
Akceptovaná příruční zavazadla a batohy
Tomáš Vlasatý, 14.6.2017

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

Otázka historického přenášení předmětů byla ve střední Evropě prozatím neuspokojivá a 
nejednotná. V rámci festivalů není potřeba žádného sofistikovanějšího vybavení, a to kvůli 
převážení autem. Několik málo skupin (či jejich členů) více či méně pravidelně podniká putování, a 
my se pokusíme zúročit jejich zkušenosti. Obecně lze říci, že stejně jako my dnes nakládáme věci 
do auta, raně středověcí lidé používali pokročilý systém vaků na koně, povozů a saní. To lze v 
dnešní době rekonstruovat jen obtížně, není to však nemožné. My se zaměříme především na osobní 
zavazadla, přičemž využití koní a lodí zmíníme v závěru.

Tašky, žebradla
Mezi nejmenší příruční zavazadla patří poměrně hojně používané tašky, kabely a žebradla. 
Historicky korektní verze byly již zpracovány v tomto článku, a proto můžeme pouze doplnit, že 
žebradla jsou dobrá při přenášení lehkých břemen, oděvních doplňků, setu na rozdělání ohně, jídla a 
jídelních potřeb.

mailto:bojovkamannfall@gmail.com
http://sagy.vikingove.cz/wp-content/uploads/2016/02/dr%C5%BEadla.pdf
http://marobud.cz/


Vaky, pytle, rance, uzlíčky, štíty
Zdaleka nejprimitivnějším způsobem přenášení zavazadla je ovázání jej popruhem a pověšení přes 
rameno či omotání kolem těla. To je možné v případě dek a plachet, do kterých lze rovnou schovat 
kožešiny, některé menší či podlouhlé předměty a zbraně. Pro lehčí zavazadla můžete také využít 
vaky z kůže či textilu. Další možností je takovou deku uvázat na klacek, který si přehodíte přes 
rameno, nebo deku můžete připevnit na na madlo štítu, který si hodíte přes rameno. V případě 
větších zavazadel (stan, kotel, zbroje, vědro) můžete břemeno upevnit na břevno, a to chytit ve dvou 
mužích.













Krosny, batohy, nůše
Z raného středověku máme jen několik málo dokladů o používání batohů. Tím nejznámějším je 
zřejmě batoh z Gokstadu. Na základě sporných nálezů, ale i jiných dokladů napříč historií lze 
předpokládat, že formy těchto zavazadel mohly být používány. O konkrétních tvarech pak lze 
spekulovat. V celkovém důsledku nejde ani o to, aby byly batohy historicky podloženy, jako spíše 
aby působily co nejméně křiklavě a rušivě a byly funkční. Vedle batohu typu Gokstad jsou nyní 
velmi oblíbené jednoduché krosny a nůše. Nůše mají poměrně velkou nosnost (i přes 50 kg) a 
prostorovou kapacitu, zatímco krosny jsou zase jednoduché na výrobu; některé mohou být až 
primitivních tvarů (tvar Y z rozsochy stromu) a lze na ně navazovat velké množství dalších 
zavazadel - vaků, tašek, dek, čutor, štítů apod.

























Koně, saně, vozy, lodě
Pro převoz většího množství zavazadel na kratší vzdálenosti je nutno využít koňské síly, stejně jako 
my dnes využíváme auta, zatímco pro delší trasy se využívaly lodě, které odpovídají našim 
letadlům. Nejlepší rekonstrukci plavby na lodi, jakou známe, můžete spatřit zde.

https://vimeo.com/74643456


Dnes, kdy nemůžeme spoléhat na pohostinnost statkářů, slouží příruční zavazadla a batohy k 
přenosu všeho, co nám zaručí pohodlné přespání a cestu mezi dvěma body. Je však důležité si 
předem u každé věci položit otázku, zda-li danou věc skutečně potřebujeme. Při chladnějším počasí 
a delším pobytu se váha zavazadel obvykle pohybuje nad 20 kg. Ideální stav je takový, kdy nás nic 
netlačí, břemeno je pohodlně usazeno a máme volné ruce, ve kterých můžeme svírat zbraň. Pokud 
něco bolí či píchá při každém kroku, mějte na paměti, že k bodnutí dojde klidně 30000× za den, což 
se nutně projeví podlitinou. Doporučejeme v tomto ohledu prozkoumat zkušenosti Karla Sýkory, 
který absolvoval s primitivní krosnou pouť dlouhou 1300 km.

V neposlední řadě doporučejeme rozdělit důležitá a těžká/prostorově náročná zavazadla mezi 
několik lidí. Jeden člověk může nést kotlík, druhý může nést plachtu na spaní, třetí nářadí, čtvrtý 
jídlo a tak dále. Na cestě nejste sami, a proto si pokuste co nejvíc vyjít vstříc a pomáhat si!

https://www.youtube.com/watch?v=eSqmTIKkdlc&vl=cs
https://www.youtube.com/watch?v=eSqmTIKkdlc&vl=cs

