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Posudek na habilitační práci PhDr. Tomáše Klíra, Ph.D. „Zaniklý Schwarzenbach. 

K osídlení horských oblastí v pozdním středověku“ a „Sociální a geografická 

mobilita rolnictva v pozdním středověku. Chebsko 1392-1469“. 

 

 

 

Předložený spis tvoří dvě samostatné části. První představuje studie o zaniklé středověké 

vsi ve Slavkovském lese (Zaniklý Schwarzenbach. K osídlení horských oblastí v pozdním středověku) 

a druhou je práce věnovaná vesnickým komunitám pozdně středověkého Chebska (Sociální a 

geografická mobilita rolnictva v pozdním středověku. Chebsko 1392-1469). Předložená koncepce 

promyšleně propojuje archeologický výzkum hmotných pozůstatků vzorku středověkého 

vesnického osídlení a krajiny (zaniklý Schwarzenbach) s přístupy sociálních a hospodářských 

dějin a cíleně tak směřuje k „jednotnému historickému výkladu“ (Zaniklý Schwarzenbach, str. 11). 

Hledání příčin a souvislostí zániku vsí na sklonku středověku ve sledovaném regionu přivedlo T. 

Klíra k opomíjeným a málo poznaným písemnostem chebské zemské berně (1392-1756). Analýza 

tohoto ve středoevropském kontextu zcela ojedinělého pramene nabídla detailní pohled do 

vesnických komunit a umožnila tak porozumět procesům pustnutí na konci 14. a v 15. století.    

Vzhledem ke své oborové specializaci se v posudku zaměřím na první předloženou studii. 

V úvodní části (Kap. 1) autor vymezuje cíle práce a předkládá přehled pramenů, o které se ve 

svém výzkumu zaniklého osídlení opírá nebo mu slouží jako možné analogie či teoretické modely 

založené na pramenech z mladších období. Dále autor velmi stručně uvádí některé teoretické 

přístupy dnešní archeologie, která se zabývá „vztahy mezi lidmi a věcmi“ a zdůrazňuje hlavní 

smysl poznání artefaktů jako „nástrojů, jimiž byla aktivně utvářena a reprodukována sociální 

realita“ (Zaniklý Schwarzenbach, str. 13; chybí zmínka o pracích E. Neustupného, který se v české 

archeologii nejrozsáhleji věnoval teorii vztahů mezi lidmi a artefakty). T. Klír zdůrazňuje 

„dialogický vztah“ s dalšími historickými a společensko-vědními disciplínami a ztrátu oborové 

identity, kdy „antropologové se vydali do archivů a historici přejali antropologické koncepty“ 

(Zaniklý Schwarzenbach, str. 13-14), což platí pro archeologii povýtce jednostranně. Zatímco 

archeologové běžně pracují s písemnými prameny (archeologie středověku a novověku) nebo 

vedle toho využívají např. terénních metod sociální antropologie (archeologie modernity), terénní 

archeologický výzkum provádějí (v souladu s právním řádem) jenom profesionální archeologové, 

které nikdo nenahradí ani při vyhodnocení terénních zjištění. Stejně tak (zatím) jen archeologové 

provádějí analýzy archeologických artefaktů a zpřístupňují je odborné veřejnosti, ať již mají tyto 

„edice“ hmotných pramenů podobu tradičních publikací nebo databázových aplikací. Dlouhodobě 

se ovšem posiluje přesah archeologie směrem k přírodním vědám a jsou to právě přírodovědci, 
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kteří se stále častěji přímo podílejí na terénním výzkumu a jeho laboratorním zpracování (odběr 

a analýzy vzorků ekofaktů) a jejich závěry významně vstupují do syntéz a závěrečných 

interpretací. Obdobný trend je patrný také v případě některých technických disciplín, a to 

v souvislosti s překotným rozvojem dokumentačních a analytických metod (např. dálkový 

průzkum, jehož výsledky významně využívá v předložené práci T. Klír).  

Autorovo hodnocení archeologie pozdního středověku jako „jako vědy o hmotných 

památkách, bez obecnějších poznávacích cílů a abstraktních formulací“ v kontrastu  s archeologií 

raného středověku, která „usiluje o poznání společnosti jako celku“ (Zaniklý Schwarzenbach, str. 

