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Naše planeta je jediné známé místo 

ve vesmíru, které má podmínky ke 

vzniku ohně. Zprvu vznikal náhodně 

a postupně začal ovlivňovat vývoj ži-

vota na zemi. Člověk přišel na to, že 

při tření dřev rozžhavené piliny za-

pálí troud a vznikne oheň. Tento 

živel z nás dělá to, čím jsme. Teprve 

tepelně upravené maso podpořilo 

zdokonalení mozku. Díky nové formě 

stravy se mozek vyvinul do substan-

ce, s pomocí které myslíme, dorozu-

míváme se a milujeme. Působením 

ohně člověk slil měď a cín v bronz 

a posléze vytavil železo, které zcela 

změnilo další vývoj lidstva. Využíval 

ohně téměř u všeho, co znamenalo 

pokrok. Někdy však jiskra přeskoči-

la jinam, než měla, a vzplálo obydlí. 

A tak se člověk musel nejnom učit 

s ohněm žít, využívat jeho dobro, ale 

i krotit jeho zlo.

V dávných dobách platila všeo-

becná zásada – kdo před ohněm ute-

če, ten vyhraje. Proti živlu se člověk 

zprvu nedokázal bránit a ani neměl 

při svém kočovném způsobu života 

zájem chránit něco tak pomíjivého 

jako své dočasné obydlí. Navíc lze 

předpokládat, že při běsnícím ohni 

nepochybně propadl panice. Proto se 

spíše věnoval prevenci, což dokazuje 

existence tzv. kotlových ohnišť, kte-

rá domácímu krbu vykazovala ohra-

ničené místo.

Většina požárů vznikala nejčastěji 

z neopatrnosti. Lehce si dokážeme 

představit, jak se vlivem větru jiskry 

z ohniště dostaly až do proschlé trá-

vy a křovin. K lesním požárům do-

cházelo velmi často. Dá se říci, že 

jsme se manipulovat s ohněm nikdy 

nenaučili a dopouštíme se stále stej-

ných chyb jako naši předkové.

Oheň – božstvo, sluha i pán
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V „Pravěkých dějinách Čech“ se do-

čteme: „... oheň je první velký vynález 

člověka, jeden ze základních pro celý 

další rozvoj jeho kultury. Rozhodující 

nebylo samo poznání ohně v přírodě 

(rozníceného např. bleskem), ale zís-

kání schopnosti oheň rozdělat (křesá-

ním, třením dřev) a udržet.“ 

Donedávna se předpokládalo, že 

člověk začal využívat oheň k výrobě 

nástrojů až v do bě před zhruba 

25 000 lety. Archeolog Kyle Brown 

z Kapského Města v roce 2009 pub-

likoval výsledky studia jedné lokality 

v jižní Africe staré 72 000 let. Sídliš-

tě obsahovalo kromě jiného i stopy 

po křemenné krustě, která sloužila 

jako žárový kámen. Když se krusta 

dostatečně zahřála, snadněji se lá-

mala a umožňovala výrobu lépe tva-

rovaných čepelí a hrotů zbraní a dal-

ších užitečných nástrojů.

V dávných dobách oheň tehdej-

ších domovů hlídaly ženy, strážkyně 

krbů. Jedna z žen věnujících se do-

mácím pracím zodpovídala za udr-

žování ohně i za jeho bezpečnost. 

Byla to nevyhnutelná nutnost pro 

samotnou existenci rodu. 

Otevřené ohniště v obydlí, od ně-

hož se jako zdroje světla oddělily už 

v starší době kamenné kahany, za-

čala nahrazovat pec. Sloužila nejen 

k úpravě pokrmů, ale byly tu i pece 

určené k výrobě keramiky a zpraco-

vání kovů. Při rituální povaze rané 

metalurgie oheň získával posvátný 

charakter. Měl pro člověka nevysvět-

litelné vlastnosti a byl důvodem úcty 

k němu. Ostatně už při vzniku žáro-

vého pohřbívání v neolitu byla očist-

ná úloha ohně posvátná.

Bá jný  ptá k Fé nix povstá vá  z ohně  
a popela

Bů h ohně  
Vulkánus podle 
Rubense
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O přímém uctívání ohně na našem 

území v pravěku nemáme spolehlivé 

doklady. Žádná ze starých civilizací 

se však bez boha ohně neobešla. 

