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Že středověké město bylo s hygie-
nou asi poněkud na štíru, to tušíme. 
Některé podrobnosti o tom, jak se 
špínou větší města bojovala pomocí 
placených profesí, jsou otřesné.

Odpad
Na ulici se vyhazovalo kde co až 

do renesance. Uklízelo se větši-
nou jen před jarmarkem, mršiny 
odvážel pohodný. Málo se ví, že tou-
to nechutnou prací byl pověřen i kat 
nebo vězni. Pro ně to byla obdoba 
dnešních veřejně prospěšných prací.

Úklid odpadků také nikoho nelá-
kal - ulice musel svého času čistit 
jen kat se svými pacholky, zatímco 
zbožný měšťan se měl špinavé práce 
vyvarovat. 

Sami měšťané úklid před domem 
brali jako ponižující a raději nechali 
mršinu ležet. 

Vedení měst bojovalo s hygie-
nou, smradem a odpady ve městech 
pomocí nařízení, často pod hroz-
bou obrovských pokut. Většinou 
však to byl marný boj.

Jedno takové nařízení přikazovalo 
využít deště a shrnout svou špínu a 
smetí k sousedovi a stylem domino 
se jí zbavit až za hradby. Toto platilo 
až do 17. století i například v Lon-
dýně a Praze.   

Jak vypadaly ulice
Pouze hlavní ulice byly rovné, ty 

postranní připomínaly úplný chaos. 
Uprostřed ulic tekla či stála stoka, 
často se takhle do jedné ulice vešly i 
dva „potoky“ po krajích. 

Chodci samozřejmě chodili mimo 
ně, i tak se ale brodili v odpadcích. 
Metaři nestačili na úklid, velmi 
mírně jim v tom pomáhala hejna 
luňáků a vran, která se snášela do 
odpadků.

Chodníky původně neexistovaly, 
ráno se z oken vylévaly nočníky, po uli-
cích pobíhala domácí zvířata a drůbež 
se hrabala v hromadách hnoje.

U zdí domů bylo složeno dřevo a 
suroviny určené ke zpracování řeme-
slníky (kůže apod.). Zlepšení stavu 
ulic u nás nastalo až po Třicetileté 
válce.

Situace Londýna byla dána tím, 
že zhruba od počátku normanské 
vlády se ve městě začalo projevovat 
přelidnění, nicméně dlouho trva-
lo, než metropole začala růst přes 
hradby (de facto původní římské) 
či přírodní překážky (řeky, nejen 
Temže). 

Ještě ve 12. století měl sice Lon-
dýn méně obyvatel než v římské 
době, nicméně i tak to bylo asi 75 
tisíc lidí. - lm-
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