14) vystihuje převažující badatelské trendy v rámci těchto chronologicky vymezených 

specializací. Zdá se, jako by archeologie s přibývajícími písemnými a dalšími historickými 

prameny v mladších obdobích ztrácela odvahu k výzkumu kladoucímu otázky obecnější povahy. 

Zároveň většinu archeologů patrně také odrazuje geometricky narůstající množství 

archeologických pramenů z mladšího středověku a novověku, jejichž smysluplné vyhodnocení se 

neobejde bez teoreticky dobře formulovaných otázek a netriviálních analytických metod 

s využitím formalizovaných postupů. Bez teoreticky podloženého komplexního výzkumu 

rozsáhlých souborů hmotných pramenů pak archeologie nutně zůstává „památkově“ zaměřeným 

oborem výběrově evidujícím a popisujícím hmotné pozůstatky středověkých vsí, měst nebo hradů 

či středověkou keramiku, nástroje nebo zbraně. Vhodnost autorem zvolené koncepce „propojení 

archeologicko-geografického výzkumu se sociálními a hospodářskými dějinami“ (Zaniklý 

Schwarzenbach, str. 18) potvrzují výsledky prezentované v této práci i v jeho předchozích 

studiích.  

 T. Klír dále podává výstižný přehled archeologického bádání o vesnici a vesnickém 

osídlení mladšího středověku v českém prostředí a charakterizuje výzkumný program vlastního 

pracoviště na Filozofické fakultě UK, který svými výzkumy zásadně formuje. K hlavním 

charakteristikám se řadí důraz na sociální interpretaci hmotné kultury a využití „raně novověkého 

sociálně-ekonomického vzorce“ jako teoretického modelu pro interpretaci archeologických 

pramenů z mladšího středověku. Jako komparační rámec propojení archeologie se sociálními a 

hospodářskými dějinami je vhodně volen „ekotypový přístup“, který vychází z historicky dobře 

poznaného členění českých zemí do tří zemědělsko-produkčních zón s odlišnými 

agroklimatickými podmínkami. Vzorkování cílí na vsi zaniklé v pozdním středověku, které jsou 

situovány v zalesněném prostředí, a proto se jejich relikty v terénu dobře dochovaly v podobě 

antropogenních reliéfních tvarů, a to včetně jejich zázemí. Nejsou voleny větší snímky zaniklé 

kulturní krajiny uchované v současných zalesněných komplexech, ale výzkum cílí na jednotlivé 

lokality charakterizující kontrastní prostředí horských oblastí na straně jedné a níže položená 

území s chudými půdami na straně druhé. Pro předkládanou studii byl zvolen Schwarzenbach 

jedna z vesnických poustek v západní části Slavkovského lesa. 
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 V druhé kapitole je představen zkoumaný mikroregion, a to v kontextu historického 

vývoje, osídlení, majetkové držby, lenního systému a vrchnostenských práv vsí středověkého 

Chebska a Loketska (též Exkurz I-IV). Velký význam pro osídlení sledovaného území mělo 

formování zemské hranice mezi říšským Chebskem a českým státem. Zkoumaná ves 

Schwarzenbach náleží mikroregionu dnešního Lipoltovského potoka (ve středověkých 

pramenech „Krotenpach“) osídleným zřejmě v poslední čtvrtině 12. století. Výhodou sledovaného 

mikroregionu pro komparativní výzkum je jeho poloha zahrnující dvě kontrastní části s odlišnými 

podmínkami pro zemědělství na okraji Chebské pánve a Slavkovského lesa. Díky dochovaným 

písemným pramenům bylo možno detailně rekonstruovat majetkovou strukturu mikroregionu, 

sociální profil a velikost vsí (písemné prameny jsou detailně analyzovány v přílohách; Exkurz I – 