Ptah, jeden z nejstarších egyptských 

bohů, představoval oheň nebeský 

i pozemský. Řekové uctívali boha 

ohně Héfaista, symbolizovaného též 

svazkem plamenů. Římané si ho pře-

vzali coby Vulkána. Slované pak mě-

li pro něho jméno Svarog. Ale jako 

boha ohně uctívali také Svarožice 

neboli Radegasta. Věčný oheň na 

po čest boha Peruna plál v jeho s va-

tyních. Ohněm byla uctívána i bohy-

ně Koleda a bůh Vid. Plameny plály 

nejen před modlami, ale o všech 

svátcích, zejména v den letního slu-

novratu. Naši slovanští předkové 

uctívali oheň také v podobě bronzo-

vého draka s názvem Zirnitra (Zir – 

zrní, úrodný; nitra – zářivý, ohnivý).

Do světového panteonu bohů 

ohně patřil také čínský Lei-Kung 

Fluctus, japonský Ho-Masubi nebo 

Kagu-tsuchi, mezopotamský Entil, 

asyrský Isum Patera, keltský Cu-

lann a sumersko-akkadský Marduk, 

perský Ahura Mazda a hinduistický 

Agni. Na americkém kontinentu měli 

Aztékové svého boha ohně, který se 

jmenoval Xiuhteotl (šijuteotl – šlech-

tic ohně). U Inků to byl nejstarší 

bůh – Huehueteotl.

Jakmile se oheň člověku vymkl 

z ruky nebo byl způsoben bleskem, 

nadělal lidem nedozírné škody a nu-

til je znovu k namáhavé práci při vý-

stavbě zničeného obydlí. Zabíjely 

nejen plameny, ale i plynné zplodi-

ny, které vznikaly při hoření. Člověk 

brzy poznal, že oheň lze nejlépe ha-

sit vodou nebo zeminou. Oba pro-

středky měl zpravidla po ruce a jako 

Uctí vání  bohů 
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hasicí nářadí mu postačovala obyčejná nádo-

ba nebo lopata.

Když lidé později budovali nákladnější oby-

dlí, přemýšleli o jejich lepším zabezpečení. Od 

Plinia mladšího víme, že ho určitě už v dobách 

římských měli. Avšak jaké zabezpečení to 

bylo, nám už římský historik neosvětlil. S jis-

totou můžeme jen tvrdit, že v domech bezpo-

chyby nechyběly nádoby na vodu, žebříky 

a pravděpodobně i háky určené ke stržení ho-

řícího stavení. 
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Stálá osídlení si vyžadovala nejen 

pevné organizační a správní normy, 

ale také opatření související s vnější 

a vnitřní bezpečností osad a měst.

V době vlády prvních Přemyslovců 

naprostá většina obyvatel (přibližně 

půl milionu lidí) na území Čech a Mo-

ravy žila na venkově. Bydleli v do-

mech o jedné velké místnosti, v níž 

se topilo na zemi v prostém ohništi, 

do něhož se stavěly hrnce. Přední 

velmožové dleli ve srubech rozděle-

ných na dvě části, z nichž jedna byla 

téměř vyplněna velkým topeništěm. 

Zde se odehrávala všechna činnost. 

Vytápění jediné místnosti se prakti-

kovalo i ve větších objektech. Napří-

klad v prvních klášterech se mimo 

kuchyně topilo jen v tzv. ohřívár-

nách neboli kalefaktoriích, kde se 

řeholníci a kanovníci mohli v zimě 

ohřát.

V 10. století vznikala sídliště, kte-

rá už neměla vyhraněný agrární ráz 

a svým ekonomickým charakterem 

představovala přechodný stupeň ke 

středověkému městu. Vedle rolníků 

v nich žili kupci a řemeslníci. Rozší-

řením řemeslné výroby na začátku 

druhého tisíciletí práce s ohněm při-

bývalo. Rozvíjela se domácká i odbor-

ná výroba keramiky, kovářství a sklář-

ství. Staří Slované byli v práci s kovy 

vyhlášení svou velkou zručností. Kro-

mě železa pracovali tehdejší metalur-

gové i s barevnými kovy při výrobě 

šperků a předmětů sloužících k uspo-

kojování běžných potřeb.

