový způsob kulturního chování, inovaci,
vzniká pro tento projev chování jeho dalším učením tradice. Nejde tu
však ještě o kulturu, protože tu tvoří teprve celý systém kulturního cho-
vání, tedy přijatých a dále pěstovaných nebo se rozvíjejících inovací
s menší nebo větší tradicí. Takové chování je výsadou člověka. Kořeny
kultury však, včetně přijatých inovací, najdeme i u některých zvířat,
zvláště pak u lidoopů. 

Zajímavou inovaci v kulturním chování lidoopů zaznamenala také Bi-
ruté Galdikas. Uvádí, že orangutani, které studovala v pralesích jižního
Bornea, si stavěli ve stromech obvyklé ploché hnízdo, nad kterým však
někdy navíc zbudovali ochrannou střechu z větví a listí. To je jednotlivá
inovace, dokonalejší obydlí.

Nás tento případ, stavba střechy nad orangutaním hnízdem, zvláště 
zajímá proto, že se již zde, při objevení samých počátků kulturního cho-
vání, setkáváme mimo jiné také se zdokonalováním přístřeší. Nepo-
chybně jde o součást ochrany proti nepříznivému prostředí.
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Věnujeme-li pozornost objevům, které si činily nároky na nejstarší
známé pozůstatky lidských obydlí, je opět zajímavé, pozastavíme-li se
kriticky u některých z nich, neboť nám pomohou objasnit úlohu, kte-
rou v tomto procesu poznávání můžeme sehrát my jako vědci a zaujatí
pozorovatelé.

První příklad je objev kruhové kamenné struktury v Olduvai v Tanza-
nii. Ve vrstvě I starší nežli 1 750 000 let zde na začátku šedesátých let
minulého století odkryla Mary Leakey kruhový útvar z lávových kamenů
mající asi 4,2 m v průměru. Jeho obvodová část měla větší soustředění
kamenů a středová část tvořila slabou sníženinu terénu. Rekonstrukce,
která v těch letech proběhla populární literaturou, ukazovala kopulovi-
tou chýši podobnou obydlím některých východoafrických pasteveckých
kmenů. Kostra byla z prutů, byla krytá jakýmsi doškem z trávy a po ob-
vodu byla lemována kameny. Ačkoliv šlo o konstrukci již dosti pokroči-
lého typu obydlí, které by pro skutečné počátky a pro zjištěné stáří bylo
nečekaným překvapením, byla tato interpretace nálezu vcelku přijata.
To, co nabádalo k opatrnosti, byl fakt, že nález byl silně poškozen, po-
něvadž se nacházel v místě, kde starobylá vrstva byla na povrchu a stáda
dobytka místních Massajů, která tudy běžně procházela, ji podupala.
Dále kameny, které objevená kruhová struktura obsahovala, byly často
poměrně malé pro upevnění obvodu obydlí a bylo jich také mnohem
více, než by jich k tomu účelu mohlo být použito. Ale to vše jsou kritické
poznámky více než 40 let po nálezu. Tehdy bylo rozhodování mnohem
obtížnější. Rozhodování, zda jde o pozůstatky činnosti lidské, nebo čin-
nosti přírody. 
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Pokus o rekonstrukci „obydlí“ z Olduvai má fiadu 
nepravdûpodobností. Obvodov˘ kruh z kamenÛ 
neodpovídá nálezové situaci a kopule takto upravená 
je jiÏ pfiíli‰ dokonalá na dobu, ze které by mûla 
pocházet (1 750 000 let).

Mary Leakey objevila pfii sv˘ch v˘zkumech 
nejstar‰ích hominidÛ na africkém nalezi‰ti Olduvai 
kruhovou koncentraci kamenÛ, o kter˘ch se 
domnívala, Ïe jde o spodní ãást nejstar‰ího do té
doby známého obydlí. Od té doby se v‰ak Ïádn˘ 
podobn˘ star˘ nález neopakoval a dnes se zdá 
pravdûpodobnûj‰í, Ïe jde o nûjak˘ pfiírodní jev, 
napfiíklad o dávno vyvrácen˘ velk˘ strom nebo vífiení
vody. Zlomky basaltu, vyvfieliny pocházející z podloÏí
zkoumaného sídli‰tû, jsou témûfi o milion let star‰í
neÏli zatím nejstar‰í bezpeãnû známé nálezy 
pozÛstatkÛ lidsk˘ch obydlí. Pln˘ch 920 000 let bez 
podobn˘ch nálezÛ! To je jistû víc neÏ nepravdû-
podobné.
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V Terra Amata u Nice v jiÏní Francii bylo na staro-
paleolitickém sídli‰ti objeveno ohni‰tû skromnû 
umístûné v mûlké depresi mezi nûkolika kameny, 
obydlí bylo vymezeno obvodov˘mi kameny. 

>  Detail opracovaného lehkého házecího o‰tûpu 
uÏívaného pfii specializovaném lovu k vrhu na dálku
(lov na konû). Takov˘ stádní lov musel b˘t plánován,
pfiipraven. Ne‰lo o náhodné chování, ale o pro-
my‰lenou akci.

>>  V Schöningenu ‰lo zhruba ve stejné dobû 
o nálezy házecích o‰tûpÛ, balisticky vyváÏen˘ch, 
s odlehãen˘mi hroty utvrzen˘mi v ohni. Tyto 
a podobnû dokonalé nálezy je dobré srovnat 
s v˘vojem obydlí.

Obvodové velké kameny jsou svou velikostí 
pfiíli‰ odli‰né v rekonstrukci od nalezené situace 
a krycí materiál (tráva) pfiíli‰ upraven˘ (viz okraj
vchodu). Nic podobného z doby pfied milionem 
let je‰tû zdaleka neznáme.
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Terra Amata, pokus o rekonstrukci z tyãí je prakticky
nepravdûpodobn˘. Ani obvodové kameny, ani jejich 
poãet, velikost, neodpovídají nálezové situaci, stejnû
jako dvû kÛlové jamky, které by mûly b˘t oporou
krovu. Oba pfiíklady: i z Olduvai, i z Terra Amata  
ukazují, jak snadné je svést badatele k neprokázan˘m
spekulativním závûrÛm. CtiÏádost je ve vûdû velk˘m
lákadlem a funkãnost spolu s opakováním srovna-
telné situace jsou jedin˘mi pfiijateln˘mi dÛkazy.

V Soleilhac, ve Francii, na bfiehu dávného jezera 
byla objevena kamenná zídka, nebo lépe fieãeno 
zídkovitá konstrukce, chránící lidi Ïijící na zdej‰ím 
tábofii‰ti pfied nepohodou (vítr, dé‰È). V té dobû ne‰lo
je‰tû o konstrukce skuteãn˘ch obydlí, ale o ochranné
konstrukce, pfiípadnû obytné plochy funkãnû 
rozli‰ené: ohni‰tû, popeli‰tû, odpadi‰tû, místo na
spaní, pracovní „dílna“.

bfieh paleojezera

okraj v˘zkumÛ

osa kamenné
zídky

0 2 m

S
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Zásah lidské ruky tu mohl být hodnocen jen podle polohy použitého
materiálu, podle místa jeho původu, případně podle úpravy terénu.
Postupně si také někteří badatelé uvědomili, že již v době tohoto ob-
jevu byly ve východní Africe prokopány i jiné plochy z této dávné doby,
ale nikde se nic podobného nenašlo. Dnes, kdy už uplynulo přes 40 let
a archeologické výzkumy těchto dávných údobí se mnohonásobně
rozrostly, se situace nezměnila. A tak byl postupně přijat názor, že
průkaznost tohoto nálezu je nedostačující a že šlo s největší pravděpo-
dobností o činnost přírody, například o vyvrácený kmen velkého stromu
nebo jiný, ne běžný přírodní jev. Zůstává tedy nerozhodnuto a nezbývá
než čekat, zda budoucí objevy tento nález potvrdí nebo ne.

Druhý zajímavý nález pochází z doby asi před 800 000 lety z fran-
couzského naleziště Soleilhac. Zde byla poblíž dávného jezera objevena
dlážděná plocha o rozměrech asi 6 × 1,5 m. Mohlo ovšem jít o jakoukoli
kamennou konstrukci, například o zídku. Asi o osm let později dospěl
nálezce k názoru, že se nejspíš jednalo o pozůstatky několika skrom-
ných zbytků v superpozici. Patrně šlo především o izolaci před vlhkostí
v blízkosti jezerního břehu.

Oba tyto nálezy ukazují, jak je obtížné a někdy i problematické hle-
dání stop po nejstarších lidských přístřeších. Často zde také hraje svou
roli psychologie, tedy touha badatele po mimořádném objevu i jeho
spekulativní sklony, ale to jsou vlastnosti, bez kterých můžeme jen
těžko očekávat rozpoznání mimořádných objevů.

O našich předchůdcích, které většina badatelů označuje jako Homo
erectus, tedy sice člověk, ale od nás odlišného druhu (my sami se ozna-
čujeme jako Homo sapiens), získáváme již větší počet vědomostí. 
Tak francouzský badatel Chavaillon prováděl v Melka Konturé, jižně od
Addis Abeby v Etiopii, po mnoho let své archeologické výzkumy. Na zdej-
ším sídlišti z doby před 1,2 mil. let nalezl kromě velkého množství 
kamenných úštěpů, nástrojů a různých úlomků zvířecích kostí, pozů-
statků potravy, také zřetelně prázdná místa, která interpretoval jako
opakovaně používaná místa na spaní. Na nich předpokládal vystýlku
z organického materiálu, který se nezachoval, zůstala však po něm
volná místa. Na jiných místech zůstalo větší nahromadění potravních
zbytků, úštěpů kostí a také místa s koncentrací kamenných úštěpů do-
kládajících výrobu nástrojů. Je ovšem obtížné takovou obytnou plochu
nemající žádnou zvláštní konstrukci nazvat obydlím. V mladších údo-
bích pak už nacházíme i jednotlivé větší kameny a dokonce i jamku po
nějakém kůlu, ale to vše ještě nestačí, abychom hovořili o konstrukci
lidského obydlí. Nicméně místo na spaní, případně později oheň, a další
členění obytného prostoru signalizují základní a nejstarší členění lid-
ských sídlišť.
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Ob ecná p erio dizace  pravûku
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Datování Archeologická Kultura TvÛrce Sociálnû-
(poãátek) periodizace ekonomická

periodizace

0 Doba fi ímská

-400 Doba la ténská

-750 Doba hal‰ ta tská

Doba bronzová popelnicová pole
mohylová

-2000 únûtická

Eneol i t zvoncovité poháry
‰ÀÛrová keramika Homo sapiens

-4000 nálevkovité poháry

Neol i t lengyelská
vypíchaná keramika

-6000 lineární keramika

-8000 Mezol i t

-10 000 pozdní
(epipaleolit)

magdalénien
gravettien
aurignacien

chatelperronien Homo neanderthalensis

-40 000 mlad˘

stfiední moustérien Homo sapiens
-300 000 atérien Homo neanderthalensis

star˘ acheuléen Homo heidelbergensis
-1 000 000 Homo erectus

Homo ergaster
Homo habilis

-3 000 000 nejstar‰í oldovan Australopitékové
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Nejstarší evropské nálezy
Z evropského pravěku známe čtyři důležitá naleziště s pravděpodob-
nými pozůstatky obydlí z doby před 320 000 až 120 000 let. Pocházejí
z duryňského naleziště Bilzingsleben ve střední Evropě, z Port Pignot
a La Roche Gélétan v severní Francii a z Grotte du Lazaret z jihu na fran-
couzské riviéře.

V roce 1969 byl v Bilzingslebenu učiněn první nález, který spolu s dal-
šími následujícími zavdal podnět k dlouhodobým výzkumům. Jádro na-
leziště bylo výjimečné tím, že se zde zachovaly z doby před 320 000 lety
jak jednotlivé nálezy kamenné, kostěné, ba vzácně i zbytky dřev, tak i cel-
ková nálezová situace v původních polohách a souvislostech. Takto staré
nálezy jsou zcela ojedinělé samy o sobě, jejich množství, zachovalost
a původní poloha zde je však zcela výjimečná. Bylo možné rekonstruo-
vat životní prostředí tehdejších lovců žijících zde v malebné přírodě na
břehu jezírka v blízkosti travertinových kaskád. Na vyvýšeném břehu na
zachované části pravěkého tábořiště objevil D. Mania, vedoucí výzkumu,
kromě množství kamenných i kostěných nástrojů i místa jejich výroby,
pracovní podložky, otloukače i polohotové nástroje ukazující celý po-
stup výroby.

To, co je pro nás zvláště zajímavé, je, že zde D. Mania rozeznal také pů-
dorysy tří obydlí, zatím v Evropě nejstarších, jaké známe. Dva takové pů-
dorysy, jeden oválný a jeden kruhový, se nacházely jen jeden metr od
sebe. Třetí, také kruhový, se nacházel pět metrů od nich jižním směrem. 
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Bilzingsleben: první obydlí a jeho nálezová situace.

Bilzingsleben: druhé obydlí a jeho nálezová situace.

Bilzingsleben: tfietí obydlí a jeho nálezová situace.

Nalezi‰tû Bilzingsleben u Halle (Nûmecko) 
s pozÛstatky tfií jednoduch˘ch podkovovit˘ch
obydlí z doby pfied asi 450 000 lety. Nalezi‰tû 
se nacházelo na bfiehu malebného travertinového
jezírka. Pfied kaÏd˘m ze tfií obydlí je dílna, ohni‰tû
a odpadi‰tû.
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Rozměry obydlí byly 3–5 metrů a všechna byla svými vchody obrácena
k jihovýchodu. Obydlí tak byla chráněna před převažujícími severo-
západními a západními větry. Jejich obvod byl vymezen velkými kameny
a kostmi, které spolu s hlínou sloužily k zatížení krytiny chýše po jejím
obvodu. Nejpravděpodobněji šlo o krytinu z kůží ulovených zvířat. Ob-
vodové vymezení většími kostmi je zvláště jasné u prvního kruhového
obydlí, u kterého jsou tyto kosti téměř v pravidelných rozestupech
zhruba 50 cm od sebe. Ve východní části tohoto obydlí byly roztroušeny
ploché kameny, které se jinde v okolí obydlí nenacházely. Uprostřed
obytné plochy pak byl svým kořenem umístěn 2,5 m dlouhý sloní kel,
který mohl původně hrát svou úlohu v konstrukci chýše. Také u druhého
kruhového příbytku byl na východní straně vchodu sloní kel a druhý kel
byl nalezen asi 5 m jižně od západní strany vchodu. Oba kly mohly být
součástí konstrukce příbytku nebo jeho vchodu. Před vchodem všech tří
půdorysů byly tmavé plochy po prostých plochých ohništích a v blízkosti
ohnišť také dílny na výrobu nástrojů.
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Bilzingsleben: rozbíjení kamenného bloku.
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Je zajímavé připomenout, že podobné jednoduché příbytky s kruho-
vitým nebo oválným půdorysem s přibližně podobnými rozměry známe
nejen z pozdějších mladopaleolitických údobí, ale že se s nimi setká-
váme poměrně často i u historických loveckých populací žijících v te-
pelně vhodných klimatických podmínkách.

Port Pignot, tato důležitá staropaleolitická lokalita, se nachází na se-
veru Francie v Normandii na pobřeží, asi 30 km od města Cherbourg. 
D. Michel zde v letech 1978 a 1979 prozkoumala nevelkou plochu po-
břežního zákoutí, které bylo asi 35–40 metrů dlouhé a 15–20 metrů hlu-
boké. Šlo zde o žulovou plošinu na úpatí skalního útesu, který však byl
odtěžen zdejším kamenolomem, takže jeho nová stěna je dnes od pů-
vodního místa vzdálená asi 50 metrů. Podle výpovědi dělníků však byla
původně od naleziště jen asi 5–6 metrů a byla asi deset metrů vysoká.
Celé zákoutí bylo v pravěku na okraji tehdejší pláže a bylo dobře chrá- 
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Pro pfiedstavu o celkov˘ch schopnostech staro-
paleolitick˘ch lovcÛ majících bûÏnû rÛznou 
v˘vojovou úroveÀ nám poslouÏí v˘jimeãn˘ nález
hrotu z tisového dfieva nalezen˘ v Clacton on Sea
v jiÏní Anglii.

Port Pignot, severní Francie. Rekonstrukce staro-
paleolitického pfiístfie‰í. VÏdy dvû a dvû tyãe byly
opfieny o skalní stûnu. Ohni‰tû se nacházelo pfied 
pfiístfie‰kem.
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něné před severními větry. V blízkosti tekl potok, zdroj pitné vody. Ten
padal přes zřetelný terénní stupeň kaskádami k moři. Zřejmě pro svou
výhodnou chráněnou polohu, pro sladkou pitnou vodu a pro dostatek
suroviny na výrobu kamenných nástrojů z valounů na pláži bylo toto
místo opakovaně použito k pobytu. Mimo početné nálezy archeologické
(kamenné nástroje a úštěpy) zde byla objevena čtyři ohniště, z nich dvě
větší (jedno pravoúhlého tvaru vyplněné tmavošedým pískem a dvě kru-
hová). Důkazy, že jde o skutečné struktury ohnišť, jsou následující: 
archeologické nálezy acheulénských nástrojů, fyzické stopy opálení ka-
menů z ohnišť i jejich praskliny žárem, červené zbarvení kamenů z oh-
nišť i některých kamenných nástrojů, chemicky prokázaná přítomnost
uhlíku a organické hmoty, důkazy stratigrafické. Mimo ohniště byly 
rozeznány i na deseti místech nahromaděné kameny, utěsnění stano-
vých tyčí opřených zřejmě horními konci o skálu. Tyto tyče tvořily kostru
konstrukce stanového obydlí. Podle kamenného utěsnění stály ve dvou
případech dvě takové tyče těsně vedle sebe.

Zmíněné kamenné konstrukce byly překryty vrstvou písku, která je
chránila před zničením nebo přemístěním. Jsou tedy na svém původ-
ním místě. Geologicky je tato písečná vrstva datovatelná. Konstrukce
jsou nutně starší nežli mořská transgrese, která písečnou vrstvu vytvo-
řila. Nejstarší zdejší pozůstatky obydlí a ohnišť pocházejí z mindelského
údobí a jsou zatím spolu s Bilzingslebenem nejstarší známé v Evropě.

La Roche Gélétan je významné naleziště z francouzské Normandie.
Je obráceno k blízkému mořskému pobřeží a je dobře chráněno ska-
lami proti severním a západním větrům. Dva malé potoky poskytovaly
pitnou vodu a mořské pobřeží i samo moře jistě bohatě doplňovalo 
lovecko-sběračskou ekonomii zdejších obyvatel. Množství kamenných 
valounů nacházejících se všude kolem dávalo bohatý výběr surovin pro
výrobu kamenných nástrojů. Bohužel kyselá půda nezachovala ani zví-
řecí kosti, ani pyly rostlin, které by umožnily přesnější představu o po-
travě a způsobu života zdejších lovců a o tehdejším podnebí. Nicméně
díky dobře chráněnému umístění se zde zachovalo celkem patnáct 
vrstev v superpozici se zbytky obydlí, ohnišť, dílen na výrobu kamen-
ných nástrojů a s mnohými nálezy takových nástrojů. Tato výjimečná 
situace umožňuje studium a rekonstrukci všech zmíněných nálezů ve
vzájemných souvislostech a v časové následnosti, což je zcela ojedinělá
příležitost pro tak časné údobí. Existence zdejšího osídlení, a tedy dato-
vání objevených obydlí, spadá do doby mezi 180 000 až 220 000 lety.
Obydlí nacházející se většinou přímo nad sebou nejsou umístěna bez-
prostředně u skalní stěny, a tak zůstala uchráněna opadu zvětrané suti,
která se během tisíciletí u skalní stěny nutně nahromadí. Malý prostor
chráněného zákoutí umožňoval existenci jednoho, nejvýše dvou obydlí.
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La Roche Gélétan, severní Francie. 
Ohni‰tû 21 s kruhov˘m lemem z valounÛ.
Ohni‰tû 22 a 23 jsou tûsnû vedle sebe,
opût s valounov˘mi lemy.
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Celkem bylo objeveno 19 obytných struktur v superpozici – nízkých ka-
menných zídek obloukovitého tvaru, se vchodem obráceným k pobřeží.
Jak již bylo řečeno, nacházely se většinou přímo nad sebou. Podobně je
tomu i u ohnišť, která jsou nejčastěji umístěna v malém bočním vý-
klenku. Celkem bylo objeveno 30 ohnišť, většinou mělkých, mísovitého
tvaru, některá z nich byla opatřena nízkou kamennou zídkou. V těsné
blízkosti najdeme někdy velký plochý kamen, sloužící zřejmě k sezení.
Některá ohniště jsou výjimečně kruhová nebo polokruhová, což je pod-
míněno jejich umístěním. Všechna ohniště, s výjimkou dvou posledních
vrstev položených v celkovém profilu nejvýše (obydlí XVIII, ohniště 27,
a obydlí XIX se dvěma ohništi 29 a 30), byla umístěna mimo obydlí,
stejně jako dílny na výrobu kamenných nástrojů. Pouze u dvou posled-
ních vrstev jsou jak ohniště, tak i dílny uvnitř obydlí. Zajímavé je, že sou-
časně s touto změnou se také v souboru kamenných nástrojů objevují
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La Roche Gélétan, severní Francie. Staropaleolitická
úroveÀ ãtyfi vrstev v superpozici. Pfiístfie‰í I, II, V, VI,
VII a ohni‰tû 1–8.

pfiístfie‰í V

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

G

H

I

J

K

úroveÀ 1

úroveÀ 2

úroveÀ 3

úroveÀ 4

pracovi‰tû
‰típání kamene

pfiístfie‰í I

pfiístfie‰í VI

pfiístfie‰í VII

pfiístfie‰í II

pracovi‰tû
‰típání
kamene

pracovi‰tû
‰típání
kamene

ohni‰tû 5

ohni‰tû 3

ohni‰tû 7, 8

ohni‰tû 6

ohni‰tû 1

ohni‰tû 2

ohni‰tû 4

G

H

I

J

K

G

H

I

J

K

G

H

I

J

K

001_052_Strecha  15.8.2006  7:47  Stránka 43



nové typy, zhotovené levalloiskou technikou. I když tato změna v sou-
boru kamenných nástrojů dosahuje sotva deseti procent, přece je ve
spojitosti se zmíněnými změnami v umístění ohnišť a dílen významná.
Je zřejmé, že došlo ke změně podnebí, bohužel však není jasné, jak se
tato změna promítla do lovu a do výživy staropaleolitických lovců. To by
totiž mohly objasnit právě chybějící zvířecí kosti – pozůstatky potravy.

Představíme-li si rekonstrukci těchto obydlí, byla zřejmě jejich kru-
hová dolní část sestavená nasucho z kamenů do podoby jednoduché
zídky. Horní část byla patrně kuželovitá nebo kopulovitá, z tyčí nebo
prutů krytých travnatým doškem nebo kůží, tedy z organického mate-
riálu, který se nedochoval. Rekonstrukce zde má tedy spekulativní cha-
rakter, ale uvážíme-li všechny poměrně omezené možnosti, je velmi
pravděpodobná.

Grotte du Lazaret, známé naleziště jihofrancouzského acheuléenu,
se nachází poblíž města Nice na francouzské riviéře. Roku 1967 zde bě-
hem výzkumu této jeskyně objevil francouzský archeolog H. de Lumley
asi 50 cm pod povrchem ve vrstvě 5, staré asi 120 000 let, zbytky kon-
strukce obydlí. Objevené pozůstatky přiléhaly k východní stěně jeskyně
nedaleko od jejího vchodu. Obývaný prostor, jedenáct metrů dlouhý a tři
a půl metru široký, byl vymezen pásem větších kamenů a koncentrací
archeologických nálezů. Mimo tuto plochu byly archeologické nálezy
mnohem vzácnější. Rozdíl ve výskytu nálezů již sám ukazuje na kon-
strukční vymezení prostoru. Navíc okolnost, že na obývané ploše nebyly
nalezeny žádné větší kameny, ukazuje, že odtud byly záměrně odstra-
něny. Na konci zkoumané plochy směrem ke vchodu do jeskyně byla
zvláštní koncentrace kamenů. Nebyla však původně vyšší než asi 50 cm
a tvořila jakousi zídku z kamenů nasucho sestavených. Zřejmě chránila
proti chladu a větru vnikajícímu do jeskyně zvenku. Celý vymezený pro-
stor, zhruba 35 m2, mohl poskytnout přístřeší asi deseti lidem.
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La Roche Gélétan: 
^  Tfii úrovnû s pûti staropaleolitick˘mi ohni‰ti. 

