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v Nymburce čp. 72-74. Diplomová práce. Ústav pro archeologii, Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2018. 178 str. textu, 51 str. příloh (zčásti různí autoři), 

rozsáhlý katalog nálezů na CD.  

 

Náplní předkládané práce je zhodnocení výsledků záchranného archeologického výzkumu, 

jenž proběhl v historickém jádru Nymburka na parcelách domů čp. 72–74 v letech 1998–

2003. Diplomant měl od vedoucí výzkumu, PhDr. Karly Motykové, DrSc., k dispozici 

nálezovou dokumentaci, investorskou nálezovou zprávu a odborné posudky. Hlavním cílem 

diplomové práce bylo (1) rekonstruovat stavební vývoj a využití zkoumaných městských 

parcel od založení města po novověk, (2) soustředit se na poznání způsobů, jakými bylo 

zajišťováno zásobování vodou a jak bylo nakládáno s odpadem, (3) zasadit vývoj parcely 

zvláště do současného poznání o počátcích a vývoji Nymburka, (4) poznat drobnou hmotnou 

kulturu měšťanských domácností a profesní specializaci obyvatel.   

Diplomová práce není rozvržena rovnoměrně. Podstatnou část textu zaujímají rešerše 

k výzkumu a současnému stavu poznání středověkých lokačních měst v ČR (2. kap., s. 10–

21), geografické charakteristice Nymburka (3. kap., s. 22–24) a rešerše k nymburské 

historiografii, dějinám města a stavebnímu vývoji (4.–6. kap., s. 25–69). Rozsáhlý je i 

katalogový přehled všech dosavadních archeologických výzkumů v historickém jádru 

Nymburka (kap. 7, s. 70–92). Kvalita těchto pasáží je různorodá. Rešerše k dějinám 

Nymburka trpí nevyrovnaností a záplavou zbytečných nebo nepodložených informací, které 

nekriticky nahromadilo vlastivědné bádání. Kapitole by prospěla jasná struktura, nikoliv 

postupný výčet rozmanitých údajů, kdy diplomant odkazuje tu na edici písemných pramenů 

(RBM) a tu na popularizační vlastivědné dílo bez citačního aparátu. Reprodukce přebíraných 

pasáží nemá jasný systém, někdy je převzat český text, jindy ho diplomant překládá do 

slovenštiny, používá přitom ale uvozovky nebo kurzívu. 

Teprve od s. 93 se diplomant věnuje přímo situaci na parcelách domů čp. 72–74. Začíná 

přehledem písemných zpráv (kap. 8, s. 93–98), následuje základní charakteristika 

archeologických výzkumů (kap. 9, s. 99–100) a popis kontextů s analýzou archeologické 

terénní situace (kap. 10, s. 101–129). Popis je soustředěn na (i) studně, jímky a související 

problematiku zásobování vodou a nakládání s odpadem, (ii) zástavbu, zahloubené prostory, 

vývoj parcelního členění a doklady profesí obyvatel příslušných domů. Zbývající část práce se 



zabývá keramickými (kap. 11, s. 130–154) a stručně i ostatními nálezy (kap. 12, s. 155–160). 

Následuje závěr (kap. 13, s. 161–163) a seznam pramenů a literatury (kap. 14, s. 164–178). 

Tato část práce je psána živě a poutavě, Michal Mrva se jí věnoval s plným nasazením. Text 

by byl přehlednější, pokud by popisy kontextů byly vloženy do rámovaných tabulek, bez nich 

splývají s textem. Diplomant nevytvořil vlastní klasifikaci a chronologickou sekvenci 

nymburské keramiky, neboť soubor a situace, s nimiž pracoval, to neumožňovaly. Opřel se 

tedy o dosavadní konvenční poznatky. Pokud uvádí, že region patřil v raném středověku ke 

kouřimsko-libickému keramickému okruhu, neměl by jako jeden z dokladů sídelního hiátu 

od 10. století do poloviny 13. století uvádět absenci zduřelých okrajů (s. 152).  

Stanovené cíle se Michalu Mrvovi podařilo splnit, a diplomová práce tak představuje cenný 

vhled do problematiky archeologického poznání středověkého a raně novověkého města. 