IV). Schwarzenbach se tak řadí k dosud nečetným archeologicky zkoumaným zaniklým 

středověkým vsím v českém prostředí, u nichž můžeme srovnávat svědectví hmotných a 

písemných pramenů, zejm. evidenci počtu dvorů a dobu zániku vesnického sídla, kterou je možno 

klást do poslední třetiny 14. století. Shrnuty jsou také poznatky o procesu pustnutí vsí na základě 

písemných pramenů, kterému je věnována obsáhlá pozornost ve druhém svazku. Opomenuta 

nezůstaly ani těžba nerostných surovin v regionu doložená od 14. století, jejíž odraz v písemných 

pramenech je detailně zhodnocen formou exkurzu (Exkurz V). V okolí zkoumané lokality však 

intenzivnější hornické aktivity nejsou až do 16. století doloženy. Autor analyzuje také podobu 

vesnických půdorysů a jejich plužin na vzorku novověkých  vsí ve Slavkovském lese, a to na 

základě kartografických pramenů s využitím tradiční historicko-geografické typologie. 

Dominující lesní lánové vsi korelují s jejich rozšířením v prostředí vrchovin této části Evropy.  

 Třetí kapitola popisuje postup terénního výzkumu zaniklé vsi Schwarzenbach a podává 

výčet aplikovaných metod, které zahrnují důsledně neinvazivní metody – povrchový výzkum 

archeologických objektů (identifikace, deskripce a geodetické zaměření antropogenních 

reliéfních tvarů) doplněný vzorkováním podpovrchových situací pedologickým vrtákem, 

fosforečnou analýzou půdy a geofyzikálním měřením vybraných částí lokality. Zásadní poznatky 

o zaniklé kulturní krajině v bezprostředním okolí Schwarzenbachu poskytnul dálkový průzkum 

prostřednictvím leteckého skenování terénu (exkurz O. Maliny – Exkurz XI). Kapitola také podává 

dosavadní poznání lokality.    

 Čtvrtá kapitola je věnována lokalizaci zaniklých středověkých vsí sledované oblasti, které 

jsou dokumentovány písemnými prameny. Autor shrnuje dosavadní pokusy o lokalizaci 

opuštěných vsí a při vlastním hledání jejich polohy využívá osvědčený postup kombinující 

svědectví historických pomístních jmen, vizuální povrchový průzkum a povrchový sběr artefaktů 

(keramiky). Výsledkem je úspěšná lokalizace dvou zaniklých středověkých vsí, jejichž relikty se 

dodnes dochovaly v zalesněném prostředí, a to včetně drobných opevněných sídel 



4 

 

(Hermannsgrün, Schwarzenbach) a dále určení pravděpodobné polohy vsi Wolhartsgrün, jejíž 

pozůstatky byly zřejmě porušeny mladší těžební činností.  

 Pátá kapitola shrnuje přírodní poměry mikroregionu a vlastní lokality (geologie, 

pedologie, morfologie, hydrologie, agroklimatická charakteristika), které určily možnosti osídlení 

a zemědělské i nezemědělské produkce. Detailně jsou v šesté kapitole analyzovány historické 

prameny vypovídající o využití areálu po zániku vsi. Při výzkumu zaniklých středověkých vsí často 

opomíjené téma „archeologizace“ (E. Neustupný) či „formačních procesů archeologických 

pramenů“ (B. Schiffer) ukazuje, k jakým hospodářským činnostem mohlo v místě opuštěné vsi 

docházet (luční hospodářství, které bylo později nahrazeno moderním lesním managementem). 

Právě tyto aktivity mohly mít určující vliv na dnešní podobu reliktů zaniklého osídlení, což je 

pravděpodobně případ Schwarzenbachu (zahlazení reliéfních tvarů). 

 Kapitola sedmá podává celkovou charakteristiku lokality a seznamuje se základními 

vlastnostmi převažujících povrchově patrných archeologických objektů, jejichž formování je 

věnována následující kapitola osmá. Očekával bych, že tato pasáž bude zařazena až za rozbor 

archeologických pramenů neboť vymezení odřezů jako klíčového typu antropogenního reliéfního 

tvaru pro sledovanou lokalitu vychází z terénních pozorování a nedestruktivního výzkumu, jehož 

výsledky a interpretace jsou představeny v kapitole deváté. Pro exaktní vymezení jednotlivých 

typů a variant reliéfních tvarů by bylo vhodné využít stále se rozšiřující možnosti trojrozměrné 

vizualizace dat z terénních měření. Pro ověření předložené hypotézy o genezi antropogenních 

reliéfních tvarů a zánikových transformacích stavebního prostředí středověké vesnice by bylo 

vhodné provést archeologickou sondáž s mikromorfologickou analýzou uloženin (řezy vybraných 

objektů). Modelové případy „archeologizace“ podobných situací mohou poskytnout vsi 

v pohraničí situované ve srovnatelném reliéfu, které byly opuštěny po roce 1945 a proces 

formování archeologických pramenů probíhá doslova před našima očima (v řadě případů se zde 

roubené a rámové konstrukce, které se zřejmě výrazně neodlišovaly od středověkých stavebních 

technik, dochovaly až do 20. století).  