<  ÚroveÀ staropaleolitick˘ch ohni‰È v superpozici.

ohni‰tû 4

ohni‰tû 2

ohni‰tû 5

ohni‰tû 2 ohni‰tû 1

ohni‰tû 4
ohni‰tû 5

ohni‰tû 7

ohni‰tû 6

ohni‰tû 16
ohni‰tû 21

ohni‰tû 22
ohni‰tû 23

ohni‰tû 24

ohni‰tû 25

ohni‰tû 1
ohni‰tû 3

úroveÀ 1  ohni‰tû 1
úroveÀ 2  ohni‰tû 2, 4
úroveÀ 3  ohni‰tû 3, 5
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Mezi kameny tvořícími obvod obydlí ani v jejich blízkosti nebyly zjiš-
těny žádné jamky po kůlech, ale ve vzdálenostech 80–120 cm zde byly
v sedmi místech do kruhu soustředěny kameny, kterými byla obložena
úpatí vertikálních tyčí stanové konstrukce. Kdyby tyto tyče nebyly verti-
kální, ale byly jednoduše šikmo opřeny o skalní stěnu, nemohlo by být
kamenné obložení ve stejnoměrném kruhu, a navíc by prostor podél
vnitřního obvodu stěn obydlí nemohl sloužit ke komunikaci kolem míst
na spaní, jak vyplývá z rozboru nálezů. Jediná přijatelná rekonstrukce
je, že vertikální tyče tvořily stěny a na ně byly navázány horizontální
tyče, které se teprve opíraly do stěny jeskyně. To bylo snadno možné,
protože ve výšce 240–290 cm byl na jeskynní stěně horizontálně probí-
hající výstupek nabízející se k umístění horizontálních tyčí. Taková kon-
strukce byla dostatečně vysoká, aby umožnila pohodlný vzpřímený 
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V jeskyni Grotte du Lazaret u Nice v jiÏní Francii 
objevil znám˘ francouzsk˘ badatel H. de Lumley
archeologickou situaci, která mu po dÛkladném
studiu umoÏnila rozeznat stopy obydlí z doby
pfied 120 000 lety. Obydlí mûlo konstrukci z tyãí
zapfien˘ch do skalní stûny a u dna upevnûn˘ch
kameny. Sestávalo ze dvou prostor, dvou míst
na spaní a ze dvou ohni‰È.

Rekonstrukce 120 000 let starého obydlí u vchodu
do jeskynû.

S

0 2 m

místa na spaní

ohni‰tû

zídka proti vûtru

vchod
vchod
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pohyb uvnitř příbytku, a navíc, byly-li tyče navzájem provázané, byla
i dostatečně pevná. Při mírném úklonu střechy směrem dovnitř jeskyně
byla voda kapající ze stropu také dobře odváděná. Pochopitelně stupeň
sklonu střechy je hypotetický.

Obvodové kameny a rozmístění nálezů ukazují na dvě části obydlí: na
část bližší jeskynnímu vchodu, chráněnou zmíněnou kamennou zídkou
a sloužící především ke spaní, a na větší, hlavní část obydlí, se dvěma
ohništi a s místy ke spaní. Tomuto rozdělení nasvědčují i dvě místa, kde
nálezy, které jsou jinak soustředěné uvnitř vymezeného prostoru, jsou
poněkud rozvlečené dovnitř jeskyně. Toto rozvlečení vzniklo následkem
pohybu obyvatel vycházejících v těchto místech z obydlí. Zde také chy-
bějí obvodové kameny, a tak vzniklá volná místa umožnila existenci
vchodů. Skutečnost, že oba vchody nesměřovaly přímo ven z jeskyně,
ale naopak do jeskyně, souvisela pravděpodobně se snahou chránit se
nejenom kamennou zídkou, ale i umístěním vchodů, proti venkovnímu
chladu a větru.

Zdá se, že nejvhodnější krytina celého obydlí byla ze zvířecích kůží –
stejně jako tomu nejčastěji bylo i u obydlí zbudovaných mimo jeskyně.
Uvnitř jeskyně bylo jistě vlhko a dvě objevená ohniště ukazují na po-
třebu tepla. Obvodové kameny vymezující plochu obydlí upevňovaly ne-
pochybně také okraje krytiny sešité z kůží. Ohniště byla jednoduchá
a skromná, bez kamenného obložení. Nestačila ani k propálení hlini-
tého podloží. Zřejmě zde nebyla běžně připravována potrava a oheň
sloužil především k zateplení příbytku. Kolem ohňů pozorujeme větší
koncentraci kamenných nástrojů, kostí, úštěpů i přepálených kostí. Na
celkové ploše příbytku jsou však vedle míst s větším počtem nálezů
(hlavně v sousedství ohnišť) také místa, na kterých je nálezů nápadně
méně. Jsou to místa podél vnitřní strany stěn a u východů z obydlí –
místa sloužící komunikaci. Kolem ohnišť a u zvýšené ochranné zídky
byly nalezeny drobné ulity mořských mlžů, žijících na mořských rostli-
nách. Tyto ulity neměly pro tehdejší lovce a sběrače žádný význam a do
jejich obydlí se dostaly nejpravděpodobněji s rostlinami, na kterých
tito drobní mlži žili. Obyvatelé jeskyně mohli snadno mořské řasy se-
sbírat na pobřeží a usušené je použít jako výstelku míst, kde spali. To
potvrzují i časté nálezy kůstek z tlap kožešinových zvířat, nacházené
spolu s ulitkami. Zdá se tedy, že výstelka usušených mořských rostlin
byla kryta kožešinami. Tomu, že šlo o takto upravená místa na spaní,
nasvědčuje i rozmístění archeologických nálezů, které jsou v místech
předpokládaných lůžek méně časté.

Na celé ploše obydlí nebyly zjištěny žádné dílny na výrobu nástrojů
ani jiné stopy běžné každodenní táborové činnosti. Při skromném užití
ohnišť zde musel být i nedostatek světla. To ukazuje, že objevená obytná
struktura sloužila především ke spaní a k odpočinku. Vlastní každo-

P
o

h
l

e
d

 
d

o
 

m
i

n
u

l
o

s
t

i

46

001_052_Strecha  15.8.2006  7:48  Stránka 46



denní aktivita se musela odehrávat někde jinde, patrně před jeskyní.
Podle pozůstatků zvířecích kostí nelze předpokládat, že přístřeší 
bylo používáno déle než zhruba půl roku, a podle sedimentologických
a paleontologických rozborů šlo o zimní část roku.

Fenomén ohně
S lidskými sídlišti je již od nejdávnějších dob spojeno užívání ohně.
Jeho stopy, uhlíky nebo zlomky opálených kostí, jsou známé již z doby
starší než jeden milion let. Bohužel tyto skrovné nálezy nejsou zcela
průkazné a ani jejich datování nebývá obvykle zcela spolehlivé. Kritický
badatel nedokáže vyloučit možnost přírodního původu.

Přírodní ohně a požáry vznikají nejčastěji z vulkanické činnosti nebo
z bleskem zapáleného stromu. Takový původ nejstarších ohňů je velmi
pravděpodobný, nebo jinak řečeno, neumíme si představit jiný způsob
prvního setkání člověka s ohněm. V situaci, kdy naši dávní předkové
ještě neuměli sami rozdělat oheň, byli nuceni jej dlouhodobě udržo-
vat, což vyžadovalo velké žároviště s velkou vrstvou uhlíků i popela, aby
tak možnost náhodného vyhasnutí a ztráty ohně byla co nejmenší. Ta-
ková situace byla zjištěna na čínském nalezišti Čou-kou-tien (stáří 500
000 let), ale právě zde bylo namítnuto J. Binfordem, že jde o oheň pří-
rodního, nikoli lidského původu. Nadto nejnápadnější „tmavé“ polohy
jsou evidentně zbarveny manganem.

Člověkem užívaný oheň rozeznáme podle dostatečně jasného spále-
niště, nacházejícího se ve vrstvě s nálezy zřetelně prokazujícími pobyt
člověka. Tam, kde existovala znalost rozdělání ohně, měla ohniště nej-
častěji středně velké nebo menší rozměry. Opakované používání mělo
za následek mírné mísovité zahloubení a dlouhodobé užívání vedlo ko-
nečně i ke zřetelnému propálení hlinitého podloží. V čínském Čou-kou-
tienu dokázaly nové výzkumy i po kritických Binfordových připomínkách,
že tamější lidé používali oheň i v malých ohništích již před více než 
300 000 lety. Takové ohniště bylo objeveno v kulturní vrstvě mezi rozbi-
tými zvířecími kostmi, kamennými nástroji a pozůstatky po jejich vý-
robě. Bohužel stopy po nějaké obytné konstrukci zjištěny nebyly.

První nepochybná ohniště související dokonce s pozůstatky lidských
obydlí známe z evropského acheuléenu ze staršího paleolitu z doby před
320 000 až 200 000 lety ze zmíněných nalezišť Port Pignot a La Roche
Gélétan ve francouzské Normandii a z Německa z duryňského naleziště
Bilzingsleben.

I když ne u nejstarších ohňů, přece jen již poměrně záhy, běžně v mlad-
ším paleolitu, tedy v době před 30 až 10 tisíci lety, najdeme i ohniště 
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obložená nebo vyložená kameny. Pro naše studium obytných konstrukcí
je důležité, je-li ohniště umístěno uvnitř nebo vně obydlí a také počet
ohnišť, jejich velikost a uspořádání, zda jsou rozmístěna nepravidelně,
uprostřed obydlí nebo v řadě za sebou. To vše nám může pomoci při
objasňování nejen struktury sídla, ale i způsobu tehdejšího života
a denních potřeb i lidských vztahů a společenské organizace tehdej-
ších lidí.

V chladném podnebí zajišťoval oheň svým teplem přežití, a byl tedy
základní podmínkou pro osídlení studených severských oblastí. Posky-
toval však také světlo a měl důležitou funkci společenskou. Kolem něj
se soustřeďovala většina táborového života nebo života jednotlivých ro-
din. A konečně oheň měl také dalekosáhlý význam rituální. Nejen v Ev-
ropě, ale u všech populací na celém světě.

Stavěli si neandertálci obydlí?
Známých pozůstatků neandertálských obydlí je celá řada, ale většinou
jde o nálezy neúplné, o jednotlivá ohniště s koncentrací kamenných ná-
strojů, úštěpů a potravních zbytků, tedy o doklady sídlišť, nebo alespoň
delší dobu trvajícího pobytu, ne však o jasnou stavbu, konstrukci s jed-
notlivými stavebními elementy, nebo dokonce s důkazy zastřešení.

Tato situace přispívá k názoru některých badatelů, že neandertálci
byli zvláštní lidský druh, který se s naším druhem nemísil a byl námi
konečně postupně vyhuben. Na rozdíl od těchto neprokázaných názorů
neočekáváme, že se jednotlivé lidské populace nemohou od sebe v jed-
notlivých fyzických, kulturních, ba i fyziologických znacích lišit. Tyto
rozdíly však nejsou tak výrazné, aby zabránily plodnému míšení. Výs-
kyt tohoto míšení je ovšem úměrný celkové demografické situaci, tedy
počtu lidí i stupni izolace, což odpovídá možnosti výměny informací,
biologických i kulturních. Zdaleka není nutné a není ani možné, aby
všechny populace měly stejnou pigmentaci, stejný tvar lebky, stejnou
společenskou strukturu nebo stejné umění. Známe například některé
vyspělé populace, které přestože žily v poměrně chladném podnebí
a znaly i sníh, nikdy nevymyslely obuv. Nemělo by nás tedy tolik
překvapit, že se neandertálská kultura nevyvíjela přesně podle našeho
evropského, dnes předpojatého modelu.

Snad nejznámějším z nálezů neandertálských obydlí je velká kruhová
struktura odkrytá ruským archeologem Černyšem v Molodove na Dněstru
v šedesátých letech minulého století. Černyš zde objevil pět archeolo-
gických vrstev. Největší koncentrace nástrojů a kostí v Molodové I byla
omezena téměř osmimetrovým kruhem z velkých mamutích kostí. 
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Radioaktivní datování ukázalo, že vrstva je starší než 44 000 let. Kru-
hová konstrukce byla mimo jiné tvořena 12 mamutími lebkami, 34 lo-
patkami, 15 kly a 5 dolními čelistmi. Uvnitř bylo celkem patnáct
nevelkých ohnišť a jedna velká skvrna okrového barviva.

Je těžké si v tehdejší době a ve studené stepi, kde nebyl dostatek vhod-
ného dřeva, představit zastřešení tak velkého prostoru. Nejsou tu totiž
žádné stopy po nějakých jámách od dosti silných kůlů, které by musely
tak velkou konstrukci zastřešení či klenby na více místech podpírat. Na-
lezené velké obvodové kosti by ani nestačily na nějakou pevnější kon-
strukci. Spíše se zdá, že šlo o nějakou jednoduchou ochranu proti větru
a nepohodě, zatížení nějaké ochranné zástěny nebo o zídku z kostí. To,
co je zde zajímavé, je kruhové použití mamutích kostí jako základu kon-
strukce, jak je to známé u pozdějších ukrajinských mladopaleolitických
obydlí. Jde tu tedy o kulturní tradici přežívající od neandertálské popu-
lace středního paleolitu do mladopaleolitické populace v této ukrajin-
ské oblasti.
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Nalezi‰tû Molodova I. Po vyãi‰tûní obytné plochy je 
situace v˘mluvná. Nejen velké kosti, ale i mamutí
lebky mohly b˘t pouÏity k obvodové konstrukci
obydlí, podobnû jako u gravettsk˘ch lovcÛ. 

Molodova I: âerny‰, objevitel Molodové, 
ji rekonstruoval jako velkou nízkou klenbu,
moÏného pfiedchÛdce pozdûj‰ích staveb 
ukrajinského gravettienu, postaven˘ch ze dfieva 
a z kostí a kryt˘ch zvífiecími kÛÏemi, jak to 
dosaÏiteln˘ materiál dovoloval. Jaké byly souvislosti
mezi tûmito jinak odli‰n˘mi tradicemi?
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Druhá lokalita Molodova V ukázala polokruhové soustředění mamu-
tích klů a kostí, ne však lebek. Také zde, uvážíme-li materiálové mož-
nosti (délka větví, několik mezer mezi kostmi a rozmístění ohnišť),
nemohlo jít o zastřešenou obytnou konstrukci.

Podobnou situaci, totiž jednoduchou ochrannou obloukovitou kon-
strukci, líčí také moldavský badatel Paunescu. V Ripiceni-Izvoru objevil
v mousterské vrstvě dvě oválná místa velikosti 6,7 × 4,5 m a 5,7 × 3,7 m,
jejichž obvod byl vymezen mamutími kly a dlouhými kostmi upevněnými
na místě plochými kameny. Tak vzniklo obvodové ochranné ohrazení,
stěna, asi 1,5 metru vysoká. Kromě větší koncentrace kamenných ná-
strojů a potravních zbytků zde byla odkryta také ohniště, ukazující nic-
méně, že nešlo jen o krátkodobý pobyt.

Pro ilustraci neandertálského života a jeho často diskutovaných kvalit
snad stojí za zmínku maďarským autorem Gáborim popsané neander-
tálské sídliště Érd v severním Maďarsku, kde byly ve středopaleolitické
vrstvě mousteriénu objeveny pozůstatky asi 500 jeskynních medvědů.
Mezi těmito roztroušenými pozůstatky byla zjištěna také popeliště i oh-
niště. Je evidentní, že zde nemohlo jít o nic jiného nežli o pozůstatky
potravy, že nemohlo jít o pojídače mršin, ale o odvážné specializované
lovce. Zmiňuji se zde o této okolnosti proto, že v odborné literatuře po-
sledních let se stále ozývají názory, že nejen ve středním paleolitu
(v Evropě v době neandertálců), ale i v mladém paleolitu (v Evropě dobře
o 10 000 a více let později) dokonce i takzvaní lovci mamutů pojídali
mršiny, a tak přispěli ke vzniku známých nahromadělin mamutích kostí 
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Na rumunském nalezi‰ti Ripiceni-Izvor byly ve vrstvû 
s bohat˘mi pozÛstatky po pfiítomnosti neandertálcÛ 
odkryty zbytky ohni‰È, vût‰ího poãtu mamutích klÛ,
kostí i kamenn˘ch nástrojÛ. ·lo o chránûné místo
slouÏící za obydlí, ale jeho pfiestfie‰ení nebylo 
prokázáno. To je ãastá situace i na jin˘ch nalezi‰tích
s pozÛstatky neandertálsk˘ch obydlí. V fiadû pfiípadÛ
nebylo obydlí pfiestfie‰eno.
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na gravettských nalezištích. Naštěstí došlo k novým objevům, dokazují-
cím, že dokonce ještě mnohem dříve, v době před 400 000 lety, už byl
evropský člověk schopným specializovaným lovcem koní. Je ovšem sa-
mozřejmé, že najde-li vyhladovělý lovec čerstvě uhynulé zvíře nebo po-
daří-li se mu zahnat dravce od jejich čerstvého úlovku, neváhá a užije
tuto „mršinu“ jako potravu. To nás ovšem neopravňuje k tomu, abychom
ho označili za pojídače mršin, ani k tomu, abychom tak chtěli vysvětlit
akumulaci kostí jednoho druhu zvířat na sídlištích neandertálců nebo
dokonce gravettských lovců mamutů. Ostatně akumulace jednoho
druhu kostí na neandertálském sídlišti v Érd není osamocená. Speci-
ali-zovaný lov neandertálců je doložen také ze Staroselje na Krymu a od-
jinud. Víme, že neandertálci přežili úspěšně dlouhá tisíciletí
nepříznivých podnebných podmínek a že jejich sídliště měla vnitřní dě-
lení na plochy s různou činností: oheň, spaní, výroba nástrojů, členění
kořisti, příprava potravy, a že byli úspěšnými lovci. Představy, přežíva-
jící po většinu minulého století, že šlo o mentálně zaostalé, ne-li méně-
cenné jedince, jsou nadále neudržitelné.

U neandertálců se tedy setkáváme s opravdu velkými nezastřešenými
obytnými konstrukcemi, vnitřně strukturovanými různou činností
jejich obyvatel. K tomu je třeba upozornit, že chladné podnebí umož-
ňovalo poměrně snadné skladování masité potravy a tato okolnost na-
pomáhala soustředění většího počtu lidí a přežití nepříznivých údobí.
Náš jistě velký nedostatek je, že nemáme žádné nálezy materiální kultury
z organických materiálů, především ze dřeva a z kůže. Ve správných sou-
vislostech je třeba vidět mnoho dalších projevů chování neandertálců.

P
o

č
á

t
k

y

51

Ripiceni-Izvor, Rumunsko. Moustérské sídli‰tû. Ko-
Ïené zástûny byly v této rekonstrukci odstranûny. Je
moÏné, Ïe mamutí kly byly pfiineseny na místo jako
stavební materiál. 

Zvífiecí kÛÏe slouÏící jako ochrana pfied nepohodou
jsou na svém místû.
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Na přechodu středního paleolitu k mladému paleolitu, kdy žili v Ev-
ropě ještě poslední neandertálci, se již objevuje člověk moderního typu.
Není možné si nevšimnout přechodných kultur nesoucích znaky jak střed-
ního, tak i mladého paleolitu. V západní Evropě je to tzv. chatelperronien,
na Apeninském poloostrově uluzzien nebo ve střední Evropě szeletien,
případně bohunicien. Dnes víme, že nositelé přinejmenším některých
z prvních mladopaleolitických kultur s mnoha přechodnými znaky byli
neandertálci. Víme také, že tento přechodný proces neprobíhal v růz-
ných geografických oblastech zcela současně. Ani tomu tak nemohlo
být při zcela různých podmínkách, a ostatně není tomu tak ani dnes
u různých populací na různých kontinentech. Kulturní vývoj a proměny
nejsou ve svých komponentech současné. Ve středo-mladopaleolitic-
kých přechodných vývojových údobích se začínají také objevovat po-
čátky umělecké tvorby, pohřby a jiné doklady symbolického chování. Je
těžké si představit, že byli-li neandertálci schopni tak výrazné kulturní
proměny – i kdyby šlo jen o kulturní kontakt s tehdy již existujícím
Homo sapiens – že by se taková výměna kulturních informací odehrála
bez jakékoliv výměny informací biologických. To by muselo předpoklá-
dat vývojové změny bez ohledu na různou situaci demografickou či geo-
grafickou, na různou možnost lidské komunikace a s ní spojené výměny
informací. Opět zdůrazněme: kulturních i biologických. To ostatně dobře
známe u současného člověka, jakkoliv rozlišeného do jednotlivých po-
pulací. Proč by se neandertálci, kteří se vyvinuli na obrovském území
Evropy, Blízkého východu a střední Asie (časově ne ve zcela stejných
údobích), měli chovat a být fyzicky totožní s jinými, vyvinutějšími po-
pulacemi, které se pochopitelně utvářely za odlišných podmínek. Tak
by totiž člověk vůbec neměl šanci přežít – bez široké, až neuvěřitelné
schopnosti adaptovat se biologicky i kulturně do nejrůznějších životních
podmínek.

Nové objevy moderní genetiky však ukazují genetickou odlišnost ne-
andertálců od člověka moderního typu (Homo sapiens), což posiluje
názory těch badatelů, kteří považují neandertálce za odlišný druh
(Homo neanderthalensis), s námi (Homo sapiens) vývojově nesouvise-
jící. V takovém případě bychom se vyvinuli jinde z jiných předků a ne-
andertálce jsme tam, kde jsme se s nimi setkali, bez přejímání
informací, ať biologických nebo kulturních, vyhubili.

Zní to podivně. Nelze než čekat na další, jasnější nálezy a objevy.
Ale vraťme se k našemu tématu nejstarších obydlí.
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V jeskyni Combe Grenal (Francie) byl nalezen hrot
tyãe z neandertálské konstrukce staré asi 40 000 let.
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Beduíni kmene Awlád Náil dosud Ïijí v alÏírsk˘ch 
horách. KÛÀ, zvlá‰tû bíl˘, je jejich chloubou.
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Počátky nomádství
Převažuje názor, že čistí nomádi vznikli až transhumancí z usedlých ze-
mědělců. Rozkvět pastevectví totiž nacházíme především v eneolitu. Na
poloostrově Sinaj však byl nalezen zvláštní soubor kamenných nástrojů
datovaný do doby před 7000–3000 lety. Archeologický rozbor ukázal,
že šlo o pastevce koz a ovcí, méně byl zastoupen skot. Absolutní dato-
vání je velmi časné, ale jde o Blízký východ, kde je celý neolitizační pro-
ces včetně architektonického vývoje velmi raný. Podle proměn počasí
se tu setkáme s plným nomádstvím nebo ve vlhčích dobách s polono-
mádstvím. U polonomádů se na jejich základních sídlištích, kam se kaž-
doročně vracejí, setkáme také s pohřebišti, s uskladněním potravin,
s různými ohradami, hospodářskými jednoduchými konstrukcemi, se
skrovnou architekturou, jejíž pevnější část zůstává na místě a je znovu
a znovu využívána. Naopak tam, kde jde o čisté nomády, jsou všechna
jejich tábořiště, jejich uspořádání a typ stanu stejné. Velikost stanu
ovšem stejná není. Projevují se tu již sociální rozdíly, různá práva a ma-
jetkový status. Z kmenového zřízení se tvoří funkce náčelníka. Avšak 
archeologické stopy nomádského života jsou skromné. Potravní pozů-
statky nejsou téměř žádné, postarají se o ně psi. Materiální kultura je
velmi skrovná a na opuštěných tábořištích většinou nenajdeme ani ná-
stroje, ani stopy ohně. Zvláště jde-li o krátkodobý pobyt a o suché pod-
nebí, ve kterém stačí malý povrchový oheň, jehož pozůstatky ovšem
snadno podléhají erozi. Nejčastěji nacházíme jednotlivé pohřby a obytné
plochy stanů pečlivě vyčištěné a vymezené kameny. Musíme tedy počí-
tat s důsledky stálého pohybu nomádů.

