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Od hradu dále!

JAK SE V ŘÍČANECH ŽILO V DOBĚ VLÁDY KRÁLE KARLA IV.? 

Říčany byly jen malé městečko v okolí hradu. Lidé tu žili v míru. Písemné doklady o životě oby-
čejných lidí v Říčanech z  této doby nemáme. Podíváme se, co nám napoví archeologické nálezy 
ze sbírek Muzea Říčany.

TAKTO TO VYPADALO
NA NÁMĚSTÍ V ŘÍČANECH
VE STŘEDOVĚKU.

Kolem kostela byl hřbitov, místo 
dlažby byla udusaná hlína.

Na trhu se prodávala živá zvířa-
ta, potraviny a výrobky řemesl-
níků. 

Obchody, městský úřad ani školu 
bys tu ve středověku nenašel.

Kam se dávalo jídlo, aby se nekazilo, když nebyly lednice?
Keramika dobře udržuje teplo i chlad. Keramické nádoby se proto používaly na vaření a skla-
dování potravin. Místo lednice se dávalo jídlo do sklepa. Nádoby s pokličkou chránily jídlo také 
před myšmi.

Chutná ti kysané zelí? V minulosti bylo kysané zelí během zimy důležitým zdrojem vitamínů. 
Vydrželo od podzimu až do jara. Vyrábělo se a skladovalo ve velkých keramických nádobách.

Víš, z čeho se vyrábí svíčky dnes? Parafi nové svíčky se vyrábí z ropy. Na rozdíl od včelího vosku nevo-
ní, pro vůni se přidávají různé parfémy.
Jak se domy zamykaly?
Obyčejné domy se zavíraly na dřevěnou petlici. Kov byl drahý, petlici si uměl každý vyrobit 
sám. Klíč z obrázku bychom našli nejspíš na hradě nebo v kostele. Zamykaly se také 
truhly, kam si dávali lidé cennosti. Na takové truhle se pak i spalo.

Co je na obrázku kromě klíče? Jsou to různé tvary hrotů 
šipek do kuší. Ve středověku byla kuše oblíbenou zbraní. Proti 
luku se lépe ovládala a dokázala prostřelit na dálku zbroj rytí-

I   dnes si lidé vyrábí doma kysané zelí v  hrncích zvaných zelňák. Znáš někoho, kdo to umí? 
Jak se v domech svítilo bez elektřiny?
Ve středověku se doma často svítilo kahanem. Do misky se nalil tuk a přidal knot. Knot je 
vlastně provázek napuštěný tukem, který velmi pomalu hoří. Svíčky ze včelího vosku byly dra-
hé, používaly se hlavně v kostelech. Pro domácí použití se vyráběly svíčky z ovčího tuku (loje), 
které páchly.

Poznáš budovy typické pro středověké město? Co je podle tebe mlýn, 
kovárna a sýpka? Proč byly pro obyvatele důležité?

Více se dozvíš v geolokační hře Za pokladem do středověkých Říčan. Stáhni 
si ji zdarma v mobilní aplikaci Geofun. 
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