Za stát jako takový a jeho ochra-

nu zodpovídal kníže, který byl jeho 

abstraktním vlastníkem. Bezpeč-

nost zajišťovala hradská správa. Ně-

kteří badatelé dnes soudí, že princip 

hradské správy byl poprvé zaveden 

ve středočeské přemyslovské domé-

ně již kolem roku 900. Poté, co se 

zde osvědčil, uplatnil jej zakladatel 

českého státu Boleslav I. v celé ob-

lasti podrobené jeho svrchovanosti. 

Princip této správy spočíval v rozdě-

lení země na hradské okrsky neboli 

kastelánie, v jejichž čele stál vždy 

správce – co mes. Ten řídil práci dal-

ších úředníků, pověřených výkonem 

dílčích funkcí soustavy. O majetek 

v obvodu kastelánie se staral tzv. 

Pořádky pro hašení

Ve stř edově ku 
se sví tilo 
pochodně mi
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villicus. Ten měl k jeho zabezpečení 

k dispozici biřice a strážce.

V Praze už v 11. a především ve 

12. století měly některé z osad sta-

bilnější charakter se stanovenými 

řády, které řešily bezpečnost. Proká-

zaný je například právní řád osady 

německých kupců, která se nachá-

zela v oblasti mezi dnešním praž-

ským náměstím Republiky a Těšno-

vem kolem kostela sv. Petra Na 

Poříčí. V letech 1232 až 1234 se roz-

tříštěné pražské osady spojily v ce-

lek s jedinou správou a lze předpo-

kládat, že některý z dosavadních 

osadních řádů získal obecnější plat-

nost. Řád pražského města určoval 

královský rychtář, který byl pověřen 

dohledem nad správou města.

V jedenáctém století byly velice 

časté požáry kostelů, a to z rozlič-

ných příčin. Zejména od světla kos-

telního. Když vyhořelo asi čtyřicet 

kostelů, rozkázal v roce 1056 kníže 

Spytihněv II., aby v božích stáncích 

bděli určení hlídači. Bylo to bezpo-

chyby účinné opatření. Ohni pak 

podléhaly pouze ty kostely, které ne-

byly střeženy.

Rychlejší hospodářský vývoj na-

stal ve 12. století, zejména pak 

v jeho druhé polovině. Vznikala síť 

hradů, řada pohraničních opevnění 

chránících zemské brány a menší 

hrádky a tvrze uvnitř země. Na hra-

dech a tvrzích se o bezpečnost stara-

li jejich majitelé, kteří měli k dispo-

zici své služebníky, tedy poddané, 

docházející na hrad, aby několik 

týdnů v roce vykonávali různé služ-

by. Zodpovědnost za držený majetek 

a poddané byla dána například Iura 

Conradi – Statuta Konráda Oty 

z roku 1189, stvrzená Přemyslem 

Otakarem I. v roce 1222. Toto práv-

nické dílo bylo ve své době zcela oje-

Prostý  lid zí skával svě tlo louč emi

V kostelech 
se ke svícení 
použ í valy 
sví č ky
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dinělé a bylo známkou neobvyklé 

pokrokovosti někdejšího znojemské-

ho knížete.

Od poloviny 12. století sílil osidlo-

vací ruch a během první poloviny 

13. století začala v českých zemích 

vznikat středověká města. Jejich zá-

sadní společenský význam spočíval 

v tom, že měla dána kolektivní práva 

a povinnosti, týkající se společné 

vnější i vnitřní ochrany. Povinnost-

mi se měšťan přizpůsoboval potře-

bám všeho obyvatelstva. Měšťanům 

a jejich čeládce bylo uloženo před-

cházet požárům opatrným zacháze-

ním s ohněm.

Města však byla bohužel stavěna 

po tzv. franckém vzoru. Pro snazší 

hájení před nepřítelem byla stěsná-

na do malého prostoru uvnitř hra-

deb s úzkými uličkami. Ke krytí sta-

vení se používala sláma, v lepších 

případech dřevěný šindel. Požáry pak 

byly pro takové město zhoubou. 

Za výstavbu měst zodpovídal loká-

tor, který vybíral místo pro založení 

města a schvaloval plány. Zpravidla 

pak přebíral funkci fojta nebo rych-

Interié r jednoho 
z nejstarš í ch 
hradů  – Chebu