Ekonomie nomádů a polonomádů se měnila s podnebím: aridní
údobí nutilo k většímu pohybu pastevců a naopak vlhčí podnebí pod-
porovalo polonomádství. Na Sinajském poloostrově je tato situace
dobře ilustrována nálezy kamenných nástrojů polousedlých a nomád-
ských nalezišť Timnienu ukazujícími, že plné pastevectví nevzniká až
v neolitu, ale přímo již z epipaleolitické lovecko-sběračské ekonomie.
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Poslední nomádi
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Stanová architektura vznikla jako reakce na aridní klimatické změny. 
Takové zjištění ovšem vyžaduje další nálezy a potvrzení a v tom směru

může být do budoucna zajímavá oblast jižní Sahary, odkud pocházejí
nové objevy velmi časných projevů neolitizace, zvláště domestikace zví-
řat. V Akakusu se například setkáme s malbami saharských muflonů,
kteří se nechovají jako v přírodě (berani jsou namalováni pohromadě
ve skupinách), a v jeskyních byly zjištěny silné vrstvy trusu, ukazující,
že zvířata zde byla nějakým způsobem soustřeďována. Počátky domesti-
kace a pastevectví? Kolik překvapení tu na nás ještě čeká?

Z hlediska architektury nomádů jsou v Timnienu Sinajského polo-
ostrova důležité kamenné sakrální konstrukce, hroby, seminomádské
vesnice i krátkodobé tábory. Kamenné zídky s hroby byly datovány do
předkeramického B údobí. Jádro zídky, někdy se stopami po lidských
kostrách, je obloženo a na svých koncích také zakončeno velkými plo-
chými kameny. Mohyly jsou naopak obklopeny kruhem postavených vá-
pencových plochých kamenů. Většina takových mohyl je neolitických,
nevíme však, zda obsahují pozůstatky lidské nebo zvířecí. Seminomád-
ská obydlí či osady mají skupiny zbytků obvykle kruhových nebo polo-
kruhových konstrukcí. Někdy jsou k nim připojeny další okrouhlé
místnosti nebo přístřešky. Mohou být umístěny na „dvorku“ hlavního
obydlí, nebo jsou zvenku připojeny ke kamenné ohradě, anebo jsou
umístěny i zcela bokem vedle celého souboru hlavního obydlí. Jde zřejmě
o různé doplňující konstrukce, nejčastěji hospodářského charakteru.

Kulturní tradice Timnienu z jižní Levanty a z poloostrova Sinaj je
jedna z nejčasnějších pasteveckých nomádských tradic (7000–3000 př.
Kr.). Pastevci-nomádi, bydlící ve stanech, jsou reakcí na život na okraji
pouště v aridním klimatickém údobí. První takovou reakci na podnebí
pozorujeme v době 6500–4800 př. Kr. v místním eneolitu a druhou ve
střední době bronzové v druhém aridním údobí (3800–3300 př. Kr.).
Naopak polonomádští pastevci se objevují ve vlhčím údobí (4800–
–3800 př. Kr.) v časné době bronzové. Plně nomádští pastevci se stří-
dají s polonomády podle množství dešťových srážek a podle možností
pastvy. Jde o adaptaci na klimatické změny.

Mezi 7000–3000 lety př. Kr. se setkáváme s domestikací koz, ovcí a do-
bytka. V té době se podle klimatu mění ekonomie z plně nomádské na
částečnou usedlost (polonomádi). V archeologickém materiálu se to
projevuje nálezy pozůstatků osad se složitějšími konstrukcemi obydlí.
Vzácně existují i malé kruhové vesnice sestávající z kruhového uspořá-
dání několika kamenných chat. Tyto rozdílné typy osad, nomádská sta-
nová sídliště a seminomádské vesnice odpovídají suchým a vlhčím
klimatickým výkyvům. Zatím prozkoumané vesnice jsou bez ohnišť a na-
opak na tábořištích (krátkodobých) bylo sice minimum zanechaných
nástrojů, ale je známo několik ohnišť.
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Náčelnictví je první socio-ekonomický status, který se vyvinul z kme-
nového zřízení a který signalizuje vznik elity, nadřazené ostatním čle-
nům společnosti. Její existence je archeologicky reprezentována zvláštní
hrobovou architekturou, případně typem obydlí. Pravda, náznaky ta-
kové situace najdeme již u lovců a sběračů.

Nomádští pastevci jsou ve stálém pohybu a jejich tábory jsou krátko-
dobé, mají opakující se stejnou velikost, organizační strukturu a kul-
turní vybavení. Na jejich tábořištích najdeme zbytky ohnišť, někdy
i jamky po kůlech od stanů a výjimečně i několik málo zanechaných 
artefaktů. Seminomádi se každoročně vracejí do svého základního síd-
liště. Jsou méně pohybliví. Jejich vedlejší tábory se podobají nomád-
ským. Narůstající sociálně-náboženská struktura se projevuje mega-
litickými řadami, kamennými kruhy i složitějšími konstrukcemi pohřbů.
Setkáme se s nimi v době 6700–4800 př. Kr.

Ve druhé polovině sedmého tisíciletí (místní střední neolit) se set-
káme u největšího sídliště egyptské Sahary se souborem deseti kamen-
ných stél, seřazených do řady v délce 500 metrů a se dvěma malými
mohylami. Jestliže bychom se podle dosavadních názorů domnívali, že
se podobné megalitické náznaky objeví nejprve v Dolním Egyptě (před-
pokládaný vliv Blízkého východu), pak taková situace v Horním Egyptě
žádá vysvětlení. Nejpravděpodobnější se jeví vliv nečekaně časného 
pastevectví v jižní i centrální Sahaře. 

Kultura, a tedy také neolitická kultura není souvislý komplex jednot-
livých jevů, které by se měnily jako celkový model.

Pokud byly takové nalezené megalitické stély nezdobené, doplňovaly
jen představy o původní podobě objevených mohyl, případně navozo-
valy možnost jejich pohřební funkce. Následující archeologické výzkumy
takovou funkci potvrdily. Mohyly kryly jediný pohřeb na úrovni původ-
ního povrchu, nebo šlo o zahloubený pohřeb mimořádného jedince,
jestliže jeho konstrukci, velikosti včetně zahloubení byla věnována tak
velká pracovní investice. I když víme, že kámen byl na Sahaře nejběž-
nější (ale také jediný) materiál, přece jen k vybudování velkého památ-
níku bylo třeba nejen mnoho času, ale také mnoho rukou, což znamená,
že pracovní skupina musela být dostatečně početná, a nebyla-li, pak
potřebovala pracovní pomoc.

Alespoň relativní časové zařazení bylo možné, jakmile byly, zatím jen
ojediněle, objeveny stély s rytinami. U prvého středosaharského objevu
šlo o jednoduché oválné symbolické znaky. Srovnáváním superpozice,
patiny i stylu s jinými rytinami byly určeny jako staroneolitické patřící
nejpravděpodobněji čtvrtému tisíciletí. Starší datování však není vy-
loučeno. Na některých stélách byly rytiny zvířecích figur i lidského luko-
střelce s podivnou dekorací hlavy a konečně i jedinečná rytina vidlicí
ukončeného kůlu s mnoha vyklepanými dolíky a s horní částí připomí-
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nající lidský obličej. Tyto rytiny, srovnáním s početnějšími rytinami
místních galerií, se zdají být o něco pozdější, ale stále ještě staroneoli-
tické. Odpovídající mohyly nejsou umístěny na neolitických sídlištích,
ale jsou porůznu izolované mimo ně. Jen vzácně jich je několik málo
pohromadě. Tato okolnost souhlasí s tehdy již existující domestikací
skotu a s ohledem na klimatické podmínky a prostředí s tím, že šlo
o pastevecké nomády. V té době byla již dávno v centrální Sahaře známá
keramika, a jak bylo řečeno, také chov dobytka. Víme, že nešlo o rychlou
neolitickou „revoluci“, ale o dlouhotrvající neolitizační proces probíha-
jící zde na Sahaře jinak a ve větším časovém rozpětí nežli například
v Evropě. Zde došlo podstatně dříve k objevu keramiky i k domestikaci
dobytka, ale také celé údobí pasteveckého neolitu zde trvalo podstatně
déle, místy téměř až do počátků našeho letopočtu. Je tedy pochopitelné,
že i celý společenský vývoj zákonitě probíhal odlišně. Existence stád
dobytka, jasně a početně znázorněných na neolitických rytinách a mal-

Neolitická malba kopulovitého pfiístfie‰í z Tassili.
Podobnû jako na fiadû dal‰ích maleb obydlí i zde 
je zdÛraznûn v˘znam nádob s kulat˘m dnem 
(keramika). Horní kresba ukazuje kruhov˘ pÛdorys. 
V levém kopulovitém obydlí má jedna nádoba 
provazce na zavû‰ení. 
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bách, představovala koncentraci majetku, jinou a nezávislou od neo-
litického zemědělství, a tato majetková koncentrace nemohla existovat
bez alespoň počínající sociální stratifikace a překvapivě brzkého vzniku
elity. Dříve nežli v Evropě. Rytiny a malby bohatě zdobených figur skotu
a ovšem častá zobrazení větších skupin i stád skotu ukazují, že šlo o ma-
jetkovou koncentraci pastevců, kteří jiný skutečný majetek neměli. S tím
souvisela i otázka prestiže: vlastník dobytka byl vlastníkem majetku,
a tím bylo určeno i jeho majetkové postavení a prestiž ve společnosti.
Výzdoba a počet zobrazených figur skotu, péče jim věnovaná i celá kon-
cepce takových rytin jasně ukazuje na majetková přání a na prestižní
otázku majetkové kumulace.

Vznik raného sociálního členění pastevecké společnosti je tedy třetí
nečekaně raný faktor neolitizačního procesu v saharských podmínkách.

Pokračující objevy přinesly další, zdá se, že časově následné, ale také
ještě neolitické kamenné konstrukce s pohřební funkcí. Jsou různých
rozměrů a překvapující tvarové variability orientované většinou východ-
ním směrem. Jejich tvarová různost ukazuje mimo jiné na výrazné deko-
rativní cítění a v tom směru zaujímá tato hrobová architektura důležité
místo v celkovém architektonickém vývoji, ve vývoji uměleckého pro-
jevu vůbec.

Situace se zatím ovšem komplikuje tím, že mezi nálezy kamenných
struktur nejsou jen struktury s pohřební funkcí, ale také všechny další
památky, k jejichž budování byl použit kámen: ceremoniální, obytné,
případně jiné. Jejich rozlišení vyžaduje u nomádských populací zvláště
pečlivé analýzy. Jde např. o velké kruhové konstrukce, které se zdají mít
jiný než pohřební charakter. Archeologické vyloučení této funkce je žá-
doucí. Jiné (s jinou funkcí) jsou například měsíčkovité nebo polokru-
hové struktury vyskytující se obvykle ve skupinách. Jsou orientované
stejným směrem a možnost, že jde o pozůstatky nomádských obydlí 
orientovaných zády proti převažujícímu větru, stojí za sledování a opět
za pečlivý archeologický výzkum na místě. Nomádi pochopitelně zane-
chají mnohem, mnohem méně materiálních stop svého pobytu na místě
nežli usedlí zemědělci. Nezachovají-li se ani zbytky po povrchových 
ohništích, je situace zvláště obtížná a kameny sloužící ke zpevnění 
návětrné strany stanu mohou být jediným přežívajícím dědictvím.

Stanová architektura nomádů představuje nepochybně zvláštní druh
architektury adaptovaný na pasteveckou ekonomii, nomádský způsob
života, horké nebo chladné stepní prostředí a charakteristický druh
použitého materiálu, který poskytují chovaná zvířata nebo nejbližší
rostlinstvo. Jde tedy i zde o pramen materiálu, který byl snadno po ruce.

Nomádský způsob života, jenž je vynucován stádem, znamenal častý
pohyb z jednoho pastviště na jiné, jakmile dobytek spásl místní potravu
nebo jakmile si to vynutilo počasí nebo i hygienické důvody. Proto 
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muselo být obydlí lehké a snadno přenosné, s možností snadného po-
stavení i strhnutí. S tím souvisí i jednoduchá a co nejlehčí a nejúspor-
nější konstrukce. Zhotovení obydlí včetně použitelného materiálu musí
být proveditelné vlastními prostředky a z vlastních surovin dosažitel-
ných v místě pobytu, což je nejvýhodnější možné řešení.

U stanových obydlí pasteveckých nomádů se někdy setkáváme i s dě-
dictvím některých znaků dřívějších obydlí charakteristických pro lo-
vecko-sběračskou ekonomii, jako jsou jednoduché chýše kopulovitého
tvaru s kostrou z ohnutých a svázaných prutů, použití krytiny z kůží zví-
řat anebo z pletených rohoží, jednoduché přístřešky chránící při krát-
kodobém pobytu proti větru, jednoduchá ohniště bez konstrukce,
absence kouřových otvorů aj. Někdy jde o přežívání určitého jednodu-
chého typu obydlí (např. kopulovité chýše), jindy a častěji o přežívání
jednotlivých prvků nebo zvláštního druhu materiálu při konstrukci
obydlí. To je však běžná realita lidského chování v celé kulturní historii:
to, co dobře poslouží, přežívá.

Dnes již dávno nežijeme nomádským způsobem života. Přesto nás
stále oslovuje řada prospěšných nomádských jevů, jako je skromnější
způsob života a menší hromadění hmotných statků i bližší kontakt
a soužití s přírodou. Stan zdaleka neodděluje lidi od přírodního pro-
středí tak jako pevné typy obydlí. Netvoří zcela neprodyšnou hranici
mezi vnitřním obytným prostorem a vnější přírodou, takže ani vliv větru
a deště není zcela vyloučen.

Podívejme se tedy na nejdůležitější typy obydlí pasteveckých nomádů,
které nám mohou být úvodem k pochopení jejich způsobu života a s ním
spojených hodnot.
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Černý stan
Černý stan je typické obydlí pasteveckých nomádů afrického a asijského
pásma stepí. Podnebí těchto stepí, sahajících od atlantického pobřeží
západní Afriky přes celou severní Afriku, Arabský poloostrov, Persii,
střední Asii až do Tibetu, je velmi různé – od horké Sahary až po chladné
náhorní planiny Tibetu nebo kruté kontinentální rozdíly teploty v cen-
trální Asii. To, co je všem těmto oblastem společné, je nedostatek vody.
Tam, kde se občas přece jen objeví vydatnější srážky, reaguje tvar stanu
příkřejším sklonem stanových stěn, umožňujících tak lepší stékání vody.
Jde obvykle také o oblasti, kde nebývá tak silný vítr jako v otevřených
polopouštích s písečnými bouřemi. Tam je černý stan plochý, výborně
kopírující mírně zvlněný terén.

Existují dva základní typy černého stanu: východní nebo perský a zá-
padní nebo arabský. Jejich hlavní rozdíl spočívá v tom, jak jsou vypí-
nány. U východního typu jsou na konci utkaných pásů sešitých podélně
do tvaru obdélníku smyčky, na které se uvazují vypínací provazy. Tah je
tedy v témže směru jako švy sešitých pásů. Naproti tomu u arabského
typu jsou kratší vypínací pásy našity přes tkané pásy napříč a vypínací
smyčky se nacházejí na jejich koncích. Vypínací tah tedy probíhá kolmo
na průběh tkaných pásů stanu. Názor, že tento způsob vypínání je no-
vějšího data, podporuje rozšíření obou stanových typů, druh domácích
zvířat u příslušných nomádů i materiál použitý ke tkaní stanu. Rozší-
ření arabského typu je zřejmě vázáno na chov velbloudů, který vedl
k rozšíření černého stanu spolu s rozšířením islámu. Perský typ stanu
se naopak zachoval především v horských oblastech Persie, kde byl
hlavním transportním zvířetem osel nebo mula a použitý materiál tvo-
řila téměř výlučně příze z chlupů černých koz. Stany beduínů však měly
větší přísadu ovčí nebo i velbloudí srsti, a tedy často nebyly jen černé.

Vnitřní prostor černého stanu bývá rozdělen na mužskou a ženskou
část vertikální zástěnou. Ženská část obsahuje tkací stav, ženské nářadí
a nádoby na zpracování mléka a mléčných výrobků, ženské ohniště.
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Stanová architektura
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V mužské části jsou naopak sedla, postroje a zbraně. Původně bylo
tkaní nejdůležitější podomáckou výrobou, protože tkaný byl nejen stan
a jeho různé části – jako boční stěny a protivětrná křídla nebo tkané
pokrývky ležící na zemi – ale i nejrůznější vaky, polštáře, rohože aj.
Zůstává ovšem skutečností, že nomádský způsob života si vynucoval co
nejúspornější výbavu a zařízení.

Zmínili jsme se, že nejvhodnější a nejčastější materiál na zhotovení
černého stanu tvoří kozí černé chlupy, ale že bývá přidáván i jiný mate-
riál. Kozí chlupy však zůstávají základem. Samotná ovčí vlna by byla
příliš pružná a velbloudí srst je poměrně krátká. Někdy jiná nežli černá
barva může být důsledkem nejen přidaného materiálu, ale i barvení.

Příze se spřádá s pomocí přeslenu sestávajícího z jednoduchého vře-
tene a z malého, obvykle keramického setrvačníku. To umožňuje spřá-
dání vláken kdekoliv i v chůzi na cestě nebo při jízdě na velbloudu.
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Roz‰ífiení ãerného stanu, rohoÏov˘ch pfiíbytkÛ 
nomádÛ jiÏnû od Sahary a asijské jurty souvisí 
s nomádsk˘m zpÛsobem Ïivota pastevcÛ, kter˘ 
je podmínûn podnebn˘mi podmínkami aridních 
a pou‰tních oblastí.

Berbefii

Maurové

Tuaregové

Tebové

Lurové

Beduíni

Somálci

Kurdové

Arabové

Turkmeni
TibeÈané

Balúãové

Pa‰túni

Mongolové

Kaza‰i

Rendillové
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Stávek, na kterém se spředená příze tká do úzkých pásů, je jednodu-
chý a snadno přenosný. Stačí jej upevnit na jednom jeho konci, napří-
klad uvázat na tyč stanu. Druhý konec má obvykle tkadlena sedící na
zemi kolem svého pasu, a napíná tak tkaný pás horizontálně svým tě-
lem. Podélná osnova je natažena mezi dvěma krátkými tyčemi, které,
každá na jednom konci pásu, udávají jeho šířku. Je to obvykle 50–70
centimetrů. Vlákno útku, prohazovaného člunkem napříč osnovou, je
utěsňováno plochým dřevem nebo tkacím hřebenem. Pečlivějším uta-
hováním se docílí hustší tkanina vhodnější pro střechu stanu, protože
je odolnější proti dešťové vodě. Naopak pro boční pásy stanu stačí řidší
méně utahovaná tkanina.

Černá barva stanu pohlcuje více tepla a dává příjemnější stín. Boky
stanu sešité z řidší tkaniny propouštějí lépe vzduch.

Když stan zvlhne deštěm, jeho vlákna nabobtnají a stanou se pro vodu
nepropustná. Ovšem při dlouhotrvajícím dešti stan neodolá a postupně
se stává propustný. Navíc v mokrém stavu je tak těžký, že dojde-li k ná-
hlé potřebě přesunu, je transport velmi obtížný.

V chladném počasí, v zimě nebo ve vyšších polohách, vyhledávají ko-
čovníci pro své stany zvláště chráněná místa, popřípadě posilují boční
stěny proti větru zídkami z kamenů, rohožemi aj. Tibetský stan zhoto-
vený z dlouhých chlupů jaků je značně teplejší nežli stan z kozích
chlupů, ale přesto ještě teplejší je jurta zhotovená z plsti a lépe uzaví-
rající obytný prostor.

Kostra stanu je zcela jednoduchá. Několik málo tyčí stojících verti-
kálně nese stan, který vypnutý do boků zatíží tyče svou váhou. Kostra
není samonosná. Hroty hlavních tyčí bývají nahoře podloženy dřevěnou
patkou, někdy zdobenou jednoduchou řezbou, aby nedošlo k propích-
nutí tkaniny.

Nomádské kmeny Íránu jsou rozšířeny po celé zemi, ale zvláště mezi
hranicí s Tureckem a pobřežím Perského zálivu. Pohoří Zagros sloužilo
v minulosti jako ochranné refugium a umožnilo přežití Kurdů i někte-
rých dalších skupin, které si zachovaly mnoho ze svých starobylých 
přežitků, včetně archaického typu černého stanu. Dnešní Kurdové se
nacházejí nejen na území Íránu, ale i v Turecku a Iráku. Jižně odtud žijí
nomádští Lurové, Kaškajci a Bachtiarové. Nomádství není etnický
systém, ale ekonomické zajištění existence. V jednom kmeni jsou často
mimo nomády také transhumanti nebo i plně usedlí členové kmene.
Navíc ekonomie, tedy nomádské pastevectví a usedlý způsob života, se
může během času měnit i u jediné rodiny.

Kaškajci i další nomádi vytvářeli také politické konfederace, které se
staly ve dvacátém století terčem snahy vlády po získání kontroly nad
nomády a po jejich sedenterizaci. Takže sociální, ekonomická i politická
situace nomádů je dosti složitá.
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Charakteristick˘ stan KurdÛ a rozmístûní jeho 
interiéru.
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Kováfisky zpracovan˘ hfieben na utûsnûní tkaniny.

Tkaní stanového pruhu. Jedna z dÛleÏit˘ch 
Ïensk˘ch ãinností. Hfiebenem se utûsÀují vlákna.
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Vypínací provazy perských stanových typů jsou upevněny pomocí smy-
ček přímo na látku, protože žádné zvláštní vypínací pásy, které jsou
charakteristické pro beduínský stanový typ, zde neexistují. Vypínací
tlak je tedy podélný, ve směru tkaných pásů. Stan je z kozích chlupů
stejně jako provazy. Proto je tkanina stanu vždy černá. Boční stěny jsou
nezdobené. Krytina stanu sestává ze dvou polovin, aby při transportu
byla jejich váha rozložena na hřbetě osla. Každá z polovin stanu má na
jednom svém podélném okraji našitý úzký pás, na který jsou našity
smyčky. Pomocí dřevěných kolíků je zde polovina stanu spojena s dru-
hou polovinou, která má podobný pás se smyčkami. Na konci obou pásů
je pak vždy smyčka pro hlavní podélné vypnutí obou spojených polovin
krytiny. Hřbet stanu, ve kterém jsou obě poloviny krytiny spojeny, je
ještě navíc chráněný zvláštním tkaným pásem kryjícím štěrbinovité me-
zery mezi oběma spojenými polovinami krytiny, aby tak byla zajištěna
nepropustnost hřbetu stanu. Kostru stanu tvoří jednoduché rovné tyče
nebo tyče tvaru T bez výzdoby a kratší okrajové tyče.
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Rekonstrukce pravûkého stanu biblick˘ch HebrejcÛ.
Tento nejstar‰í znám˘ typ stanu na Blízkém v˘chodû
má vysok˘, krabicovit˘ tvar. Tím se zásadnû li‰í od
mnohem mlad‰ího arabského typu nízkého ãerného
stanu a je bliÏ‰í  v˘chodnímu typu vy‰‰ího ãerného
stanu, kter˘ má od arabského mimo odli‰ného tvaru 
i odli‰n˘ zpÛsob vypínání. 

