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V případě dotazů, nejasností a doporučení se ptejte na bojovkamannfall@gmail.com.

S poměrně velkou jistotou můžeme říci, že raně středověký člověk do značné míry spoléhal 
na ubytování v domech, a pokud se pro nepřízeň osudu musel vyspat venku, využíval různých 
druhů plachet a přístřešků. Zatímco z našeho koníčku známe především stany se složitě 
přenositelnými dřevěnými konstrukcemi, rádi bychom zde nastínili více možností, jak lze poměrně 
historicky přečkávat noci v přírodě. Apelujeme na použití selského rozumu a zvážení svých 
vlastních sil.

Hned v úvodu je však třeba připomenout, že moderní člověk od přespání očekává komfort, 
do kterého zahrnuje také samotu. Lze říci, že řada dobových řešení připomíná spíše noclehárnu, což 
dnešnímu člověku, který nemá rád zásahy do své intimní zóny, nemusí imponovat. Totéž platí o 
držení hlídek v noci, které museli být naprosto nezbytné.

 Nejjednodušší způsob, jakým lze spát, je bez žádného vybavení. Ačkoli lze takto spát v 
teplých letních nocích, deka je někdy kvůli hmyzu i tak potřebná. Poněkud kvalitnější je spánek na 
seně/slámě. V Sáze o Njálovi se popisuje moment, kdy trosečníci nemají jinou možnost, než si 
natrhat mech a přikrýt se jím. Obecně lze říci, že raně středověký člověk se tomuto druhu přespání 
vyhybal a volil jej jen v nutnosti. Přiklonit se k němu lze například při krátkém odpočinku.
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Vlněné spacáky a deky, které lze bez problémů přenášet i na delší vzdálenosti, umožňují 
spánek i v teplotách pod bodem mrazu (samozřejmě v kombinaci s izolačním podkladem pod 
tělem). Archeologicky je nelze podložit, ale je zřejmé, že deky se užívaly zcela běžně v 
domácnostech, kde spolu se slaměnými matracemi, duchnami a polštáři vycpanými peřím 
poskytovaly tolik tepla, že lidé spali nazí. Na lodích se používaly spacáky z tuleních kůží. Naší 
snahou je toto co nejvíce napodobit. 



Pokud se obáváte deště, jsou na místě navíc různé druhy krátkodobých přístřešků. Nutno 
poznamenat, že si nejsme vědomi jediného dokladu, že by přístřešky sloužily jednotlivcům. 
Nicméně i tuto možnost bychom chtěli zahrnout. Primitivní přístřešky lze zhotovit pod 
vyvrácenými stromy, pod převisy, v jeskyních či z klacků s navršenými větvemi či listím.





Mezi pokročilejší přístřešky patří kombinace textilu a dřeva, případně máme podložené také 
kožené stany a plachty ze sešitých pruhů březové kůry. Některé raně středověké stany byly 
přenášeny s sebou i s konstrukcemi pomocí mul a vozů či lodí, jindy byly přenášeny pouze plachty, 
které mohly být nataženy na klacky uříznuté na místě, v případě potřeby mohly zakrýt celé lodě či 
byly každoročně nataženy na dřevěnou "boudu"s kamenným základem (například na sněmech, kde 
měl každý rezervované místo). Na Islandu byly tyto dřevěné kostry voleny také v případě 
dlouhodobějšího pobytu: "Gnúp z Moldy rozprodal svou zemi mezi mnoho lidí a než se přes tyto 
země přehnala láva, byly hustě obydleny. Lid tehdy utekl na západ do Höfðabrekky a postavil si 
boudy s plachtami [tjaldbúðir] na místě, kterému se říká Na Tjaldavellu." (Landnámabók).





Využití lodní plachty a vesel k přespání celé posádky.



Římský kožený stan pro osm lidí (jednotka "contubernium"). Převážel se na mule.





 



Spacák Elišky Chudomelové.