Historické jádro Nymburka bylo po roce 1987/1990 protkáno poměrně hustou a rovnoměrně 

rozloženou sítí archeologických výzkumů, které realizovali dr. Karla Motyková, dr. Hedvika 

Sedláčková a doc. dr. Tomáš Velímský, a které dosud byly zhodnoceny jen z malé části. 

Michal Mrva doložil, že předběžné publikace, nálezové zprávy i dokumentace umožňují 

plnohodnotné zpracování těchto výzkumů a mají velký poznávací potenciál. 

Předností práce jsou jasně formulované problémové okruhy, jež diplomant cíleně řešil. 

Poměrně jasně se mu podařilo definovat počáteční sídelní horizont na parcele, který 

reprezentovala mj. výrazná nadzemní stavba s kamenným podkladem, okapově orientovaná 

do náměstí s kostelem, jehož soudobou podobu a velikost neznáme. Ještě před polovinou 14. 

století bylo prostorové využití parcely reorganizováno, stavba zanikla a v příslušné části 

parcely byla vyhloubena studna. Uvažovat tak lze o proměnách ve fungování veřejného 

prostranství s farním kostelem. V raném novověku pak došlo k příčnému i podélnému 

rozdělení původně široké městské parcely na užší.  

V širším kontextu jsou cenná diplomantova zjištění o nakládání s odpadem a zásobování 

vodou. Na nymburských středověkých a novověkých městských parcelách nedocházelo 

k výraznější kumulaci materiálu, odpad byl pravděpodobně vyvážen mimo. Na parcelách byly 

situovány studny, které byly později využívány i jako odpadní jímky. Zlom v zásobování 

vodou přinesla stavba vodovodu, který je písemnými prameny doložen v 16. století, existoval 

ale snad již v pozdním středověku. 

Drobná hmotná kultura poskytla jen málo opor pro poznání konkrétních způsobů obživy 

obyvatel, což je v souladu se svědectvím raně novověkých písemných pramenů, které 

dokládají profese zanechávající jen minimální archeologickou stopu.   



Důležitým přínosem práce je sumarizace dosavadních poznatků o počátcích města, změnách 

v rozložení centrality, průběhu cest a o půdorysné osnově vytyčené v poslední třetině 13. 

století a citlivě respektující morfologii terénu.   

Na kvalitě a formální podobě diplomové práce se znatelně projevil spěch, v němž byla 

finalizována. Slovenský text je zatížen poměrně výrazným množstvím překlepů a v menší 

míře i gramatickými chybami. Objevují se také věcné chyby z nepozornosti. Namátkově: 

v raném středověku ještě nelze mluvit o vrchnosti (s. 10); v seznamu literatury chybí 

„Čechura 1988“ (s. 14); Nymburk neleží na levém, ale pravém břehu Labe (s. 22); kostel sv. 

Jiljí byl původně zasvěcen sv. Mikuláši, nikoliv sv. Martinovi (s. 22); hlavní větev slezské 

(kladské) cesty v mladším středověku a raném novověku nepřecházela Labe v Nymburce, ale 

u Lysé nad Labem nebo u Toušeně (s. 161). Nedostatkem přílohové části je absence 

autorských údajů, takže nelze jasně a spolehlivě odlišit, co je dílem diplomanta a co bylo 

převzato z podkladů poskytnutých paní dr. Karlou Motykovou (bude třeba doplnit během 

obhajoby a příslušný list optimálně uložit jako přílohu).  

Celkově lze shrnout, že diplomová práce naplnila stanovený cíl a přinesla nové a zároveň 

atraktivní poznatky. Michalu Mrvovi se podařilo ukázat, jaký poznávací potenciál má 

vyhodnocení dosavadních archeologických výzkumů, díky nimž se Nymburk může stát 

dobrou ukázkou počátků a vývoje středně velkého královského města, jež bylo založeno bez 

užší topografické návaznosti na staršího předchůdce a nemělo potenciál pro výraznější růst. 

Z toho důvodu diplomovou práci doporučuji k obhajobě s návrhem klasifikace velmi dobře.     

 

 

 

 

V Praze, 30.8. 2018      PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.      

        Ústav pro archeologii FF UK 