Perský typ černého stanu
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Stan Kurdů
Hřeben stanu má řadu vrcholů, podle toho, kolik středových tyčí bylo
použito k jeho postavení. To závisí na jeho velikosti, která je vizitkou
sociálního postavení jeho majitele. Boční vertikální stěny bývají z ple-
teného rákosu, 1–1,5 metru vysoké, a jsou přivázány ke kratším obvo-
dovým vertikálním tyčím. V případě nepohody je mezi okraj tkané
střechy stanu a horní okraj rákosové stěny upevněn ještě těsnící a uza-
vírací látkový pruh.

Vnitřní prostor je rozdělen vertikální stěnou upletenou z rákosu na
mužskou a ženskou část. Má-li majitel více žen, má každá žena v ženské
části stanu své ohniště.

Stan Lurů
Podobně jako rozložený stan Kurdů sestává i stan Lurů ze dvou polovin,
obdélníků, uprostřed podélně spojených pomocí dvou našitých úzkých
pásů se smyčkami a spojovacími kolíky. Stan může být až 12 metrů
dlouhý. Příčné vypnutí nemůže být silné, protože při absenci příčných 
pásů není stan příliš odolný ve švech. Proto je přes postavený stan
zvenku přehozený ochranný provaz na obou koncích pevně zakot-
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âern˘ stan KurdÛ (Íránsk˘ Kurdistán). Krytina stanu
je nejãastûji nesena vût‰ím poãtem vertikálních tyãí.
U tohoto pfiíkladu jsou vertikální stûny z rohoÏí 
(vûtrání).

Detail systému spojení obou ãástí stanu v hfiebenu.
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vený kolíky. Svými dlouhými konci tkaných pásů visí krytina přes čelní
část stanu. Zvýšený hřeben stanu tvoří obvykle tři tyče příčně zakon-
čené ve tvaru T. Jsou ze dvou kratších částí jednoduše na sebe naváza-
ných, aby nebyly pro transport příliš dlouhé. Další kratší tyče jsou pak
umístěny podél stěn a v rozích. S jejich pomocí jsou za letního horka
boky stanu zvednuty. Obvykle je stan obklopený asi 120 centimetrů 
vysokou rákosovou stěnou zdobenou barevnými ornamenty a jednodu-
chými pestrými vzory z vlny nebo z velbloudích chlupů. Jednoduché rá-
kosové stěny jsou někdy na zimu omítnuty blátem a zevnitř stanu
lemovány nízkými kamennými zídkami, aby lépe chránily proti větru
a zimě. Protože tatáž tábořiště jsou opakovaně navštěvována, zůstávají
zídky po opuštění tábora na místě, aby posloužily při příštím pobytu.
V zimě, kdy je obytný prostor zcela uzavřený, odchází kouř z ohniště
umístěného uvnitř stanu jen obtížně a nedokonale.

Kaškajci, Basserové a Bachtiarové
V zimě používají Kaškajci ke stavbě stanu centrální tyče typu T, takže
stan má poměrně vysoký hřbet. Jeho boky visí volně k zemi. Když se
pastevci stěhují do letních pastvin, mají stan bez středních tyčí, takže
má plochou střechu a celkový tvar černého hranolu nebo krabice. Na
rozdíl od Kaškajců mají Basserové u zimního stanu všechny čtyři verti-
kální stěny jako černé závěsy. Pro letní stan nepřipojují vertikální stěny
a používají pouze stanovou krytinu, která pak tvoří nejen plochou stře-
chu, ale současně i boční stěny, takže celek má i zde podobu ploché
krabice.

Kaškajský stan měří obvykle 5 × 8 metrů a Basserů 3 × 7 metrů. Mimo
stan používají Basserové také rohožová obydlí, což signalizuje přežíva-
jící starší vlivy a okrajové postavení s ohledem na geografické rozšíření
černého stanu.
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U LurÛ b˘vají ãasto vertikální tyãe stanu nastaveny 
z dÛvodÛ snadnûj‰ího transportu. OvlivÀují tvar 
hfiebenu stanu.

Stan LurÛ a detail hfiebenového spojení obou polovin
jeho krytiny.
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Vnitřní prostor kaškajského stanu je pokrytý koberci. Také zde na-
jdeme jako ochranu proti chladu a větru nízké kamenné zídky a verti-
kální stěny namočené v blátě. Zimní vchod pak bývá umístěn na boku.
Podél zadní stěny jsou na vyrovnaných kamenech umístěny vaky
s rýží, se zrním a s jinými potravinami, dále šaty, spací výbava a pol-
štáře. Obvykle je vše přikryto kelimem – tkaným přehozem nebo něko-
lika takovými přehozy, které přispívají k barevné dekoraci interiéru. Je
to podle potřeby také opěradlo při sezení. Po pravé straně jsou opět
vaky, textil, plechovky s olejem, petrolejové lampy, plechovky s čajem,
tabákem i s cigaretami. Uvnitř stanu najdeme ještě nádoby na vaření
a v chládku kožené vaky se zásobou vody.

Menší ohniště umístěné uvnitř stanu slouží k vaření čaje. Venku před
ženskou částí stanu je větší ohniště určené k vaření a k pečení chleba. 
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Ka‰kajci: celkov˘ pohled na tábor s typick˘mi 
vysok˘mi stany.

Persepolis, Írán.
Doãasn˘ tábor Ka‰kajcÛ bûhem jarní migrace. 
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Nomádský život a migrace
Asi 100 000 Kaškajců migrovalo pravidelně dvakrát ročně během dvou
měsíců až na vzdálenost 500 km. Trávili pět měsíců v zimních a pět mě-
síců v letních sídlištích. Zbytek roku zabralo stěhování.

Koncem zimy se rodila mláďata a těsně před stěhováním se utratila
nejslabší zvířata, která by stěhování příliš ztěžovala, případně by ani
nepřežila. Nástup k migraci vyžadoval pečlivou organizační přípravu
a poslední noc se slavil velkou slavností s písněmi a tanci. Před úsvi-
tem byl dán pokyn ke strhnutí tábora a během 1–2 hodin byli všichni 
připraveni k pochodu. První jely přední osobnosti se svými rodinami
a se svou chloubou, plnokrevnými koňmi. Následovala nákladní zví-
řata, osli s nejrůznějšími vaky, nádobami, i s malými jehňaty a kůzlaty
zasazenými do zvláštních vaků, někdy i s dětmi. Velbloudi byli naloženi 
stany, rohožemi i stanovými tyčemi, a také někdy unavenými ženami
i dětmi. Následovaly pěší ženy a děti. Průvod uzavírala stáda koz a ovcí,
za kterými šli jejich pastevci. Je pochopitelné, že tak mohutný pohyb
lidí a zvířat s sebou nesl zvláštní dramatickou atmosféru. Noci trávili
pod oblohou a pod nevysokými stanovými přístřešky, narychlo zříze-
nými, které byly příští ráno snadno a rychle strženy. Denně zabral 
pochod asi 4–6 hodin, kdy urazili 10–20 km, podle počasí a obtížnosti
terénu. 

Již po poledni se stěhování zastavilo, nastala příprava jídla, péče o zví-
řata a příprava k přenocování. Postupně také docházely opožděné sku-
piny, poněvadž tempo pochodu je u různých zvířat různé. Stěhující
nomády čekaly každoročně na jejich cestě na horská pastviště dvě ob-
tíže: přechod přes na jaře rozvodněné řeky a průchod zasněženými prů-
smyky. 
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Skupina Ka‰kajcÛ pfied velk˘m ãern˘m stanem 
iránského typu. Îeny peãou chleba, muÏi odpoãívají 
a popíjejí ãaj. 
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Silný studený vodní proud museli nejprve přeplavat muži s pomocí
nafouknutých zvířecích kůží. Přenesli tak lana, která pak pomáhala
ostatním překonat dravý proud. Ženy, děti a mladá zvířata, která ne-
mohla do vody, byly přepraveny na vorech, zhotovených z nafouklých
zvířecích kůží, na kterých spočívala plošina z navzájem svázaných tyčí. 
Pět tisíc nomádů se tak přepravilo přes řeku během dvou dnů s celým
svým majetkem a se stády zvířat. Že přitom často přišlo i ke ztrátě 
zvířat a že se někdy utopili i někteří lidé, je pochopitelné i při dobré 
organizaci.
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Dva typy vaku na zpracování mléka: star‰í, koÏen˘ 
typ (vpravo), a mlad‰í typ z dfievûného soudku.

Ka‰kajci pouÏívají je‰tû dnes k pfiekonání fieky 
nafouklé zvífiecí kÛÏe jako vory. 
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Pro dubnový přechod zasněženým územím a zvláště horskými prů-
smyky musela být připravena dostatečná zásoba krmiva pro zvířata.
Sníh leží na vrcholcích jižního Zagrosu dokonce až do července. Muži
tedy nejprve proházeli a prošlapali cestu sněhem pro lidi i pro stáda.
Pak nastal namáhavý výstup, zvláště byl-li sníh vlhký. Navlhlé stany,
vaky a celý náklad podstatně ztěžknou a přechod může být vysilující
pro zvířata i lidi. Horské pastviny v konečně dosažených údolích však
jsou již v té době sněhuprosté a zvou k příjemnému pobytu uprostřed
horské přírody.

Během léta je každodenní život vcelku příjemný, i když je plný akti-
vity. Vyrábějí se koberce, je to doba lovů, různých oslav i svateb. Vstává
se každý den za svítání. Ženy rozdělají oheň a připraví čaj. Muži a hoši
se starají o zvířata.
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Ka‰kajci: Ïena pfii pfiípravû chlebov˘ch placek. Vpravo,
zavû‰en˘ na tfiínoÏce, vidíme archaick˘ koÏen˘ vak.
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Na podzim pak nastává doba návratu z horských pastvin dolů, kde
po suchém létě bývá nevalná pastva a navíc zde čekají časté spory
s usedlými vesničany, kteří brání nomádům ve volné pastvě. Řešení je
v různých úmluvách a ve stále sílícím přechodu od čistého nomádství
k transhumaci. Zámožnější nomádi si zakupují nemovitosti a tráví pak
zimní období v kamenných domech. Některé domy mají doškovou stře-
chu nebo mají namísto střechy jen napnutou stanovou tkaninu. Jiné
domy mají zase okna a dveře jako neuzavřené otvory, ve větší zimě za-
kryté stanovinou. Lidé zde často sedí teple oblečeni kolem kamenného
stolu, pod kterým sálá oheň, jenž jim zahřívá nohy i tělo.

V dubnu pak odcházejí do hor, kde žijí ve svých stanech až do nej-
plnějšího léta, kdy opustí stan a spí venku pod lehkou konstrukcí z list-
natých větví, které jim přes den dávají potřebný stín.

Tato situace, běžná ještě začátkem 20. století, byla změněna zásahem
šáha Rézy Pahlavího, který zakázal stany, odebral nomádům zbraně
a jejich vůdce zatkl a uvěznil. Hlavní vůdce Il Chán uprchl za hranice
Íránu. Došlo k ekonomické katastrofě, stáda hynula a nomádi byli do
značné míry hospodářsky ruinováni, což se však promítlo i do státního
hospodářství. Šáh odvolal svoje opatření, ale pokračoval v tendenci
usadit nomády, a dostat je tak pod politickou kontrolu. Došlo sice k dílčí
revitalizaci nomádského pastevectví, ale nomádi sami se víc a víc mě-
nili na transhumanty a migrace zůstaly pod vládním dohledem.
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Darolmizan, Írán. Ka‰kajci: Ïeny v letním tábofie 
pfii tkaní pruhu z kozích chlupÛ pro ãern˘ stan. 
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Bachtiarové, žijící na území Íránu v pohoří Zagros, vedli donedávna ži-
vot pastevců s ročním cyklem stěhování mezi pastvišti na vymezeném
území. Poněvadž se na příslušná pastviště každoročně vraceli, zůstá-
valy nepřenosné konstrukce na místě pro příští použití. Pro naše stu-
dium je zajímavé srovnání dnešní přežívající nomádské skutečnosti
s tím, co zůstane po několika letech nebo desetiletích zachováno pro
etnoarcheologa a co mu umožňuje případnou rekonstrukci tradičního
obydlí, osady i celého způsobu nomádského života v minulosti. 

Etnoarcheologická situace, jak ji popsal Digard, byla následující: pro
postavení stanu v mírném svahu musel být terén nejprve vyrovnán tak,
že na jedné straně byl svah snížen odkopáním a získaný materiál byl
navršen na protější nižší stranu, až byla získána horizontální plošina
asi 15 metrů dlouhá, vhodná pro postavení stanu. Na její horní straně
(proti svahu) byla postavena kamenná zídka, na jejíž vnitřní straně bylo
několik výklenků pro uložení předmětů denní potřeby. Jeden konec této
zídky přešel do ploché dlažby asi 4 metry dlouhé, na které bývaly umís-
těny vaky s vodou a topivo. Obytná plocha byla asi 6 metrů široká a na
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Ka‰kajci: interiér stanu chána, tedy sociální elity
kmene. Boãní stûna je z rohoÏe.

Etnoarcheologie Bachtiarů
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jejím spodním okraji, rovnoběžně s horní zídkou, ji vymezovala řada
kamenů. V ní byly původně kolíky a větší kameny upevňující vypnutí
stanové krytiny. Podobně ve svahu nad horní zídkou byl stan vypnutý
několika kolíky a velkými kameny, které po destrukci stanu jediné zů-
staly na místě. Tam, kde byl terén příliš kamenitý, byly delší okraje
stanu upevněny při zemi pouze kameny. Dva velké kameny umístěné
vně kratší stanové strany sloužily k podložení příčné tyče tkacího stavu.
Na dlouhé zídce, která už byla součástí interiéru stanu, byly uloženy
pokrývky na spaní a různé dvouvaky na uložení a transport různých
věcí. Dvě řady tyčí nesoucích krytinu stanu a umístěných podélně, rovno-
běžně se zídkou, nezanechaly po opuštění tábořiště žádnou stopu, pro-
tože nebyly zapuštěny do země. Ve vertikální poloze byly drženy jen vy-
pnutím stanu. Tři jamky omezené několika kameny a nacházející se na
obytné ploše představují zbytky ohnišť. Dvě hlavní ohniště patří ženské
části stanu a jedno menší na vaření čaje je před mužskou částí. Nejběž-
nější rozměry stanu jsou 6 × 5 m a je obýván jednou rodinou. Bývá jich
na tábořišti 3–15.

Známe-li všechna tábořiště jedné nomádské skupiny, můžeme sledo-
vat, jak se mění jejich charakteristické konstrukce v průběhu roku. To je
podmíněno různou činností pastevců, typickou pro příslušné roční údobí.

První letní tábor odpovídá údobí od poloviny května do poloviny čer-
vence. Mimo jednotlivé stany jsou v něm dvě společné konstrukce: první
sestává ze dvou na jedné straně se sbližujících zídek. Mezi ně jsou šir-
ším koncem naháněny ovce a kozy na dojení k ženám dojičkám, sedícím
u užšího konce dvojzídky. Druhá struktura je kruhová a sloužila k sou-
středění kůzlat a jehňat během dojení jejich matek.

Druhý tábor trvá od poloviny července až do poloviny září. Je v něm
několik kruhových nebo polokruhových zídek v těsném sousedství
stanů. Mají větší či menší přístupový otvor a slouží k soustředění zví-
řat, která v té roční době už musejí být pro obvyklý nedostatek pastvy
dokrmována. Poněkud stranou je kruhový udupaný prostor bez nějaké
konstrukce. Sloužil k mlácení zrna voděním dobytka v kruhu. Druhá
společná konstrukce je kruhová zídka s menším přístupovým otvorem.
Sloužila k uskladnění vymlácené slámy. Jak udupaný prostor, tak i kru-
hová zídka ukazují, že tento tábor existoval v době žní.

Třetí, zimní tábor trvá od začátku října až do konce prosince. Mimo
jednoduché stany jsou tu společné jedna nebo dvě konstrukce (podle
velikosti tábora), sestávající z udupaného kruhového prostoru pro mlá-
cení, ke kterému je připojena uzavřená, asi 1,5–2 metry vysoká zídka,
sloužící k uložení sklizně obilí na přelomu roku. Poněvadž ozimy sá-
zené při příchodu nomádů dozrají až při jejich jarním odchodu na letní
tábořiště, muži neodcházejí, ale zůstanou tu až do žní. Mlácení pak na-
stane až při návratu nomádů.
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^ Ka‰kajci: pokr˘vka na konû a sedlov˘ vak.

< Ka‰kajci: koberec na krytí podlahy stanu.
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Čtvrtý tábor je zimní, od konce prosince do konce března. Ohrady pro
zvířata, umístěné v sousedství stanů, mají obvykle menší oddíly pro na-
rozená jehňata a kůzlata. Pro zajištění potravy v tomto nepříznivém ob-
dobí jsou tu obvykle dvě společné sýpky na slámu. Jako ochrana proti
nečasu jsou také zídky, na kterých spočívala krytina stanu, zdokona-
leny a rozšířeny i na boky a dopředu. Na takové zídce pak může být
umístěna i sedlová střecha krytá rákosem. Nenesou ji nějaké vertikální
sloupy, ale silné vidlicemi ukončené tyče spočívající na kamenné zídce.

Při klidném opuštění tábořiště nezůstane na místě pro archeologa
nic z běžných předmětů. Všechen organický materiál, dřevo, kůže, pro-
vazy, chlupy a vlna postupně zmizí. Keramika většinou u Bachtiarů ne-
byla vyráběna a z kovu byly jen nože a někdy udidla nebo nějaká nádoba.
O odpadky a různé zbytky se již v průběhu táboření postarají volně po-
bíhající věčně hladoví psi. Zůstává tedy jen úprava terénu a kamenné
struktury, někdy i kamenné mlýnky, příliš těžké pro transport. Můžeme
tedy zjistit počet stanů a velikost tábora, někdy i dobu trvání tábora,
případně rozdělení mužských a ženských aktivit a podle velikosti ohrad
u stanů přibližný počet ustájených zvířat. Větší stany obvykle zname-
nají větší rodiny s větším počtem žen, ale v jedné rodině s více ženami
mohou být u jednoho ohniště i dvě i tři ženy. U zimních obydlí se mo-
hou stany se zídkou změnit v jednoduchá obydlí s kamennou podezdív-
kou a se sedlovou střechou krytou doškem.
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Ka‰kajci: kelim. SlouÏí jako vertikální 
zástûna nebo pfiikr˘vka.

352_463_Strecha  17.8.2006  10:04  Stránka 375



Stany Balúčů
Balúčové žijí v Balúčistánu, který se rozkládá na území Íránu, Afghá-
nistánu a Pákistánu. V letním období táhnou do horských oblastí ve
vnitrozemí a na zimu pak sestupují k jihu na pobřežní pláně.

V minulosti byli známí jako loupeživí nájezdníci. Byl to způsob, jak si
doplňovali svou chudobnou ekonomii.

Jejich obydlí jsou různého typu, ale nejzajímavější je kombinace čer-
ného stanu s obloukovitou kostrou, která asi představuje přežívající
pozůstatek z původně kopulovité chýše. Obvykle jde o dva až tři oblouky,
z nichž každý je svázán ze dvou kusů. Stanová konstrukce z oblouků má
svou výhodu v lepším klenutém prostoru a lepším rozložení váhy sta-
nové krytiny. Podobný typ černého stanu s obloukovou konstrukcí na-
jdeme nejen u Balúčů, ale i sousedních Durániů, Paštunů a Moghulů
(Mezárů) v Afghánistánu.

Krytina černého stanu zde sestává z pěti poměrně širokých pásů (asi
jeden metr). Tři z nich tvoří střechu a na každé straně visí jeden jako
stěna. Vypnutí stanu je podélné, protože je provedeno pomocí vypína-
cích provazů upevněných ve smyčkách na konci podélných pruhů sta-
nové krytiny, tedy na kratších stranách stanu. Při tom jsou jako u be-
duínů použity dřevěné napínáky.

V zimě je stan uzavřen svislými stěnami z rohoží upevněných podél
krátkých stran na vidlicích kratších tyčí a na přední a zadní straně stanu
jsou připevněny kovovými spínadly a přivázány k obloukům konstrukce.
Mezi dvěma předními oblouky je ponechán volný vchod. U Balúčů, po-
dobně jako u řady jiných íránských kmenů, jsou někdy rohože v zimě
pomazány blátem. Na jaře jsou boční stěny z čistých rohoží a v létě je
stan otevřený, což znamená, že rohože jsou odstraněny a okraje stanu
podle potřeby zvednuty na střechu.

Prostor stanu není uvnitř dělený. U zadní stěny jsou vyrovnány zá-
soby, potřeby na spaní, nářadí apod. Na levé straně jsou zásoby, oh-
niště a topivo a na pravé straně opět zásoby a podle potřeby jsou tam
umístěna i jehňata.
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a)

b)
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âern˘ stan BalúãÛ:
a) vertikální stûna je z rohoÏe,
b) stfiih,
c) archaick˘ typ obydlí, podezdívka je z kamenÛ 

kladen˘ch nasucho, po opu‰tûní tábofii‰tû 
zÛstanou na místû pro pfií‰tí potfiebu, krytina
obydlí je z rohoÏí,

d) jin˘ typ archaického obydlí z chrastí,
e) konstrukce stanu,
f) potulní hudebníci z BúdÏistánu,
g) rozmístûní vûcí v interiéru,
h) rozmístûní archaick˘ch kopulovit˘ch obydlí 

v krajinû.

e) f)

g)

h)

vyrovnané pokr˘vky a jiné potfieby

kolébka
vaky na vodu

dÏbán na vodu

ohni‰tû

dfievo na oheÀ

nízká rohoÏ

nízká rohoÏ

zásoby

zásoby
a jehÀata

c) d)
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Afghánistán
Afghánistán je vlastně přechodným územím mezi východem a západem,
mezi oblastí jurty a černého stanu. Mnoho z jeho historie naznačuje již
jeho geografie, a zvláště pohoří Hindukuš, tvořící přirozenou bariéru
probíhající od západu k východu. Setkáme se zde nejen s různými typy
stanových obydlí, ale i s různě pokročilým přechodem od nomádského
obydlí přes příbytky seminomádů, transhumantů až k obydlím nomádů,
kteří se natrvalo usadili, zanechali svého stěhovavého způsobu života,
ale v jejich příbytcích je dobře vidět dědictví nedávného nomádství.
Celou situaci nám ovšem komplikuje skutečnost, že území Afghánistánu
bylo v historii jevištěm mnoha přirozených i nucených pohybů nomádů
i usedlého obyvatelstva, a navíc zde najdeme nejrůznější vlivy ze sou-
sedních oblastí, z Íránu, Arábie, Indie, z Turecka i ze střední Asie. Něk-
teré nomádské tradice tak sice najdeme, ale ne na jejich původním
kmenovém území.

Hlavními nomády jsou Paštúni, sestávající ze dvou větví. Severních
a východních Ghilzajů a z jižních a západních Durániů. Většina Ghilzajů
jsou dnes transhumanti. Na jaře zasejí a provedou nejnutnější zeměděl-
ské práce a pak táhnou se svými stády do hor, kde žijí ve stanech po celé
léto. Vzdálenost jejich letních pastvišť v horách od zimoviště je různá.
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Balúãistán: obydlí zvané „tup“. Je z palmov˘ch
vûtví a kryté palmov˘mi listy.
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U jedné skupiny Ghilzajů je to víc než 500 km. Táhnou až do severního
Afghánistánu a na podzim se stejnou vzdálenost vracejí: 70 lidí, 50 vel-
bloudů, 12 oslů, 5 koňů a 600 tlustoocasých ovcí. Na podzim po návratu
sklidí transhumanti úrodu a zimu stráví ve svých hliněných domech.

Původně žily některé skupiny na obou stranách pákistánské hranice
a jejich pohyb byl nekontrolovatelný. V šedesátých letech 20. století
bylo přecházení hranic zrušeno a tím i případná kontrola průsmyku
Kybea, který byl důležitým přechodem mezi Indií a střední Asií. Nomádi
střežící průsmyk těžili totiž ze situace buď jako ochránci procházejících
karavan, anebo z jejich loupežných přepadů. Karavany tak představo-
valy ekonomický doplněk jejich skrovného živobytí. Po druhé světové
válce však postupně automobilová doprava vytlačila karavany a defini-
tivní narušení tradičního způsobu života nomádů přišlo s válkou s Rus-
kem a s následující občanskou válkou. Dnes přežívají jen poslední
zbytky nomádů.

V minulosti, ale i dnes můžeme sledovat, jak se jejich stany mění po-
stupně na dům. Zídka, která bývá vně nebo uvnitř stanu na ochranu
před větrem a sněhovými vánicemi, se postupně zvedá a rozšiřuje
i zpevňuje, až dokonale nahradí boční stěny stanu. Stan pak už tvoří
jen střechu nad kamennými stěnami a konečně je nahrazen trvalou stře-
chou. Nomádský způsob života tak končí.

Afghánský černý stan je sešitý z poměrně širokých pásů (až jeden
metr) utkaných z kozích chlupů. Zajímavá je konstrukce stanu, která
u polousedlých Durránů sestává z více (až šesti) příčně postavených ob-
louků, zhotovených ze svázaného rákosu. U zimního stanu nomádských
Durániů zůstává jediný oblouk, jehož součástí je tyč s horizontální příč-
kou. U letního stanu pak z tohoto oblouku zůstává jen podpůrná tyč
opatřená na horním konci delší hřebenovou příčkou. U takového stanu
jsou okraje střechy po obou delších stranách zvednuty kratšími tyčemi.
Sledujeme zde tedy proces výrazného zjednodušování stanu od semi-
nomádů k čistým nomádům a u těchto od zimního stanu k letnímu, je-
hož kostra je nejjednodušší. Zdá se, že přítomnost konstrukčních
oblouků u obydlí Durránů je ovlivněna Balúči, u kterých je oblouková
kostra obydlí běžná. Naproti tomu je stan Ghilzajů podobnější černému
stanu beduínů. Jeho konstrukci tvoří tři řady tyčí. Střední řada je o něco
vyšší, což ovlivňuje vnější tvar stanu. Také tento stan je zhotoven z ko-
zích chlupů. Boční stěny se připínají na vypnutý stan, takže spočívají
na vypínacích provazech. V létě se přes den odstraní. Připínají se jen
na noc. Také u Ghilzajů jako u sousedních nomádů se setkáváme u sta-
nové stěny zvenku nebo zevnitř se zídkou z kamenů nebo hlíny. Chrání
proti větru a v zimě proti sněhu. Vnitřní prostor je sice rozdělen podélně
na pravou mužskou a levou ženskou část, ale není tu žádný dělící závěs
nebo stěna. V ženské části bývá u vchodu ohniště a zásoba topiva.
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Tibet
I v Tibetu se setkává oblast černého stanu s oblastí jurty. Jurta je sice
teplejší v zimě, která zde někdy bývá opravdu třeskutá (až -40 °C), ale
pro svou konstrukci vyžaduje více dřeva a také řemeslně zpracovanou
vrcholovou část, kterou si nomádi dávají zhotovit u zkušenějších řemesl-
níků. Proto je stan nejen podstatně jednodušší, ale i nesrovnatelně
lehčí, což při životě nomádů hraje svou roli. Navíc jej Tibeťané považují
za jejich domácí, kdežto jurtu za cizí typ obydlí.

Použitý materiál tvoří chlupy jaků. Nejdelší se získávají z břišní kra-
jiny zvířat ne stříháním, ale vytrháváním. Předení příze je záležitostí
nejen žen, ale i mužů. Pásy široké 20–30 cm a dlouhé 9–10 metrů (podle
velikosti stanu) se tkají na jednoduchém horizontálním nízkém pozem-
ním stavu. Sešívají je muži. Někdy je stan sešitý do jednoho kusu, ale
většinou sestává ze dvou podélně dělených částí. Jde asi o vliv ze zá-
padu. Každá z těchto polovin tvoří samostatný náklad pro transport,
aby zvíře nebylo přetíženo. Při stavbě jsou obě poloviny stanu podélně
spojeny koženými smyčkami a kolíky – dřevěnými nebo z rohů jaků.
Střed konstrukce stanu tvoří dvě vertikální tyče, spojené dlouhou hori-
zontální hřebenovou tyčí. Pásy stanové krytiny jsou s touto konstrukcí
rovnoběžné. Uprostřed hřebene je vynechaný kouřový otvor široký 
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Tibet: 
a) celkov˘ pohled na postaven˘ stan, 
b) fiez stanem,
c) stfiih stanu. Vypínací provazy u tibetského typu

ãerného stanu nejsou na‰ity na obvodu krytiny,
ale na její plo‰e, takÏe stfiecha stanu a jeho stûny
jsou z jednoho kusu.

a)

b) c)
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60 cm (šířka dvou pásů) a asi 2 metry dlouhý. Pro případ deště nebo
sněhu je podél kouřového otvoru našitý pás, kterým je možno otvor
uzavřít. Přirozený tuk v chlupech jaků a kouř z ohně, který je přikrmo-
ván sušenými výkaly jaků, pomáhá nepromokavosti stanu.

Stany se průběžně opravují doplněním nových hřebenových pásů
a odstraněním okrajových, takže jsou vždy přidány dva pásy podél kou-
řového otvoru. Vnější vypínací provazy nejsou našité na okraji, ale upro-
střed příslušné poloviny střechy, proto je při vypnutí vlastní střecha
téměř plochá a v linii našitých vypínacích provazů visí k zemi jako boční
stěna stanu. V téže linii jsou vypínací provazy zevně podepřeny tyčemi
a pak teprve jsou upevněny v zemi kolíky. Posunem, případně úklonem
těchto vnějších tyčí je regulováno vypnutí střechy. Tyto vnější vypínací
tyče, na kterých je stan jakoby zavěšen, a vypínací provazy umístěné na
ploše stanové krytiny jsou pro tibetský stan charakteristické. Délka
stanu je různá: od 3–4 metrů až po několik navzájem podélně propoje-
ných stanů. Větší stany bývají obývány více rodinami. Půdorys může mít
tvar čtverce, obdélníku nebo i šestiúhelníku. Hřeben stanu a ohniště
dělí vnitřní prostor na dvě podélné poloviny. Na ženské straně jsou
vaky, nádobí a zásoby potravin. V mužské části jsou pastevecké potřeby,
sedla a zbraně. Na protější straně od vchodu je umístěn oltářík
s Buddhou. Podobně jako v Afghánistánu také zde se setkáme často
s kamennými či hliněnými zídkami uvnitř nebo vně stanu, chránícími
obyvatele proti větrům a sněhu. Někdy, ve vyšších polohách, mají i po-
dobu obloukovitých ochranných zdí. Vnitřní zídka slouží také jako po-
lice pro různé věci.

Nedaleko před stanem stává nevelká konstrukce, nejčastěji půlkruh
z hlíny, kamenů a výkalů jaků. Je určena pro ochranu zvířat v blízkosti
obydlí a současně označuje okraj působnosti ochranných bohů.
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Tibet: pohled na stan s jakem. Ve vy‰‰ích polohách,
kde kruté zimní podmínky pfieÏije z domácích zvífiat
jen jak, si tibet‰tí nomádi stavûjí kolem stanu a pro
zvífiata na ochranu proti vichfiicím kamenné zídky. 
V zimních podmínkách, kdy teploty klesnou aÏ 
na -3O °C, je zde pro Evropana Ïivot ve stanu jen
tûÏko pfiedstaviteln˘.
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Beduíni
Přesuneme-li se zpět na Blízký východ, setkáme se s jedním z nejvýraz-
nějších zástupců černého stanu, s pouštním černým stanem beduínů.
Život beduínů je ovlivněn, ba téměř určován velbloudy, kteří jsou jejich
typickým a nejdůležitějším zvířetem. Skutečnost, že velbloud vydrží bez
napojení 5–6 dní, jeho vytrvalost a rychlost, s jakou dokáže překonat
velké vzdálenosti, umožnila beduínům nejen rychlý pohyb, ale i mož-
nost dalekých cest v nehostinném prostředí. Další důležitá přednost
velbloudů je schopnost unést větší náklad, na rozdíl od jiných typic-
kých zvířat nomádů. K využití těchto vlastností došlo při rychlém šíření 
islámu západním směrem, v terénu, kde se velbloud mohl dobře uplat-
nit. A s rozšířením islámu po celé severní Africe na západ až k Atlanti-
ckému oceánu došlo i k rozšíření černého stanu.

V létě, v době sucha, se beduíni zdržují v blízkosti vodních pramenů
a v místech s trvalou vodou. Teprve na podzim, když obvykle přichází 
déšť, vracejí se opět do pouště, do míst svého delšího pobytu. Podzimní
déšť znamená, že zavlažená místa se v několika dnech změní v zelené
pastviny. Místo svého pobytu obměňují beduíni obvykle po deseti až
čtrnácti dnech jednak pro novou pastvu a také z hygienických důvodů.
Beduínský stan je zřejmě mladší a dokonalejší typ černého stanu nežli
černý stan jižního Íránu. 
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Beduíni Sauahni (Palestina):
a) typ beduínského stanu: levá vût‰í ãást je 

Ïenská a pravá men‰í ãást, oddûlená zástûnou, 
je muÏská; vertikální tkané zástûny slouÏí 
nejen jako ochrana proti vûtru, ale také jako 
uzávûr stanu na noc nebo pfii píseãné boufii, 

b) stfiih stanu: hlavní vypínací pás je na‰it˘ zespodu, 
rozmûry stanové krytiny jsou 5,45 × 2,55 m,

c) fiez stanem.  

napínací pás 
na‰it˘ zespodu krytiny

stfiední stanová tyã se vzpûrou

pfiední strana stanupfievaÏující smûr vûtrÛ

zakotvení vypínacího provazu pomocí kfioví zahrabaného do písku

zástûna 

zástûna na oddûlení 
interiéru

a)

b)

c)
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Je také dokonalejší adaptací do pouštního prostředí. Severní Afrika
jasně ukazuje, že jeho rozšíření bylo pozdní a z jednoho centra smě-
rem z východu na západ. Beduínský stan je plochý, s minimálním po-
čtem konstrukčních tyčí a s dlouhými provazy na vypínání. Ty dobře
vyrovnávají nárazy větru v bouři a současně jsou také ochranou proti
nečekanému náhlému jízdnímu přepadení. Upínáky napínacích pro-
vazů jsou ze dřeva nebo z kůže a mají různé tvary. Vertikální stěny stanu,
které chrání obyvatele proti větru a písku, jsou obvykle zdobeny pest-
rými jednoduchými geometrickými vzory. Přispívají k výzdobě inte-
riéru. Stavění i bourání stanu je práce žen. Jeho velikost ukazuje na
společenské postavení a majetek majitele.

Obytný prostor je dělen na menší mužskou a větší ženskou část stanu.
V mužské části je zem kryta koberci a matracemi na sezení. Nejváženější
součástí je zde velbloudí sedlo a jeho sounáležitosti. U sedla je také
nejčestnější místo pro majitele nebo pro hosta. Ženy ve své větší části
stanu mají stav na tkaní, věci na vaření a palanquin, což je jakýsi druh
malého stanu, který, krytý látkou, se při cestování připevní na velbloudí
sedlo. U stěny dělící mužský a ženský prostor jsou vyrovnány koberce
a pokrývky na spaní, u zadní stěny stanu pak jsou na vyrovnaných ka-
menech zásoby zrní, vlny aj. Ze stanových tyčí visí sedlové vaky a mezi
tyčemi může být napnuta síť pro dětské lůžko. 

V rohu před stanem je místo na vaky s vodou a na topivo. Na trojnožce
je kožená máselnice v podobě stažené zvířecí kůže, ve které se stlouká
máslo. Při okraji stanu je mezi několika kameny ohniště na vaření a na
něm několik železných tyčí pro vaření v hrncích a v pánvích. Zde se také
dělají chlebové placky.

Při svém rozšíření na západ a v kontaktu se severoafrickými Berbery
doznal černý stan určité úpravy a změny.
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Detail boãního upínáku beduínského stanu.
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Alžírský černý stan
Stany z horských oblastí jsou zpravidla větší nežli pouštní. To souvisí
především s velikostí stád jejich majitelů. Zhotoveny jsou z kozích
chlupů, ke kterým se běžně přidává ovčí vlna i vlákna z palmových listů.
Šířka pásů, ze kterých je stan podélně sešitý, bývá 60–90 cm a délka 
9–18 metrů. Příze, ze které se stanové pásy tkají, se různě barví, a tak
jsou stany různě světle a tmavě pruhované. Podle toho můžeme poznat,
kterému kmeni stan patří. Např. Awlád Alí sídlící severně od Sahary
barví střední pás střechy stanu tmavohnědě s červenohnědým pruhem
po každé straně.

Stany v Džebel Amur mají krytinu ze čtyř podélných pásů pro střechu
a po čtyřech pro přední a zadní část stanu. Stany Awlád Alí mají pět
pásů pro střechu, dva pro přední clonu a jeden pro zadní stěnu saha-
jící až k zemi. Přední dva pásy se na noc spouštějí, uzavírají stan, ve dne
jsou zvednuté s pomocí tří vidlicovitých tyčí, takže tvoří prodlouženou
předsunutou střechu.

Velké stany, zvláště v Džebel Amur, sestávají ze tří částí spojených
k sobě podélně pomocí smyček a dřevěných spínadel. V alžírské oblasti
podobně jako u marockých stanů najdeme hřebenové horizontální
a centrální vertikální tyče tvořící kostru stanu a tři našité napínací
příčné pásy. Tři řady cedrových tyčí podpírají stan v místech vypínacích
pásů. Na rozdíl od marockých stanů nejsou smyčky vypínacích pásů na
okraji krytiny, ale více vzadu, takže při vypnutí stanu visí jeho okrajová
část od smyček dolů k zemi. Nenajdeme zde proto žádné přidávané
zvláštní vertikální stěny. Uprostřed stanu zvedá krytinu do charakteris-
tického vyklenutého tvaru horizontální hřebenová tyč. S pomocí krat-
ších tyčí a již zmíněných našitých smyček mohou být přední a zadní
strany stanu zvednuty nebo sníženy podle síly a směru větru. Uvnitř
obytného prostoru odděluje závěs mužskou a ženskou část a jiný může
být před ženskou částí, aby bránil pohledu dovnitř. Jako zvláštnost je
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Dva detaily vypínání a barevn˘ interiér stanu kmene 
Awlád Alí. 
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v Džebel Amur přidána ke krytině stanu ještě rohová část, která kryje
kuchyň a ohniště v ženské části. Ponechává tyčemi rozevřený otvor pro
odchod kouře. Poloha ohniště je zde výjimečně uvnitř stanu. Všude
jinde je před stanem.

Před mužskou částí stanu najdeme malé ohniště pro přípravu čaje.
Tyče před zadní stranou stanu vymezují prostor pro uskladnění zásob.
U dělícího závěsu jsou dále v mužské části přikrývky, šaty, pušky, po-
stroje a u zadní stěny sedla na velbloudy.
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Kyrenaica. Stan beduínÛ Awlád Alí v terénu.
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Awlád Alí
Na západ od Alexandrie žijí v Kyrenaice velbloudářští nomádi Awlád Alí.
Jejich stan se podobá beduínskému, ale dvě středové tyče zvedají výše
hřeben, takže střecha stanu má větší sklon. Na horních koncích jsou
středové tyče podloženy dřevěnými patkami se skrovnou řezbou, aby
tak byla tkanina chráněna před hrotem tyče. Okraje stanu pak zvedají
kratší tyče. U zadní strany jsou 75 centimetrů vysoké, vpředu sto centi-
metrů. Pásy tkaniny jsou podélně sešity a napříč kolmo na ně jsou na-
šity pásy na vypnutí. Uprostřed obou kratších stran stanu jsou našity
v podobě oblouku silné pásy tkaniny, na které jsou upevněny provazy
pro podélné zakotvení stanu. Na okraje stanové krytiny jsou dřevěnými
kolíky přišpendleny visící pásy staré tkaniny, obvykle ze starého stanu.
Středové tyče stanové konstrukce dělí vnitřní prostor na tři části.
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> Kyrenaica. Celkov˘ pohled na stan beduínÛ
Awlád Alí.

Dva pÛdorysy stanÛ a rozloÏení ohni‰È okolo, 
beduíni, Awlád Alí.

< Akvarel stanu Awlád Alí a detail „trigy“, 
hlavního pásu k jeho vypnutí. 
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Tkaná krytina stanu sestává z 50 cm úzkých tmavohnědě barvených
pásů se slabými bělavými okraji. Podélné okraje krytiny jsou zesíleny
úzkými pásy tkaniny. Velké stany jsou opatřeny třemi vypínacími pruhy
(triga), které jsou sledovány konstrukcí se třemi řadami po šesti tyčích.
Podobně jako u Awlád Alí je hlavní tah u postaveného stanu v podél-
ném směru tkaných pásů stanové krytiny. Podélné vypnutí je provedeno
pěti pásy mírně přesahujícími okraje stanu a ukončenými dřevěnými
napínáky a provazy, napnutými pomocí zatlučených kolíků. Dvě střední
tyče konstrukce podpírají společně střední hřebenovou příčku kon-
strukce. Okrajové tyče pak na svých horních koncích mají jen malou
dřevěnou patku.
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Interiér stanu Awlád Alí. 

Džebel Nefúza. Berbeři
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Kostra stanu sestává ze tří řad po šesti tyčích, podobně jako v Džebel
Nefúze. Dřevěná hřebenová příčka je společná pro tři středové tyče,
které spolu s ní určují výšku a tvar střechy stanu. Krytina stanu je světlá.
Je utkaná z velbloudí srsti s příměsí vláken z palmových listů a z asp-
hodelu. Mívá velikost 7 × 10 metrů a sestává ze tří částí, každá z nich
pak ze čtyř pásů. Zvláštností je ohniště umístěné uvnitř stanu, kryté
zvláštním křídlem ponechávajícím možnost otevřeného kouřového
otvoru.

Awlád Náil
Awlád Náil žijí v alžírských horách severně od Sahary. Podélné pásy zdej-
ších stanů jsou 60–100 cm široké a 9–18 metrů dlouhé, podle velikosti
stanu. Jsou černé a hnědé, z barvených kozích chlupů. Kostru stanu tvoří
3–4 řady tyčí. Jejich dolní konce jsou široké a ploché, aby se příliš ne-
bořily do písku. Každá řada tyčí sleduje našitou vypínací trigu. Dvě
střední tyče jsou až 250 cm dlouhé, v konstrukci jsou nahoře zkřížené
a nesou jednu hřebenovou příčku, skromně zdobenou vrubořezem.
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Detail dfievûné vzpûry, stfiih krytiny a celkov˘ tvar stanu 
ãerného stanu alÏírsk˘ch berbersk˘ch nomádÛ z DÏebel
Amur. 

¤ez konstrukcí stanu, detail dfievûné vzpûry 
a stfiih krytiny stanu beduínÛ Awlád Náil,
AlÏírsko.

Džebel Amur

352_463_Strecha  17.8.2006  10:05  Stránka 391



M
i

z
e

j
í

c
í

 
s

v
ě

t

392

Beduínská Ïena kmene Awlád Alí pfii tkaní pfiíze 
uvnitfi stanu.

Beduín kmene Awlád Náil a jeho ãern˘ stan. 
V pozadí vpravo jsou ustájeny ovce.
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Maročtí Berbeři vedou nomádský život v horách Atlasu. V horském pro-
středí je více deště, a proto má střecha jejich stanu výraznější sklon.
Kmenové osobnosti mají nezvykle velké stany, zdá se, že z vyhrocené
prestiže. Pruhy stanové tkaniny jsou utkané z příze z kozích chlupů
s příměsí ovčí vlny. Chudší nomádi přidávají libovolně palmová vlákna,
nebo dokonce celé stany dělají z palmových vláken, utkaných společně
s proužky staré látky. Okraje střechy stanu jsou ponechány roztřepené,
aby tak lépe odkapávala dešťová voda. Na krátkých stranách stanu jsou
dřevěné napínáky, našité přímo na okraj tkaniny. Utkané pásy mají krát-
kou životnost, sotva pět let. Proto se každý podzim stanová krytina
uprostřed podélně oddělí a do této hřbetní části stanu se přidají dva
nové pásy. Tak se stan stále obnovuje směrem ke svým vnějším podél-
ným krajům. Závěsné stěny jsou 120–150 cm vysoké a jsou řídce tkané,
aby propouštěly vzduch. Tkají se na vertikálním stavu, jaký se užívá ke
tkaní koberců, a barví se načerno. Připojují se pomocí kovových jehlic.
V zimě se zvenku přidávají rákosové rohože nebo houně. Přijdou-li větší
deště, vyhloubí se kolem stanu okopy.

Jádrem marockého berberského stanu je horizontální hřebenová
příčka nesená dvěma středovými tyčemi. Symbolizuje ochranu obyva-
tel stanu. Její spodní strana je vyřezávaná a barvená. Také cedrové stře-
dové tyče jsou zdobené vyřezáváním a mezi nimi visí ochranné amulety.
Přes ně probíhá 16–30 cm široká triga, která přidržuje hřebenovou
příčku a spolu s ní propůjčuje stanu jeho charakteristický tvar. Zají-
mavá je skutečnost, že hřebenová příčka si uchovala berberské jméno:
ahammar. To spolu s jejím zdobením a s umístěním amuletů podporuje
názor, že jde o starobylý jev z doby před islámem a před zavedením be-
duínského černého stanu.

Práce se stanem je ženskou záležitostí. Před stavbou je nejprve třeba
vyčistit místo, rozbalit stan, zarazit tyče a kolíky, připravit trigu a čtyři
rohy. Pak se vztyčí středové tyče s hřebenovou příčkou. Následuje při-
pevnění závěsů a nakonec jsou nanošeny dovnitř všechny potřebné věci.

Při stavbě tábora jsou stany obvykle seřazeny v kruhu „dawr“. Bývá
jich 14–25. Mezi stany jsou nanošeny větve a suchá křoviska, aby stáda
zůstala v noci uvnitř kruhu. Ve středu „dawru“ je postavena stanová
mešita. Kruhový „dawr“ je berberský přežitek z předarabských dob, me-
šita je ovšem záležitost nová. V létě se členové „dawru“ rozdělí do men-
ších skupin a odejdou na horské pastviny.
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Portrét beduínské Ïeny z kmene Awlád Alí. 

Nomádské vaky z v˘bavy beduínÛ Awlád Alí. 

Berbeři marockých hor
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Marock˘ stan Zemmour. 
a) celkov˘ pohled, 
b) stfiih velkého stanu se‰itého z jedenácti pásÛ,
c) systém trigy, vypínání stanu, 
d) fiez konstrukcí stanu, 
e) ahammar, dfievûná vzpûra stanu, 
f) triga k vypnutí krytiny stanu.

a) 

c) 

d) 

e) 

ahammar krytina a triga

tirsaltirsal
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Je to nízký malý stan s mírným sklonem střechy. Jeho tkanina je zhoto-
vena z kozích chlupů a utkané pásy měří 40 cm na střeše a 20 cm na
předních a zadních okrajích, které tak jsou zesílené. Švy jsou šité svět-
lou přízí a ve vrcholové části stanu tvoří vzory charakteristické pro
každý kmen. Nové pásy přidávané uprostřed střechy jsou tmavší než
vybledlé starší okrajové pásy, takže stan je pruhovaný v hnědé barvě
od tmavohnědé, ba skoro černé až po světle krémovou. Maurský stan
se liší od ostatních severoafrických černých stanů tím, že nemá trigu,
jeho dvě středové tyče jsou zkřížené a další krátké tyče zvedají kraje
stanu.

Zmíněné dvě středové zkřížené tyče jsou zasazeny svými konci do ja-
mek v krátké hřebenové příčce, která jako by tvořila přechod od hře-
benové příčky ke krátké patce.

Stan se vypíná v podélném směru. K tomu účelu jsou na obou krat-
ších stranách našity přímo na krytinu dřevěné napínáky. Odtud vedou
provazy z kozích chlupů ke kolíkům. Ke krátkým stranám jsou při-
špendleny úzké pásy visící k zemi, kde jsou zatíženy kameny. Jsou z téže
látky jako stanová krytina. Na okraj čelní strany jsou našity kovové
kruhy. V nich jsou zapřeny tyče zvedající čelo střechy stanu.

Podlaha ve stanu je pokryta rohožemi upletenými z trávy a houněmi
na spaní. Zdobené a barvené polštáře slouží k odpočinku za dne. Na
zadní stěně stanu nebo místo ní visí bílá bavlněná látka. Přispívá k za-
teplení a prosvětlení prostoru. V ženské části stanu, která je na levé
straně, je z téže bílé látky zvláštní baldachýn nebo menší stan pro
mladý manželský pár nebo pro samotnou ženu. Je tu také plošina ze
svázaných tyčí na podstavci. Je nádherně zdobená barevnými koženými
přehozy. Na ní jsou uloženy stočené houně a koberce a kožené vaky
s potravou a pod ní nářadí a nádobí.

Arabský zvyk je stavět stany na tábořišti do řady, berberský do kruhu.
Stany musí být od sebe dostatečně vzdálené, řekněme 12 metrů, aby
se zvířata soustředěná u stanu nemíchala se sousedními. Před stanem
bývá chrastím vymezený jakýsi dvorek, kde jsou v pravé části vaky s vo-
dou a v levé ohniště a pícka na chléb.
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b) 

f) 

Maurský stan

Vût‰í poãet arabsk˘ch ãern˘ch stanÛ se staví do fiady.
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a)

b)
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Marock˘ ãern˘ stan z údolí Ziz: 
a) celkov˘ pohled, 
b)obytn˘ stan, 
c) hospodáfiské stavby, v‰imnûte si kamenné

konstrukce,
d)detail hospodáfiského pfiístfie‰ku,
e) sbalen˘ tábor pfiipraven˘ k transportu.

c)

d)

e)
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Rohožové chýše
Řada náznaků ukazuje, že v oblasti Blízkého východu byly v minulosti
původní příbytky a chýše stavěny z pletených rákosových rohoží a stany
ze zvířecích kůží. Postupně byly tyto jednoduché archaické příbytky na-
hrazeny pro potřeby nomádů snadno přenosným stanem, k jehož zho-
tovení byl materiál – kozí chlupy – ihned po ruce. Srovnáme-li černý
stan beduínů, nejtypičtěji reprezentovaný na Arabském poloostrově,
s černým stanem z pohoří Zagros na sever odtud, vidíme, že stan arab-
ských beduínů je výborně přizpůsobený životu v poušti a že jeho rozší-
ření do celé severní Afriky, jak ostatně víme z historie, je spojeno
s šířením islámu hlavně v 6.–11. století našeho letopočtu a s existencí
velblouda, který unesl i velký náklad a snadno překonával velké vzdá-
lenosti i v pouštním prostředí. Beduínský stan, jak jsme již uvedli, má
několik důležitých vylepšení, jako je jeho nízký a plochý tvar, dobře odo-
lávající i silnému větru v nekryté pouštní krajině, má „trigu“, tj. na stan
našité zvláštní vypínací pásy, aj. Jsou to novější zdokonalení, která
u stanů z pohoří Zagros nejsou. Tam se naopak zachoval starší typ čer-
ného stanu bez příčných vypínacích pásů a rozdělený podélně do dvou
polovin, aby tak mohl být transportován i slabšími zvířaty, jako je osel.
Navíc téměř všude v okrajových oblastech černého stanu, ať již na jihu
Sahary u Tuaregů a Tebů nebo u Balúčů ve východním Íránu, najdeme
přežívající používání rohožové krytiny a kopulovité nebo válcovité
klenby. V tom směru jsou zajímavá např. obydlí Arabů z bažin dolního
toku Eufratu v jižním Iráku s válcovitou klenbou ze svazků z rákosin,
krytou rohožemi. Nepochybně zde jde o izolovanou populaci, která, od-
kázána na jediný použitelný materiál ve výjimečném prostředí rozsáh-
lých bažin, si uchovala svůj zvláštní monumentální archaický typ obydlí
dodnes. Není vyloučeno, že jde o prastaré ovlivnění sahající zpět až do
architektury babylonské.
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Obydlí z rohoží a kožené stany

Tassili, malba neolitick˘ch pastevcÛ: tfii stadia 
budování kopulovitého stanového pfiístfie‰í – na 
prvním a druhém je jasné pouÏití ohebn˘ch prutÛ 
ãi kofienÛ k postavení kostry pfiístfie‰í. Na tfietím je
charakteristick˘ tvar postaveného pfiístfie‰í, se‰itého
z jednotliv˘ch pásÛ (dle Colombela). Skuteãnost, 

Ïe krytina byla se‰itá z pásÛ, ukazuje na rohoÏovité
obydlí.
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Svědectví z pravěku Sahary
Chýše z pletených rohoží a stany ze zvířecích kůží byly zřejmě původně
rozšířeny nejen po celém Středním východě, ale i v severní Africe a na
Sahaře. Příklady z pravěkých neolitických rytin a maleb, nálezy kamen-
ných konstrukcí a etnografické přežitky nám podávají zajímavou infor-
maci.

Na střední Sahaře v pohoří Messak Settafet byla v malém skrytém
údolí Wádí Tiksatin objevena neolitická rytina, na které je zobrazen do-
mestikovaný dobytek, velký počet vertikálních tyčí zakončených vidlicí
a umístěných mimo obydlí a několik nízkých klenutých příbytků, kru-
hového nebo oválného půdorysu. Uvnitř jednoho z nich leží člověk, což
naznačuje, že nevelké chýše sloužily především na přespání. Velký počet
tyčí, často zakončených zdobenou vidlicí, ukazuje na jejich zvláštní sym-
bolický význam. Z rytin vidíme, že tyto tyče s vidlicí sloužily k zavěšení
zaoblených vaků nebo nádob, které, soudě dle jejich tvaru, obsahovaly
tekutinu nebo semena na mouku či něco podobného, anebo šlo o pev-
nou keramiku zavěšenou pomocí provazu. Na mnoha dalších rytinách

P
o

s
l

e
d

n
í

 
n

o
m

á
d

i

399

Wádí Tiksatin. Pravûká (neolitická) rytina 
pasteveckého tábora, stfiední Sahara, Fezzan.
Vyznaãeny jsou tfii malé kopulovité stanové 
pfiístfie‰ky. Jejich malé rozmûry ukazují, Ïe slouÏily
pfiedev‰ím ke spaní. Velké vidlicovité kÛly mají 
pravdûpodobnû nûjak˘ symbolick˘ v˘znam, neboÈ 
jejich poãet i velikost jsou pfiehnané. Obydlí a kÛly 
s trojroz‰tûpením na konci a s nádobami jsou 
zdÛraznûny kruhem.
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vidíme, že tyto vidlicovité, ale také jednoduché tyče byly běžně tran-
sportovány z místa na místo uvázané mezi rohy dobytka. Navíc byla ry-
tina takové vidlice nalezena i v antropomorfizované podobě, s očima
a s ozdobou hlavy, vyrytá na neolitické pohřební stéle. Existenci podob-
ných vidlicovitých tyčí známe i z pozdějších údobí saharských pastevců,
ba i v současnosti byly zjištěny v zapadlých částech pohoří Tibesti. Dů-
ležitá je pro nás na rytině z Wádí Tiksatin jejich souvislost se dvěma
charakteristickými klenutými chýšemi.

Druhou ilustrativní skupinu informací představují malby pozdějších
neolitických pastevců z pohoří Tassili v jižním Alžíru i z Tibesti. V Tas-
sili na nalezištích Sefar a Tamrit jsou malby půdorysu oválného obydlí
s vyznačením charakteristického krytého vchodu a s rozmístěním vnitř-
ního zařízení a předmětů. V Sefaru je půdorys detailně znázorněn, takže
rozeznáme nejen půdorysný tvar a celkovou velikost obydlí (asi 2 × 3
metry), ale i detail vchodu, velikost a umístění lůžka, tři nádoby (?) po-
dél boční stěny a skupinu vaků u zadní stěny za lůžkem tak, jak je i dnes
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Tassili: neolitická malba ukazující pÛdorys, vnitfiní
v˘bavu a celkovou velikost obydlí tehdej‰ích 
nomádÛ. Uprostfied obydlí je vyznaãena plocha na
spaní, podél stûn jsou rozmístûny rÛzné vûci: nádoby
a v zadní ãásti obydlí balíky s rÛzn˘mi nomádsk˘mi
potfiebami. V horní ãásti malby jsou zajímavé tfii 
trojvidlice nesoucí miskovité nádoby. V‰imnûte si
také zvlá‰tního typu uzávûru vstupu.
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zvykem u většiny saharských nomádů. U jedné ze sefarských maleb jsou
po pravé straně vchodu i tři kůly zakončené trojrozvětvením. Také další
jemná a dobře zachovaná malba ze Sefaru stojí za zmínku. Jde o malou
chýši, která je namalovaná v půdorysu. Uvnitř na zádech ležící osoba
ukazuje, že i toto přístřeší mělo délku jen asi 2 metry. U boční stěny je
na vidlicovitých podpěrách zkonstruována jakási police, na které jsou
uloženy šípy a luk. V zadní části obvodové linie chýše je linka zdvojená
a zřetelně je zobrazena jehlice, jakou i dnešní nomádi připevňují ke
kostře obydlí rohožový kryt.

Jiná malba obydlí pochází z Tissukai a nenechá nás na pochybách,
že šlo o kopulovitou klenbu. Uvnitř chýše jsou na jakési polici seřazené
nádoby a dvě ženy sedící před chýší udávají měřítko pro velikost chýše,
asi 150 cm vysoké a 200 cm dlouhé.

Z Iheren na severu Tassili pochází pozdně neolitická malba pastevců
(styl Tahilahi), zobrazující táborový život se všemi detaily před třemi
stanovými chýšemi s půdorysem zhruba kruhovým. Je znázorněna
i struktura krytiny, případně konstrukce příbytků. Tato stanová obydlí
jsou však vlastní pouze malbám stylu Tahilahi a jsou odlišná od ostat-
ních obydlí na neolitických malbách.

Všechny tyto a řada dalších neolitických maleb v Tassili ukazují, že
v mladší době kamenné, tedy před 6–5 tisíciletími, zde měly příbytky
pastevců zpravidla nevelké rozměry a různý kopulovitý tvar s krytinou
z rohoží nebo z kůží.

Přesuňme se nyní do jihovýchodní Sahary do pohoří Gilf Kebir, už na
území Egypta. Stále ovšem jsme v oblasti etnografie nomádů s kopulo-
vitými příbytky krytými rohožemi (např. kmen Bédža). Zde z jeskyně
Magharat el Kantara uveřejnili Y. Gauthier a G. Negro mimo četných
maleb domestikovaných zvířat také malbu kopulovité nevelké chýše, je-
jíž velikost udává uvnitř sedící postava a druhá vzpřímená postava před
chýší. Z klenutého stropu visí různé vaky a kontejnery. Časově patří
i tato malba do neolitu, podle datování autorů do 4.–6. tisíciletí př. Kr.
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Neolitická kresba pasteveckého obydlí ze Sefaru
(Tassili): lidské postavy udávají dobfie celkové 
mûfiítko. Nejen vnitfiní v˘bava obydlí, 
ale i charakteristick˘ tvar jeho obrysu ukazuje 
na jasné realistické pojetí kresby. Zajímavá je lavice
ve tvaru zvífiecího tûla: nese velkou mísu.
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Tuaregové a jejich obydlí
Obrátíme-li svůj pohled k našim znalostem historické a nedávné si-
tuace saharských nomádů – Tuaregů, vidíme některé zajímavé paralely
sociálního chování. Pravda, dnes tu již nejde o stáda domácího skotu.
Podnebné změny si vynutily změny chovaných druhů, skot byl nahra-
zen menším počtem koz a ovcí a prestižní otázka se spojila s vlastnic-
tvím nově zavedených velbloudů. Nomádští pastevci však i zde repre-
zentují aristokracii a otázka majetku a prestiže je zde podobně výrazně
přítomná. Další sociální vrstvy se nacházejí jinde – mimo nomádskou
společnost, v oazách. Nomádi jsou i zde elita. Zůstává otevřená otázka,
do jaké míry představují dnešní a nedávní nomádi populaci od neoli-
tických nomádů odlišnou a reagují pouze podobným způsobem na po-
dobné životní podmínky. Není navíc třeba hledat kořeny dnešních ber-
berských Tuaregů v mnohem starších, až neolitických údobích centrální
Sahary u tehdejších místních obyvatel, které bychom v tom případě
mohli označit za paleoberbery? 

U některých severních skupin Tuaregů se setkáváme s černým stanem,
který je obvykle provázen i dalšími znaky arabizace. Jižněji a zvláště na
jihozápadě žijící Tuaregové černý stan nepoužívají a setrvávají u svých
chýší z rohoží nebo u stanů z kůží.

Tuaregové jsou součástí populace hamitů. U těchto rozeznáme dvě
velké větve: severní, žijící v severní Africe, a druhou žijící na Sahaře
a ve východní a v jižní části Sahary, v Sahelu a dál na východ až do So-
málska. K pouštní části hamitů patří Tuaregové a Tebové a k východ-
ním Bédžové, Danakilové, Ad Sekové a Somálci. Všichni jmenovaní žijí
ponejvíce typický život pasteveckých nomádů aridních oblastí a jejich
stáda sestávají z koz, ovcí, oslů a velbloudů, vzácněji z hovězího do-
bytka. Z kozích chlupů si sice zhotovují různé provazy i jiné potřeby,
nikoli však stany. Krytinu svých obydlí, chýší i stanů zhotovují ze zvíře-
cích, nejčastěji z kozích kůží a z rohoží upletených z rákosu, trávy
a z palmových listů.
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Tuaregové byli v minulosti typičtí velbloudářští nomádi ovládající svou
část Sahary a kontrolující karavanní spojení severní Afriky se subsahar-
skou oblastí. Zlepšovali svou ekonomii buď poskytováním ochrany pro-
cházejícím karavanám, nebo jejich přepadáním a loupením. Tento
způsob života se ovšem změnil s koloniálním systémem a se zavedením
vojenské, případně i letecké kontroly. V době existence karavan, které
jsou postupně vyřazovány zaváděním automobilů, se Tuaregové podíleli
na obchodování se solí a prosem. Jejich společenská struktura byla feu-
dální, s aristokraty, vazaly, sluhy i otroky, pocházejícími většinou z lou-
pežných a válečných přepadení. Postupně ovšem byly moc a vliv Tuaregů
citelně oslabeny. Tradičně mohli mít velbloudy pouze aristokrati. Nyní
je však mají i vazalové a otroci se starají o zahrady a palmové háje v oá-
zách, které jsou někdy ještě majetkem aristokratických nomádů. Otroci
jsou dnes teoreticky volní, ale často zůstávají se svými bývalými pány,
protože nedokáží najít jinou práci. Zajímavé je u Tuaregů postavení
ženy, které je mnohem volnější nežli u Arabů. Ženské věno tvoří nejen
stan, ale i postel a další stanové zařízení, které, odejde-li žena od svého
muže, si podrží jako svůj majetek. Ženy zpracovávají kůži, vyrábějí
stany, krásně barvené a zdobené vaky, polštáře i sedlové vaky. Pravdě-
podobně i zde, v postavení ženy, jako také u stanového obydlí přežívají
pozůstatky z lovecko-sběračské minulosti Tuaregů navzdory pokroči-
lejší pastevecké ekonomii, která je jinak provázena patriarchálnějšími
vztahy.
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Celkov˘ pohled na Ïivot v tábofie TuaregÛ. Prostory
denní aktivity pfied stany jsou vymezeny vût‰ími 
kameny, které po likvidaci tábora zÛstanou na místû.
Jsou charakteristick˘m pozÛstatkem del‰í dobu 
trvajícího tábofiení. 
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Zdá se, že původní pravěké obydlí Tuaregů tvořila klenutá chýše, po-
dobná vyobrazením, jaké nacházíme na neolitických malbách a ryti-
nách. U takových chýší šlo zřejmě o nomádské pastevce, jak ukazují
neolitické rytiny a malby s malými kopulovitými chýšemi a s vidlicovi-
tými tyčemi uvázanými při transportu mezi rohy skotu. 

Stanové kopulovité konstrukce najdeme poprvé doložené na skalních
malbách typu Tahilahi z konce neolitu v pohoří Tassili. Zdá se tedy, že
původní rohožové a kožené chýše se postupně měnily na chýše a stany,
které svým použitým materiálem ukazují na svůj původ a nejstarší po-
dobu. Nejmladší stanové obydlí představuje černý stan a především
jeho konstrukce zjednodušená tak, aby byla co nejsnadněji přenosná.
Je to posléze v nejjednodušší své podobě jediná tyč zakončená horizon-
tální příčkou, tedy T tyč, jak ji nejseverněji známe u severoafrického
černého stanu. Dokladem tohoto vývoje je také neustálená forma sta-
nové konstrukce v nejrůznějších kombinacích počtu tyčí i horizontál-
ních příček umístěných podélně nebo příčně k délce stanu. Někdy
přežívají dokonce i konstrukční oblouky ze svázaného rákosu nebo
z palmových listů.

Nízký stan Tuaregů s krytinou ze sešitých kůží připomíná zdánlivě
svým tvarem černý stan. Dnes přežívá na podstatně menším území, než-
li bylo jeho původní rozšíření. Najdeme jej v některých částech pohoří
Ahaggar, v nejjižnějších částech centrální Sahary a v Sahelu, u Tuaregů,
kteří z různých důvodů zůstali uchráněni silnějšího arabského vlivu.
Kožený stan zde však má jako konkurenci rohožové chýše, které na-
jdeme nejen u Tuaregů, ale i u sousedních Peulů, Tebů a východních
Bédžů, Danakilů aj. Chýše z rohoží mají tu nespornou výhodu, že jsou
lehčí a v horku chladnější nežli kožený stan. Zdá se tedy, že kožené stany
našly lepší uplatnění v dobách s bohatšími dešťovými srážkami a s chlad-
nějšími teplotami. Je-li tomu tak, pak jde o poměrně starobylý typ obydlí.
Je však omezen pouze na Tuaregy, takže rohožová obydlí, která u Tuaregů
také existují, jsou ještě starší, jak ukazuje jejich rozšíření a neolitické
skalní malby a rytiny.

Zajímavé je, že tuaregský kožený stan má na rozdíl od černého stanu
zčásti samonosnou konstrukci. Tyče a oblouky konstrukce jsou upev-
něny v zemi a písku, takže mohou stát samy, bez vypnutí stanové kry-
tiny. To a dále použití konstrukčních oblouků i vertikálních stěn z rohoží
i použití rohoží k rozšíření obytného prostoru a na ochranu proti větru
ukazuje na ovlivnění jiným typem obydlí – rohožovou chýší.

Krytina koženého stanu je z kozích nebo ovčích kůží upravených do
tvaru obdélníku a sešitých řemínky k sobě. Průměrně velký stan potře-
buje 30–40 kůží, ale jsou i stany podstatně větší. Velmi ceněné jsou
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Kožený stan Tuaregů 
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< Konstrukce rohoÏového obydlí jiÏních TuaregÛ.
Kostra je z tenk˘ch vûtví a kofienÛ tamary‰kÛ.
Jednotlivé prvky této konstrukce najdeme jak
u koÏeného stanu, tak i u rohoÏov˘ch obydlí.

stany z kůží divokých ovcí uaddan. I tato okolnost podporuje pravdě-
podobný původ tohoto stanu v dávné lovecké společnosti a teprve poz-
dější přijetí některých prvků černého stanu vhodnějších pro suché
pouštní podmínky.

Kůže krytiny jsou zbavené chlupů a vyčiněné, obvykle ne dokonale.
Kravské a telecí kůže užívané súdánskými Tuaregy mají nedobrou vlast-
nost, že se v případě zvlhnutí srážejí a tvrdnou. Při sešívání kůží ve sta-
novou krytinu pomocí řemínků jsou ponechány kožené výběžky z nohou
stažených zvířat. Slouží k upevnění krytiny k obvodovým tyčím a kolí-
kům nebo visí dovnitř stanu spolu s obarvenými a často třepenými
pásky kůže uvázanými při sešívání pro ozdobu do švů mezi kůžemi. I při
slabém vánku se třepotají a přispívají k výzdobě interiéru.

Kůže střechy jsou prosyceny vetřeným máslem a směsí velbloudích
výkalů s okrovou hlinkou. To posiluje trvanlivost a odolnost proti dešti
i proti slunci a takto vzniklé oranžové zbarvení činí stan v písečném
prostředí nenápadný. Tábor sestává porůznu z pěti až šesti nenápadně
umístěných stanů.

a

b

c

d

Tuaregsk˘ koÏen˘ stan a jeho v˘bava. Na vy‰‰í 
vidlicovité tyãi je zavû‰en imzad, hudební nástroj
TuaregÛ. 
a) rohoÏ, ochrana proti vûtru a slunci,
b) rohoÏ na spaní,
c) koÏen˘ vak na vodu,
d) imzad. 
Zvlá‰tû cenné jsou stany, jejichÏ krytina je se‰itá
z kÛÏí saharsk˘ch muflonÛ.
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U kostry stanu, která má četné variace svých jednotlivých prvků, ob-
louků, vertikálních a horizontálních tyčí a kolíků, představují zvláště
její oblouky archaický element. Stejně jako u chýší z rohoží také zde
jsou zhotoveny oblouky z kořenů a tyče z kmenů a větví tamaryšků. Nej-
běžnější varianta použití vertikálních tyčí sestává ze tří skupin po třech
tyčích, vždy dvě vertikální spojuje jedna horizontální. Střední trojice
bývá o něco vyšší. Nejjednodušší pak je užití jediné tyče s patkou nebo
hřebenovou příčkou. Způsob použití středových tyčí s horizontální pat-
kou je zřejmě půjčený z černého stanu. V době deště dává střeše lepší
sklon pro odtok vody. Horní části vertikálních tyčí bývají zdobené řez-
bou, malováním a vypalováním. Nosné tyče jsou zakončeny vidlicí, ve
které spočívá horizontální příčka kostry. Spojení zaručuje vazba kože-
nými řemínky.

Na bocích jsou vypínací kolíky nízké, takže krytina zde sahá až k zemi,
ale vpředu a vzadu jsou tyče vyšší, zhruba jako středové tyče kostry,
a vypínají krytinu do šířky. Dlouhé rohože spletené z travin vymezují
rozšířený obytný prostor před stanem. V době chladna v horách je tato
rohožová stěna zpevněna kamennými zídkami. Uvnitř nízkého stanu se
nemůžeme postavit vzpřímeně. 

Tuaregové si libují v pestrosti. Krásné kožené vaky barvené a zdobené
různými třásněmi a přívěsky jsou zavěšeny na tyčích kostry. Ve středu
stanu je umístěno lůžko kryté zdobenými kůžemi, pokrývkami a pol-
štáři. Sedla, vaky a zásoby jsou vyrovnané u zadní stěny. Před stanem
je ohniště k vaření, různé nádobí, čajníky, dřevěný moždíř na zrní 

M
i

z
e

j
í

c
í

 
s

v
ě

t

406

Tuaregsk˘ koÏen˘ stan: celkov˘ pohled. 
Pfied stanem vidíme dvû velbloudí sedla.
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Tuaregsk˘ stan – detaily konstrukce: 
a) zdobená vidlicová tyã (tagetout), 
b) rohoÏová zástûna,
c) vertikální tyã s nádobou (tesseskar), 
d) dfievûná vzpûra. 

b) a) 

c) 

d) 

352_463_Strecha  17.8.2006  10:06  Stránka 407



a datle. Vaky s vodou, obvykle něčím kryté před sluncem, jsou zavěšeny
na jedné nebo dvou vidlicích. „Tesseskar“ je zvláštní zdobený stojan ne-
soucí nádobu z tykve s mlékem určeným ke sražení. Dále tu najdeme
kamenný mlýnek na drcení zrna i vak z kozí kůže zavěšený na trojnožce.
Slouží ke stloukání másla.

V horkém létě i přes oblibu tohoto koženého stanu bývá často zamě-
něn za příjemnější pobyt v chýši z rákosu a z palmových listů, která je
chladnější.
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RÛzné typy konstrukcí tuaregského koÏeného stanu.
Centrální Sahara.
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^ Fezzan. Tzv. „zariba“, dlouhodobé, pfiípadnû trvalé
obydlí obyvatel stfiedosaharsk˘ch oáz. Je z palmov˘ch
listÛ a fiapíkÛ. Vût‰inou nejde o obydlí nomádÛ. 

> Trvalé stfiedosaharské berberské sídli‰tû s archaickou
architekturou z palmov˘ch listÛ a fiapíkÛ (Mandara,
Fezzan). Prostfiední snímek dobfie dokládá zpÛsob 
konstrukce „plotÛ“ omezujících prostor (bez zastfie‰ení)
pro kaÏdodenní ãinnost. Na dolním snímku je zachycena
klenba poãínajícího zastfie‰ení.

Celkov˘ pohled na „zaribu“ ve fezzanské oáze. SlouÏí
usedl˘m obyvatelÛm a hospodáfisk˘m úãelÛm.
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Tvar rohožové chýše jižních Tuaregů připomíná někdy černý stan ma-
rockých Berberů. Materiál je však zcela odlišný. Je také ilustrativní, že
při svém nomádském stěhování ponechávají často Tuaregové konstrukci
na místě a stěhují pouze rohožovou krytinu. Ta je zhotovena z úzkých
pásů (na šířku dlaně) upletených v ruce z palmových listů. Tyto pásy
jsou pak sešity do spirály, dávající rohoži oválný tvar. Několik jich tvoří
krytinu střechy. Boční stěny jsou z trávy, do které je vetkán útek z kože-
ných proužků tak, že je v této rohoži vytvořen jednoduchý dekorativní
vzor. Kostra takové chýše, především její oblouky, jsou z dlouhých ko-
řenů tamaryšku, které se nahřívají v ohni, aby se mohly ohnout do 
potřebného oblouku. Pak se vždy dva oblouky svážou a nechají vy-
schnout, aby udržely tvar. Tak každý oblouk sestává ze dvou ohnutých 
a navzájem svázaných částí. Při stavbě se po vyčistění potřebného pro-
storu umístí nejprve postel. Její obvodové dřevěné tyče jsou vyřezávané. 
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RohoÏov˘ pfiíbytek nomádsk˘ch PeulÛ, Bororo. 
Je témûfi totoÏn˘ s rohoÏovit˘m obydlím jiÏních 
TuaregÛ. Obû populace náleÏí k jiÏním hamitÛm.

Obydlí z rohoží

352_463_Strecha  17.8.2006  10:06  Stránka 410



U postele je umístěn vidlicovitý kůl sloužící k zavěšení vaků s potravou.
Pak se teprve postaví konstrukce, nejprve tři oblouky rovnoběžně vedle
sebe. Dva a dva zahnuté a k sobě svázané oblouky a tři takové oblouky 
rovnoběžně zasazené vedle sebe do země. Na každé straně od nich pak 
tři vertikální tyče spojené přivázanou horizontální příčkou. Na tuto
kostru se rozprostřou rohože jako střecha a kolem kostry se přivážou
obvodové rohože jako vertikální stěny. Přes střechu přehozené a uvá-
zané provazy ji upevňují proti větru. Někdy je kostra zpevněna celým
horizontálním obvodovým čtvercem, případně ještě krokvemi uvázanými
do tohoto čtverce konci a středem upevněnými do centrálního oblouku
kostry. Tak je pořízena dostatečně pevná konstrukce.

Při stěhování se rohože stočí kolem tyčí do dvou válců, které se upevní
na obou bocích osla. Dva osli stačí na transport celého obydlí z rohoží
a veškerého příslušenství.

Rohožová chýše dobře větrá, ale ochrana proti případnému dešti je
slabá. Někteří Tuaregové si pomáhají tak, že v případě deště přikryjí
střechu chýše pokrývkou sešitou z kůží.
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Fezzan. Libye. Oáza Mandara v píseãném mofii 
Ubari poskytuje podmínky pro trvalé berberské 
sídli‰tû. 

Libye. Obydlí TuaregÛ u Germy. 
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Obydlí Tebů, nomádů v pohoří Tibesti 
Velikost obydlí ukazuje na ekonomické postavení jeho majitelů. Prů-
měrná velikost je asi 8 × 3 metry, ale porůznu jsou běžné chýše men-
ších rozměrů, které jsou i o něco více klenuté. Ojediněle mohou však
mít délku i 20 metrů. Najdeme je u různých kmenů v Tibesti i v soused-
ství tohoto pohoří, ale nejtypičtější jsou u Tebů. Podobají se velkému
hangáru s vertikálními stěnami a s mírně klenutou střechou. Kostra
chýše sestává ze tří řad vertikálních tyčí upevněných v zemi. Jsou z tvr-
dého a rovného dřeva akácií. Ty se před použitím zbaví kůry, natřou se
pryskyřicí nebo se napustí velbloudí močí, která je chrání před hmy-
zem (například před termity). Na horním konci jsou uměle rozštěpené,
červeně a černě malované a zdobené jednoduchou řezbou. Aby se tyč
nerozštípla dál, je nejprve pod rozštěpem ovázána pevně koženým ře-
mínkem a rozštěp je při nahřívání v ohni roztažen. V rozštěpech verti-
kálních tyčí jsou uloženy a uvázány horizontální tyče z kořenů akácie,
přes které jsou příčně umístěny a přivázány lehké krokve, vždy asi
10–20 centimetrů od sebe. Středová řada rozštěpených tyčí je o něco
vyšší nežli obě okrajové řady. Krokve tak tvoří mírně vyklenutou kon-
strukci střechy chýše. Krytina chýše je ze čtyř velkých rohoží. Dvě tvoří
dlouhé vertikální stěny a dvě krytinu střechy. V jižní části pohoří Tibesti 
se vyrábějí z listů palmy dum a jsou asi 160 cm široké a až 12 metrů
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Miska v rozso‰e, nalezená na doãasnû opu‰tûném
sídli‰ti TebÛ pod skalním pfievisem v Tibesti. 
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dlouhé. V zadní části chýše, kde se nachází lůžko, zásoby a pokrývky, je
střecha zdvojená koženou vložkou.

Výroba rohoží i stavba chýše je záležitostí žen.
Vchod do chýše se nachází na jedné z delších stran, odvrácené od pře-

važujícího směru větrů. Na zimu je vchod zmenšen a uvnitř chýše je 
za vstupem oddělená předsíň. Boční stěny jsou zdvojeny. V době vichřic 
a deště se tvar chýše dá upravit tak, že vnější řady vertikálních tyčí jsou
posunuty blíže ke střední řadě a horním koncem jsou vykloněny ven. Na
průřezu pak má chata souvisle klenutý tvar včetně bočních stěn. Dolní
okraje rohoží jsou navíc upevněny kolíky do země a střešní krycí rohože
jsou nad lůžkem po celé délce střechy podloženy kůží. Přes střechu jsou
napříč přehozeny provazy na koncích zatížené kameny. Takto upravená
chýše lépe odolává nepříznivému počasí.

Je-li příliš horko, je možno rohože na bočních stěnách poněkud sto-
čit nad zem, aby vzduch proudil obytným prostorem.

Uvnitř chýše jsou naproti vchodu umístěny vaky a velké džbány na
vodu. Hned za stěnou předsíně je ve velkém hlavním prostoru umís-
těno ohniště, které však slouží jen k vaření čaje. Na stěně přepážky jsou
zavěšeny různé tašky. V zadní části chýše jsou u lůžka dva sloupy. Je-
den nese kravský roh, ve kterém je máslo, upravené jako voňavá mast
pro osobní kosmetiku. Na tělo, na udržování kůže i na vlasy. Na dru-
hém sloupu visívá nádoba s mlékem na sražení.

Lůžko je společné pro rodiče i pro děti. Jeho konstrukce připomíná
konstrukci chýše: základ spočívá v kolících zaražených v písku. Jejich
horní konce jsou rozštěpené do vidlic, ve kterých jsou umístěny hori-
zontální příčné tyče tvořící plochu lůžka. Na těchto tyčích leží větve a ro-
hož spletená z trávy a z řemínků, případně i ovčí kůže.

Za lůžkem je zavěšená „dela“, 2–3 × 1 metr velká kůže, zdobená třás-
němi a mušlemi kauri. Slouží jako ozdobná plachta na ženský palan-
quin pro jízdu na velbloudu. V chýši má pouze dekorativní funkci. Nad
„delou“ jsou umístěny další dekorativní předměty, postroje ženského
velblouda, ploché talíře pletené z trávy a zdobené třásněmi aj. Za lůž-
kem bývá umístěná kožená máselnice, vaky se zásobami, postroje, vel-
bloudí sedla a složené pokrývky. Jejich výška ukazuje bohatství majitele
chýše.

V pohoří Tibesti nacházíme i další, seminomádská obydlí, postavená
natrvalo z dřevěných tyčí a krytá rohožemi. Majitel mívá takových obydlí
několik a postupně je podle potřeby střídá, přičemž celá konstrukce
zůstane zachována na místě, jen krytina z rohoží je přenášena na nové
bydliště. Celé obydlí se obvykle skládá ze dvou i více součástí, poně-
vadž zde není potřeba přenášet je celé z místa na místo. Tak existuje
zvláštní obytný prostor, hospodářský prostor i další prostor vymezený
pro venkovní aktivity.
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Celkov˘ pohled na kostru klenutého rohoÏovitého
obydlí TebÛ v Dohone, v severov˘chodní ãásti zatím
málo známého Tibesti. Taková kostra obydlí vãetnû
pfiidruÏen˘ch konstrukcí zÛstává na místû. Rodina má
obvykle na 2–3 pfiíhodn˘ch místech více takov˘ch
konstrukcí, které podle potfieby stfiídá. V‰imnûte si 
obloÏení ploch˘mi kameny kolem obytné ãásti 
konstrukce.
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Celkov˘ pohled na doãasnû opu‰tûné obydlí
TebÛ, severov˘chodní Tibesti. Mimo obydlí je
jednoduchá horizontální ochrana proti slunci,
protoÏe vût‰ina kaÏdodenních aktivit se odehrává
pfied obydlím.

Opu‰tûná velká polonomádská usedlost, 
v˘chodní Tibesti. Pfii stûhování berou nomádi 
rohoÏovou krytinu s sebou.

Tibesti. Detail se‰pendlení krytiny z rohoÏí 
pomocí velk˘ch trnÛ. 
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Východní hamité
U východních hamitů jde nejčastěji o lehkou kostru z dlouhých oheb-
ných tyčí upevněných v zemi v kruhovém nebo oválném půdorysu, ohnu-
tých a svázaných do středu k sobě. Tvoří tak kopulovitou klenbu. Krytina
je nejčastěji z rohoží anebo z rohoží kombinovaných s kůžemi, vzácněji
jen z kůží. V létě, kdy se nomádi často stěhují, jsou obydlí zpravidla
malá, některá sotva dovolují vzpřímenou postavu. Uvnitř mají přede-
vším lůžko nebo místo na spaní.

Chýše kmene Bédžů jsou velmi blízké chýším jižních Tuaregů nebo
kočovníkům Tebů z Tibesti. Krytina je z rohoží pletených z listů palmy
dum. Střešní rohože jsou pleteny hustěji a zakouřeny v dýmu ohně, aby
byly odolnější v dešti. Boční rohože jsou naopak řidší, aby propouštěly
vzduch a dobře větraly.
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Na jihov˘chodû Sahary najdeme zajímav˘ typ 
asymetrického rohoÏového obydlí u nomádÛ 
RendillÛ v Keni. Vychází z kruhového pÛdorysu, 
kter˘ kombinuje kopulovit˘ tvar a z jedné strany 
jednodu‰e opfiené tyãe.

Nomádi kmene RendillÛ s sebou pfii stûhování 
pfiená‰ejí nejen krytinu, ale i kostru svého obydlí.
Celkov˘ náklad stûhovaného obydlí má bizarní tvar.
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Jižně od kmene Bédžů žijí v Etiopii Danakilové, Somálci a v severní
Keni východně od jezera Turkana Rendillové. Jejich chýše jsou malé,
jsou majetkem žen, které je také zhotovují i staví. Postavené obydlí je
pak ovázáno provazci. Vlevo od vchodu je před chýší vymezený prostor
s ohništěm.

Ve stanu obvykle spí žena a děti. Muž spí před stanem u dveří ve stínu
zvednuté střešní rohože. Navzájem jsou k sobě rohože připevněny vel-
kými trny nebo kovovými jehlicemi.

Obydlí nomádů Rendillů má nezvyklý tvar. Jako u jiných podobných
konstrukcí jsou i zde použity ohebné tyče upevněné v zemi do oválného
půdorysu, ale jedna z delších stran zůstává konstrukčně otevřená. Jsou
o ni opřeny rovné tyče, takže půdorys se tak mění do tvaru zaobleného
lichoběžníku s asymetrickou kopulí. Všechny konstrukční tyče jsou na-
vzájem svázané a celá kostra je krytá menšími rohožemi na způsob
střešních tašek: horní rohože kryjí nižší, aby tak dešťová voda nezaté-
kala dovnitř.

V chýši je naproti vchodu místo na spaní. Na roštu z prutů jsou umís-
těny kůže a rohože a lůžko je lemováno různými vaky a zavazadly.
U vchodu je malé ohniště se zásobou topiva. Kolem stěn jsou košíky
a nádoby na zrno, máslo a mléko. U vchodu se dále nachází větší ná-
doba s vodou.

Kromě černého stanu, koženého stanu a chýší z rohoží je dalším velmi
rozšířeným typem nomádského obydlí jurta. Je typická především pro
středoasijské a východoasijské pastevce.

P
o

s
l

e
d

n
í

 
n

o
m

á
d

i

417

Kopulovité obydlí z rohoÏí. Na jiÏním a jiho-
v˘chodním okraji Sahary pfieÏívají skupiny 
hamitsk˘ch nomádÛ, ktefií si ve své kultufie
uchovávají archaické prvky.
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Stavba jurty (mongolsk˘ typ): nejprve se postaví 
obvodová mfiíÏová kostra. Následuje umístûní Ïerdí 
a centrálního kruhu, pak plstûná krytina a koneãnû
dvefie a obvodové pásy zpevÀující celou konstrukci.
Dfiíve byla jurta vytápûna otevfien˘m ohnûm, dnes se
vût‰inou pouÏívají Ïelezná kamínka. PfieÏití mrazivé
zimy umoÏÀuje také znásobení plstûné krytiny.
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Tradiční jurta byla známá jako obydlí od pravěku. V tom směru jsou
informativní archeologické výzkumy sídlišť dávných Bulharů žijících
v jurtách původně severně od Kaspického moře. Od té doby se tento
typ obydlí ve svých základních rysech příliš nezměnil.

Toto obydlí, poměrně snadno proměnitelné do dlouhodobého, ba i trva-
lého bydliště, upoutalo v minulých letech pozornost zvláště amerických
architektů. Při jejich snaze vytvořit snadno zkonstruovatelné, přemísti-
telné a jednoduché, ale případně i dlouhodobé obydlí vhodné jak do
horkého letního, tak i do chladného zimního období, se jevila jurta
nebo spíše jurtě podobné obydlí jako zajímavé. Bylo možno ji izolovat
od země improvizovanou podlahou, umístěnou na položených dřevě-
ných trámech. Malá kovová kamna poskytla dostatek tepla v chladném
období. Také elektrické osvětlení bylo možno snadno zařídit. Takový
způsob modernizace je ostatně běžný v současné době například na
okraji větších mongolských měst. Tamější proměny jurty nám dobře
ilustrují její přizpůsobivost.

Ve středoasijské stepi mají jen málo deště, ale zato silné větry a stu-
dené zimy. Tak jako v aridním pouštním prostředí bylo šíření islámu
a černého stanu nerozlučně spjato s velbloudem umožňujícím zde
rychlý pohyb, tak pro mongolskou expanzi od Číny až po Evropu byl ta-
kovým klíčovým prostředkem umožňujícím rychlé přemísťování i na
velké vzdálenosti v asijských stepích kůň. Kůň však znamenal pro asij-
ské kočovníky mnohem víc než pouhý prostředek rychlého přemístění.
Byl pro ně symbolem prestiže i sociálního postavení, byl základním mě-
řítkem hodnot jejich nomádské kultury.

Původní oblastí typické jurty byly stepi celé střední Asie obývané
Kalmyky, Turkmeny, Uzbeky, Kirgizy, Kazachy, Burjaty, Tatary a Mongoly.
Na rozdíl od většiny nomádských příbytků je jurta ještě dodnes běžně
používaná zvláště v Mongolsku a všude tam, kde ve střední Asii přežívá
nomádské pastevectví. 

Ekonomie středoasijských nomádů však spočívala na chovu stád koz
a ovcí. I když šlo o skromná zvířata, přece jen byly dobré pastviny ome-
zené, a proto v létě najdeme jen málo jurt na jednom místě. Pouze v zimě
se soustřeďovaly větší kmenové skupiny v charakteristických kruhových
táborech – aulech.
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MfiíÏovitá skládací obvodová konstrukce jurty. 
PÛvodnû byla spojovaná surov˘mi fiemínky, 
nyní ‰roubky. Tvofií základ snadného transportu 
celého obydlí.

Jurta
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Plstûná jurta mongolsk˘ch BurjatÛ. Zámek u dvefií 
a komín z kamínek jsou v˘mluvné znaky modernizace,
aãkoliv celkov˘ typ tohoto obydlí se mûní jen málo.

Îivotaschopnost jurty je dobfie patrná z vnitfiní 
v˘bavy této mongolské jurty, nesoucí jiÏ zfietelné 
prvky usedlého Ïivota.
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Na celém rozsáhlém území rozšíření jurt jsou obměny v konstrukci,
ve tvaru i výzdobě jurt nevýrazné. Je možno zhruba rozeznat dva typy:
mongolský, užívaný na západě Kalmyky a na východě Mongoly, Burjaty,
Altajskými národy a Tatary. Vyznačuje se tím, že konstrukce horní kuže-
lovité části jurty je z rovných tyčí. Druhý typ je turkmenský, užívaný Kir-
gizy, Uzbeky, Turkmeny a Kazachy. Má střešní tyče zahnuté, takže tvoří
jakousi klenbu jurty. U vertikálních stěn jurt Uzbeků a Turkmenů bývá
v létě plsť nahrazena pletenými rohožemi, umožňujícími v horku pří-
jemné větrání. U východního typu bývají plstěné boční stěny vyrolovány,
aby bylo umožněno dokonalé větrání. Povrchové rohože jsou někdy na
zimu kvůli zateplení i omítnuty a tam, kde nejsou použity rohože, může
být zateplení jurty vylepšeno přidáním většího počtu plstěných pokrý-
vek (až sedmi).
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Dva základní typy jurty s odli‰n˘mi Ïerdûmi 
a centrálním kruhem: v˘chodní (mongolsk˘) nahofie 
a západní (turkmensk˘) dole.

Stûhování jurty na volském potahu, Turkmenistán.

Postavená kostra jurty (turkmensk˘ typ) zpevnûná 
obvodov˘mi pásy. Na zemi leÏí centrální kruh 
(moderní typ) a nûkolik Ïerdí.
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Konstrukce centrálního kruhu: 
V˘chodní (mongolsk˘) typ má sloÏitûj‰í konstrukci
kruhu, která je dnes vesmûs odkázána na práci 
odborn˘ch fiemeslníkÛ. Je nesena dvûma vertikálními
tyãemi. Západní (turkmensk˘) typ je pÛvodnû 
jednoduch˘, zmnoÏením Ïeber v‰ak i on dostává
dnes sloÏitûj‰í fiemeslnou podobu.

Souãasn˘ typ centrálního kruhu konstrukce 
turkmenské jurty. 

·iroká pouÏitelnost jurty je zfiejmá i z této kresby 
spojující jurtu a sakrální jurtovitou konstrukci.
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Celková konstrukce jurty je velmi odolná i proti silným větrům. Její
kostra je samonosná, není třeba ji kvůli upevnění zapouštět do země. 

Boční stěny mající tvar válce tvoří důmyslná skládatelná laťková mříž.
Její skládatelnost je rozhodující jak pro transport, tak i pro snadné po-
stavení na novém místě. Tato kostra válcového tvaru je asi 120–150 cen-
timetrů vysoká a sestává, podle velikosti jurty, ze 4–10 kusů takových
laťkových mříží. Každá z nich je zhotovena z 33 vrbových nebo jalovco-
vých podélně rozpůlených latí, po odstranění kůry a povrchové úpravě
asi 2 centimetry širokých. Jsou spojovány pomocí vlhkých řemínků pro-
tažených provrtanými nebo lépe propálenými otvory. Vlhké řemínky
jsou poddajné, ale po vyschnutí poskytují velmi pevnou a pružnou
vazbu. V moderní době jsou často nahrazovány šroubky.

Do válcového obvodu je mezi dřevěné mříže vsazen pevný dřevěný
rám pro dveře, na který je obvodová laťková mříž přivázána. Vchod bý-
val původně krytý plstěným závěsem, dnes je obvykle nahrazen pev-
nými dřevěnými dveřmi, jejichž výzdoba ukazuje na sociální postavení
majitele.

Konstrukčně je důležitá vrcholová „koruna“, do které jsou upevněny
tyče klenby. Jednodušší tvar najdeme u Turkmenů. Je u nich zhotovena
z latí ohnutých do kruhu a z několika do kříže postavených prutů 
uvnitř tohoto kruhu. Je podpírána jednou tyčí nebo kůlem (podle veli-
kosti jurty). U mongolského typu jurty je koruna složitější a těžší. Bývá
vyráběna z jednoho kusu dřeva řemeslnými odborníky – stolaři. Je pod-
pírána dvěma dřevěnými sloupy.

Korunou přichází do jurty světlo a odchází kouř z ohně, ve kterém se
často používá jako topivo dřevěné uhlí. V moderní době tudy prochází
ven komínová roura z kamen a přístup světla je zajištěn průhledným
plastikem.

Podlaha je krytá plstí. V zimě je na ní vrstva suchého sena překrytá
další plstí. Dnes, kdy se častěji setkáváme s dřevěnou podlahou zved-
nutou na podložených dřevěných trámech, bývá krytá plstí a tkanými
koberci.
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Základní typy dvefií jurty: dfievûn˘ rám, plsÈ, 
proutûná pletenice a dfievûné dvefie, jejichÏ 
v˘zdoba reprezentuje sociální postavení majitele.
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Promûna jurty pfii pfiechodu nomádÛ na usedl˘ 
zpÛsob Ïivota: v lesních oblastech (nahofie) 
a ve stepním prostfiedí (dole).

Turkmensk˘ typ jurty. Zajímavé je zpevnûné orámo-
vání dvefií a obvodové (dolní) utûsnûní. Na zimu se
pro zateplení pfiidává i nûkolik dal‰ích plstûn˘ch 
krytin. 
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Dfievûná (trvale umístûná) jurta BurjatÛ ve vsi 
u Bajkalského jezera. SlouÏí hospodáfisk˘m úãelÛm.
Ilustruje proces usazování pÛvodních nomádÛ. 
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Pfiíklady rÛzn˘ch typÛ v˘chodních i západních jurt.
Rákosové vertikální stûny kryjící mfiíÏovou kostru 
mohou b˘t v pfiípadû potfieby omítnuty proti chladu.
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Turkmenská jurta v terénu. Zvednutí obvodové ãásti
krytiny umoÏÀuje vûtrání. Kameny slouÏí k utûsnûní
dolního obvodu krytiny.

< V sousedství souãasné mûstské panelové bytové
v˘stavby vyrostlo seskupení jurt vãerej‰ích nomádÛ,
hledajících dnes trvalé usídlení ve mûstû. Na cestû
do jiného Ïivota si svá obydlí, slouÏící pÛvodnû jiné
ekonomii, jinému prostfiedí, jinému zpÛsobu Ïivota
a jin˘m hodnotám, pfiinesli s sebou.
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Opu‰tûn˘ tábor uzavfien˘ch teepee.
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Moderní doba vytlačuje tradiční způsob bydlení, který zaniká spolu
s tradiční ekonomií. Jeho existence byla podmíněna kromě ekonomie
především podnebím a také sociální strukturou a velikostí příslušných
populací i stupněm jejich izolace, což vše podporovalo rozrůznění míst-
ních kulturních tradic. Dnes všechny tyto zvláštnosti, výsledky tisíciletí
trvajících inovací překlenuje technologický vývoj a moderní komunikace
podporovaná novými ekonomickými zájmy.

Všelidský mentální základ se však mění, alespoň v určitých psychic-
kých sférách, pomaleji nežli technologie a demografie. Stále více hle-
dáme své kořeny, svou seberealizaci s pomocí použitelných částí naší
kulturní tradice. Také moderní architektura se často obrací stejným
směrem. Hledáme, co je dnes pro nás zajímavé i u nomádských tradic
našich předků, kde obracíme pozornost k lehkým materiálům a k jedno-
duchým konstrukcím snadno přenosným a měnitelným. Konstruujeme
nejen přemístitelná dělení vnitřního obytného prostoru nebo různé
typy lehkých stínidel vně našich obydlí, ale i velké výstavní a sportovní
pavilony i závěsné mosty a jiné dočasné i dlouhodobé struktury, které
s použitím nových materiálů slibují nové způsoby pokrytí našich zájmů.
Obracíme pozornost také k nomádskému způsobu bydlení, který navíc
slibuje zjednodušení našich potřeb a uskrovnění se i v materiální kul-
tuře – další novou hodnotu potřebnou pro naši budoucnost.

Až dosud se v různých historických údobích a rozdílných geografic-
kých oblastech setkáváme se dvěma základními formami pasteveckého
života – s transhumancí a s čistým pastevectvím, kdy se celá stáda s do-
konalou pasteveckou ekonomií stěhují z místa na místo.

Ještě dnes můžeme v zapadlých horách najít pastevce, kteří na vrchol-
cích kopců tráví se svými stády celé měsíce, anebo najdeme opuštěnou
salaš, jeden srub, který mohl sloužit jen několika málo pastevcům s ne-
velkou skupinou dobytka. To už není jako kdysi, kdy byl téměř všechen
dobytek na celé léto vyhnán z dědiny na pastvu.

Z
a

m
y

š
l

e
n

í
 

n
a

 
z

á
v

ě
r

429

Zamyšlení na závěr
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Zastavíme se před salaší a na mysli nám vyvstane otázka, o kolik ovcí
nebo koz se zde pastevci starali. Zřejmě jde o zbytek původního roz-
sáhlého stáda. Dnes je toto menší stádo tvořeno vždy ze skupin ovcí
patřících různým vlastníkům. Srub obvykle nemá podlahu a na hlíně je
tu jedno ohniště, dvě lavice, u některé salaše je čelní štít, u jiné chybí,
střecha bývá dosti chatrná, žádná okna. Neolit – napadne vás. Ano, pře-
žívající poslední zbytky neolitického pastevectví.

Není to pauperizace? Nebo ekonomická proměna? Nebo obojí? Jasné
a jednoznačné hodnocení je zde obtížné.

Napadá mě ještě jedno srovnání: zemljanky. Najdeme je jako zřetelný
výraz chudoby například na vhodném místě v romské osadě, kde je zem-
ljanka zahloubená do hlinitého břehu. Vše, nebo skoro vše je z míst-
ního materiálu, skoro žádný transport, náklady jsou prakticky jen
v pracovní síle a to se zpravidla řeší svépomocí. V minulosti bylo samo-
zřejmě takových zemljanek na sídlišti mnohem více, ale postupně bylo
obydlí doplňováno, vylepšováno, modernizováno. 

Dokonce se někde setkáme s malovanou fasádou, dekorativní, geo-
metrickou, s naivním uměním, které se postupně stává turistickou
atrakcí, ba přispívá případně i k vylepšení ekonomické situace maji-
tele. Celé domorodé skupiny si dnes přivydělávají uměním. Někdo ma-
luje, někdo je sochař, někteří si přivydělávají místním tradičním zpěvem
nebo tancem. Ekonomická výpomoc na sebe bere nejrůznější formy. 

Na druhé straně v ekonomicky lépe situované společnosti se takto
projevuje i jistý druh nostalgie, touha vrátit se ke vzpomínkám z dět-
ství, zachovat něco z tradice, na kterou jsme zvyklí a které se nechceme
nebo ani nedovedeme vzdát.

Stejně tak jsou zajímavá podzemní obydlí tzv. troglodytů, příbytky
v hliněných svazích nebo pod sklaními převisy. Vždy jde o maximální
využití nejvhodnějšího a nejlépe dostupného stavebního materiálu.
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Pfiíklad dvou zemljanek z rumunské Oltenie.

< Romské zemljanky z v˘chodního Slovenska.
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Člověk dnes zajišťuje svou existenci a bydlení nejrůznějším a nejren-
tabilnějším způsobem z čehokoliv, co se hodí a co je po ruce, což tvoří
stále zdrcující většinu neškolené, neprofesionální architektury. Jak se
tato situace vypořádá s rostoucí populační explozí? Dokážeme využít
své jednoduché kořeny a dokážeme se znovu zmocnit jednoduchých
a účelných tvarů, upustíme od absurdností moderní technologie a vy-
budujeme si střechu nad hlavou, která jednoduše a nejlépe pokryje
naše potřeby?
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Orjachov, Bulharsko. Zahloubené obydlí 
na bfiehu Dunake.
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Troglodytická obydlí z oblasti u Xi’an. âína.

I v souãasné dobû se v âínû pouÏívají ve 
spra‰ov˘ch oblastech troglodytická obydlí 
aÏ devût metrÛ hluboká, pfiístupná zvlá‰tním
schodi‰tûm.
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Dordogne, Francie. Ne v‰echna troglodytická obydlí
(v tomto pfiípadû umístûná pod jeskynním pfievisem)
svûdãí o pauperizaci. 

Také moderní PafiíÏ – UNESCO vyuÏívá my‰lenku 
troglodytického stavûní uprostfied velkomûsta, 
zachová se tak voln˘ prostor v pfielidnûném 
prostfiedí.
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Matmata, Tunisko. 
Opu‰tûná sídelní jáma s vûncem obytn˘ch prostorÛ.
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Matmata, Tunisko. 
KuchyÀská ãást berberského troglodytního obydlí 
v okrouhlé vyhloubeninû.

> Troglodyté severní Afriky (Libye, Tunisko) 
vydlabali svá obydlí do hlinitého bfiehu:
a) pÛdorys,
b) fiez.
V‰echny místnosti jsou umístûny v pfiízemí, 
tedy na dnû zahloubení.  

a)

b)
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Les Fyzies, Francie. Langerie Basse, Périgord.
Od stfiedovûku vyuÏívali místní obyvatelé – „moderní
troglodyté“ – hluboké místní skalní pfievisy jako
obydlí. Nûkteré z tûchto obydlí – domÛ jsou jiÏ plnû
modernizovány.

> Zelve, Turecko. 
Skalní obydlí dostupné vnitfiním schodi‰tûm.
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Zelve, Kapadocie – obydlí vytesané 
do pfiirozeného geologického útvaru.
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Ve ‰panûlské Granadû jsou pÛvodní troglodytická obydlí
jiÏ pfiedmûtem turistického ruchu.

< Seskupení podzemních obydlí s novodob˘mi 
pfiístavky, mj. garáÏemi.
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Abu Hurajra 125
Aichbühl 166
Ajn Gujev 124
Ajn Mallaha (Ejnan) 124, 125, 129
Ales Stenar 225
Alexandrovka 66
Altyn-dépé 133
Ambrona 90
Anghelu Ruju 235
Anosovka 68, 69
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Arcy sur Cure 53
Ardaneen 204
Ariusd 162, 163
Avdějevo 66, 95
Avebury 178, 197

B
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Barnenez 186, 191, 192, 205
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Bazoges-en-Pareds 190
Beaumont 176
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Bilzingsleben 39, 40, 42, 47
Birmirk 256
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Bulhary 179
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Castelluccio 241
Cernavoda 163
Cgantija 231
Clacton on Sea 41
Coddu Vecchiu 239
Combe Grenal 52
Comenda da Igreja 194
Cuiry lès Chaudardes: 146
Cumberland Sound 258
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Černovaja 218, 219
Čou-kou-tien 47
Čulavery 135

D
Darian 159
Darolmizan 363, 371
Dimini 131, 132
Dobraničevka 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 95
Dohone 120, 414
Dolní Věstonice 54, 55, 56, 70, 72, 92, 94
Domu’s Orku 237, 239
Dordogne 103
Dorchester on Thames 180
Dowth 198, 201
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Durrington Walls 178, 196
Duvensee 166
Džado 121
Džebel Amur 386, 387, 391
Džebel Nefúza 390, 391
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Érd 50, 51
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Filicudi 235
Filitosa 236
Fjord Independence 247
Fjord Varanger 259
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Gettlinge 225
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Gilf Kebir 401
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Granada 439
Gresbakken 260
Grosbakkeengen 259
Grossgartach 134
Grotte du Lazaret 39, 44, 45
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Hagar Kim 226, 229, 230
Hajonim 125, 129
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Haua Fteah 114
Hlinsko u Přerova 155
Hoggar 123
Hokkaido 301, 305
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Charavines 169, 170

I
Iheren 401
Ile Longue 193
Ipiutak 246, 248, 249
Itford Hill 175
Ituri 345

J
Jamal 278, 286, 287, 288, 289, 290
Jelisejevič 82
Jericho 125, 126, 127, 128, 129, 132
Jeskyně velkého slona 341, 342
Jezeřany-Maršovice 155

K
Kara-dépé 133
Karanovo 130, 134, 135
Karlshuld 165
Kercad 198
Kerlescan 217, 234
Kerloas u Pluarzelu 215
Klentnice 175
Knowth 198, 199, 200, 201, 204
Kökénydomb, 163
Köln-Lindenthalu 177
Kolomyjščina 160
Kostjenki-Telmanskaja 64, 65, 66, 68, 95
Křepice 179
Kybea 379

L
Langerie Basse 432
Lanoraie 315
Le Cerrisiere 101, 102
Lepenski Vir 107, 108
Les Fyzies 432
Li Mizzani 239
Lipari 228, 232, 235
Locmariaquer 207, 208
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London 314 nebo 315
Lovčičky 173, 174
Lysolaje 154

M
Maes Howe 202, 204
Magharat el Kantara 401
Malajský poloostrov 24, 349, 351
Malborough Downs 222
Malta 85, 86, 87, 95, 96
Mandara 409, 411
Marden 178
Melka Konturé 37
La Ménec 217
Mesa Verde 24
Messak 116, 119, 122
Mezin 69, 70, 71, 73, 74, 75, 81, 84, 95, 
Mežirič 65, 69, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 95, 
Midhowe 234
Milovice 57, 69
Mnajdra 230, 231
Mohelnice 144, 155
Molodova I. 48, 49, 50
Monte Verde 88, 89
Mount Pleasant 178
Mt. Sandel 105, 110, 111, 112
Murajbat 125, 128
Mys Kruzenštern 249, 253

N
Nahal Oren 125, 126
Narva 136, 137, 138
Nea Nikomedea 134
Němčany 175
Netif Hagdud 128
Nevali Čori 126
Newgrange 198, 199, 200, 201
Nintsints 324, 328

O
Olduvai 34, 36
Oltenie 431
Olutorské sídliště 298
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Osetia 22
Otzaki Magula 134, 135

P
Pantalica 230
Paříž 442
Pavlov 92
Pavlovice u Přerova 155
Pegrema 106
Perleberg 172
Persepolis 367
Petřkovice 94
Pfyn 166
Pincevent 97, 98, 101
Plateau Parrain 101, 103
Popudnija 161, 162
Port Harberton 333
Port Pignot 39, 41, 47
Postoloprty 150, 151
Prostromos 134
Předmostí 91, 92, 93

Q
Quanterness 190

R
Raš Zin 124
Rašovice 179
Roche Gélétan 39, 42, 43, 44, 47
Roma~na de la Selva 203
Rozsochuvatka 161
Rožnov pod Radhoštěm 431

S
Saint Nazaire 196
Saint-Suzanne 196
Santa Barbara 237
Sefar 400, 401
Sefar Akakus 120
Sesklo 134
Severn-Cotswold 234
Shanballyedmond 194
Schöeningen 35, 90
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Silbury Hill 197
Sittard 145
Skalka u Velimi 228
Skara Brae 19
Soleilhac 36, 37
Soto 193
St. Césaire 53
St. Marie 198
Stanydale 195
Staple Howe 178
Star Carr 166
Staroselje 51
Stein 147, 152
Stonehenge 178, 221, 222, 223, 224, 225
Střelice 152
Su Nuraxi 238, 240

Š
Šventoji 136, 138

T
Table des Marchands 206, 207, 214, 215
Tal i Bahun 130
Tamrit 400
Tarxien 226, 227, 228, 231
Taubried 166
Tell Aswad 127, 128
Terra Amata 35, 36
Těšetice 154, 179, 
Thayngen–Weier 166, 167, 168, 
Ti-n-Aboteka 118
Ti-n-Torha 118, 119
Tissukai 401
Torralba 90, 233
Trepuco 233
Trusesti 163
Tsangli 135

U
Udělno-Mušeskoje 106
Údolí Ziz 397
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V
Val Camonica 175
Vandalovo 284
Vedrovice 144, 179
Velikonoční ostrov 183
Velim 228
Vigne Brun 59, 62, 98
Villerest 59, 60, 62
Vladimirovka 160, 161, 162
Vuollerim 136, 137, 138, 139, 140

W
Wádí Adžal 117
Wádí ar-Ramas 123
Wadi Takabart 118
Wádí Tiksatin 399, 400
Wauwilersee 167
West Kennet 202
Wetzleinsdorf 152
Woodhenge 198

X
Xi’an

440
Y
Ystad 172
Ytygren 249, 251

Z
Zagros 126, 361, 370, 372, 398
Zalesje 106
Zatumanaja Konda 106
Zelve 434
Ziz, údolí 397
Zwenkau–Harth 147

Ž
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Absolon, K. 54, 55
Atkinson, R. 197, 221
Barich, B. 118
Bernard 119, 121
Binford, J.
Bosinski, G. 98, 100
Combier, J. 59
Černyš 48, 49
Darwin, Ch. 333
Digard 372
Dillehay, T. 88
Formozov, A. A. 87
Gábori 50
Galdikas, Biruté 33
Gaussen, J. 101
Gauthierovi, Y. a Ch. 119, 401
Gerasimov, M. M. 85, 86, 87
Gorbačov, M. 285
Gurina 106, 137
Herebert, A. 181
Chavaillon 37
Il Chán 371
Jefimenko, P. 64, 65, 66
Jochelson, W. 285, 299
Kelly, O. 198
Klíma. B. 55, 56, 57 
Knuth, E. 248, 250
Le Rouzic 207
Leakey, Mary 34
Leroi-Gourhan, H. 53, 97
Lumley, H. de 44, 45
Mania, D. 39
Manker, E. 272
Michel, D. 41
Negro, G. 118, 401
Ona Lola Keipje 333
Pahlaví, R. 371
Pidopličko, A. N. 71, 72, 73, 77, 80, 82
Poissonier 119, 121
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Rogačev, A. N. 64, 66, 67 
Svoboda J. A. 58
Šebesta, P. 351
Šovkopljas, I. G. 71, 73, 77 
Tixier, J. 122
Tunguy Le Roux, Ch. 207
Webber, John 247, 300
Wrangel, F. N. 285
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V knize byly otištěny fotografie, kresby a ilustrace z následujících
zdrojů a se souhlasem autorů:

Archiv autora:
20, 35 nahoře, 36 dole, 45 nahoře, 49, 50, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 65,
66, 69, 72–74, 78, 79, 82, 85–87, 89, 92, 97–99, 102, 103, 106–108
vpravo, 109, 111, 112, 115, 116, 119–121, 123, 127, 133, 134, 137
dole, 138 vlevo dole, 143–147, 149, 150–155, 158, 159 nahoře,
160–163 nahoře, 164–169, 172–180, 183, 186–188, 190, 192–195 
nahoře, 196–203 vpravo nahoře, 205, 206 nahoře vlevo–209 dole,
210–213, 215–222, 224, 227, 228, 230, 231, 233 vlevo nahoře–236,
238 dole, 239–241 nahoře, 246–248 nahoře, 249, 250, 252, 253,
256–260, 263–269 dole, 270, 271, 275, 276 nahoře, 277, 279, 282,
283, 285–294 nahoře, 295, 298, 300–303, 304 nahoře vpravo, 305, 308
nahoře, 309, 311, 317 nahoře, 321, 324, 325, 327 nahoře, 329 nahoře,
332 dole, 335, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 dole, 347 vlevo, 348,
351, 356, 366 dole–369, 371, 374, 375, 378, 384, 385 dole, 389 dole,
391 nahoře, 395, 399–401, 410, 412, 414, 415, 419, 421–426 nahoře,
430–433, 437–442

Marta Dočkalová: 420 dole, 424 dole, 426 dole

Jan Dungel: 388, 390

Magdalena Chumchalová:
35 vpravo, 41 nahoře, 42, 52, 53, 57, 77, 80, 121 nahoře, 143 upro-
střed, 163 dole, 189, 197 vpravo nahoře, 204 dole, 206 vpravo, 
214, 215 vlevo, 226 nahoře, 227 dole, 229, 232, 233, 237, 238 nahoře,
241 dole, 293 uprostřed, 302 uprostřed, 305 dole, 315

Richard Jeřábek:
237, 431, 434, 435, 437, 440

Jan Klimeš:
Titulní list, 11,16–18, 21, 22, 28, 29, 34, 36 nahoře, 39, 43, 44, 51, 77,
83, 84, 104, 108 vlevo, 122, 123 nahoře, 124, 128, 130, 131, 135 vpravo
nahoře, 135–138 nahoře, 139, 140, 142, 143 dole, 144 uprostřed, 153
nahoře, 154 uprostřed, 156, 159 dole, 170, 172 dole, 185, 195 dole,
196 uprostřed, 202 dole, 217 dole, 226 dole, 236 vpravo nahoře, 251,
264 vpravo nahoře, 272– 274, 276, 288 uprostřed, 289 dole, 291 
nahoře, 296, 297 dole, 299, 303 nahoře, 306–310, 312, 313, 315–317
dole, 320, 322, 323, 327 dole, 328, 329 dole, 330–332 nahoře, 336,
347, 348 dole, 349, 350, 360, 362, 363, 365, 366 nahoře, 369 dole,
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370, 372, 376, 377, 380–384, 394, 402–408, 412, 416– 418, 420 
nahoře, 421 uprostřed, 427, 428

Lenka Kosohorská: 300 vlevo nahoře

Marek Latzmann:
81, 269 nahoře, 292 uprostřed, 294, 297 nahoře, 319, 326, 345, 346

Petr Modlitba: 40, 41, 61, 91, 191, 192 nahoře, 203, 204 nahoře

Peter Pickford: Obálka, 351

Ludmila Píchová:
19, 34, 45, 54, 57 dole, 62, 68, 70, 76, 83 nahoře, 88, 102 nahoře, 103
vlevo, 117, 129, 139 vpravo nahoře, 184, 185, 205, 208, 209 nahoře,
223, 242, 244, 248 dole, 254, 255, 262, 300 dole, 318, 334, 340, 341
dole, 344 nahoře, 364, 396, 397, 399

Viera Postníková: 94

Jiří A. Svoboda: 125, 219, 225, 314, 333, 434–435

Michal Tůma:
93, 118, 352, 385, 386, 387, 389, 391, 392, 393, 396, 397, 409, 411

Poznámka vydavatele: 
Soupis obsahuje všechny údaje, které byly ke dni vydání známy. Pokud
by se vyskytly nové skutečnosti, vydavatel uvítá jejich sdělení.
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Ediční poznámka a poděkování editorky

Na přípravě knihy jsem s profesorem Janem Jelínkem začala pracovat
před třemi lety. Zpočátku jsme mnoho úsilí věnovali vyvažování textu
jednotlivých kapitol, výběru obrazového doprovodu, vzájemnému po-
měru fotografií, ilustrací či vědeckých rekonstrukcí, které jsou ve 
většině vytvořeny speciálně pro tuto knihu. Následoval čas, ve kterém
jsme upravovali rukopis a všechny obrazové podklady k reprodukci. Ve
trojici s výtvarnicí Evou Lufferovou pak vznikla první korektura, kterou
autor pečlivě pročetl a opravil. Další korekturu nestihl dočíst. Od jeho
úmrtí na podzim roku 2004 jsem knihu dokončovala bez jeho aktivní
účasti. V této situaci mně velmi pomohla zkušenost z naší minulé spo-
lupráce. Dlouhodobě jsem s profesorem Jelínkem spolupracovala jako
vydavatelka jeho knih, dobře jsem poznala jeho styl vyjadřování i ne-
napodobitelnou schopnost pro vyjádření velkých myšlenek na malém
prostoru zcela obyčejnými slovy. Snažila jsem se proto jeho osobitý,
místy až zemitý styl zachovat a při jazykové a odborné redakci spolu
s Evou Strnadovou, Martinou Tlachovou a Sabinou Dvořákovou jsem
jej upřednostňovala.

Velmi dobrého vědeckého redaktora jsem našla v profesoru Jiřím A.
Svobodovi, významném odborníkovi z Akademie věd ČR, který knihu
lektoroval. Vícekrát dílo pečlivě pročetl a nezištně doplnil o nejnovější
údaje i ilustrace.

Po konzultaci s profesorem Richardem Jeřábkem, vedoucím Ústavu
evropské etnologie Masarykovy univerzity, byl v textu knihy sjednocen
přepis většiny pojmenování etnických pospolitostí podle zásad zavede-
ných v současné české odborné terminologii. Vzhledem k tomu, že ne-
jsou stanoveny zcela přesné normy zejména pro označování jednotlivých
různorodých kategorií etnických celků s velkým či malým písmenem, 
je v knize odlišeno psaní endonym, tj. pojmenování v jazyce vlastního 
etnika, a některých vžitých exonym, tj. označení etnika nebo jeho části
pojmenováním uměle vytvořeným, tím, že je uváděno s velkým počá-
tečným písmenem. Avšak u většiny exonym, jakož i pojmenování odvo-
zených od antropologických specifičností (negrité, pygmejové, černoši
aj.), od způsobu obživy, např. nomadismu (beduíni), forem života, např.
bydlení v zemních sídlech (troglodyté), a hromadných názvů antropo-
logicky či kulturně blízkých etnik (indiáni, eskymáci, paleosibiridé, si-
biridé), píšeme jejich pojmenování s malým písmenem.

Za četné konzultace děkuji odborníkům z Fakulty architektury VUT
v Brně, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity i Moravského zemského 
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muzea. Úpravy a sjednocování textů velmi dobře typograficky a celou
knihu graficky výborně zpracovala Eva Lufferová.

Za pochopení náročnosti nakladatelských prací a za trpělivost při vy-
dávání knihy děkuji autorům ilustrací a fotografií a především paní
MUDr. Květě Jelínkové a její rodině. 

Alena Mizerová, editorka
Červen 2006
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