 Následující kapitola (Kap. 9) představuje vlastní archeologické prameny – povrchově 

patrné relikty zaniklé středověké vesnice. Jasně jsou popsány metody identifikace, dokumentace 

reliéfních tvarů a jejich vlastnosti, které byly předmětem deskripce, a to podle jednotného 

deskriptivního systému. Text doplňuje precizní plánová dokumentace areálu celé vesnice i 

s výřezy jednotlivých částí (velkou vypovídací schopnost mají řezy terénem s antropogenními 

objekty). Na základě rozboru vlastností jednotlivých objektů (Kap. 10) byly vyčleněny čtyři druhy 

úprav svažitého terénu pro založení vesnického sídla. Menší reliéfní tvary nacházející se na 

plošinách byly přes různé tvarové vlastnosti zařazeny do páté kategorie  („drobné tvary v rámci 

objektů“; Zaniklý Schwarzenbach, str. 111). Výsledkem je rozpoznání terénních úprav 

vytvářejících rovné plochy obdobných rozměrů, které byly nezbytné pro výstavbu jednotlivých 
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usedlosti – obdélné (orientované příčně nebo podélně vůči svahu), čtvercové a stupňovité plošiny 

(obdobné reliéfní tvary nacházíme na Plzeňsku, např. zaniklé vsi Bzík, Bukov, Cetkov, Rovný nebo 

Sloupek). Identifikace fosforečnanů prokázaly, že tyto objekty sloužily sídelním aktivitám. 

 Pro poznání stavební podoby zaniklých středověkých vsí poskytují povrchové průzkumy 

zpravidla jen velmi omezené informace, což se týká také lokality Schwarzenbach (Kap. 11). Vrty 

a porušené situace umožnily nahlédnout alespoň dílčím způsobem pod povrch dnešního terénu a 

určité poznatky přineslo též geomagnetické měření (využití kamenných konstrukcí, zahloubený 

objekt, možné negativy nosných vertikálních konstrukčních článků – kůlů nebo sloupů). Zajímavé 

je zjištění uhlíkaté a mazanicové vrstvy v tělese objektů 1 a 6. Fragmenty mazanice jasně svědčí o 

požáru stavby/staveb na lokalitě (hliněné omazy dřevěných konstrukcí se působením žáru vypálí 

a dochovají). Uložení pravděpodobně požárové destrukce v tělese umělé plošiny může indikovat 

složitější vývoj vesnice, který nedestruktivní výzkum nemohl zachytit. Úvahy o stavebních 

technikách mohou být pouze hypotetické a jejich ověření by mohla přinést jen sondáž. Překvapivá 

je absence reliktů suterénů, které byly v českém i středoevropském prostředí typickou součástí 

pozdně středověké vesnické architektury, ať již trojdílných domů (plochostropá zapuštěná 

komora) nebo hospodářských staveb (samostatné špýchary opatřené suterény). Tyto objekty 

sloužily jako skladovací prostory pro zemědělské produkty, které musely být skladovány v chladu, 

ať již sloužily vlastní spotřebě nebo byly určeny pro trh (především mléko a mléčné výrobky). 

Vysvětlení je možné zřejmě hledat v oblasti zánikových transformací. 

 Terénní výzkum prokázal, že areál zaniklé vsi Schwarzenbach se dochoval v úplnosti a 

stejně tak se v zalesněném komplexu nachází podstatná část plužiny tvořená původními 

zemědělsky kultivovanými plochami (Kap. 12).  Nesnadným úkolem při posuzování povrchových 

pozůstatků zaniklých středověkých vesnic je určení jejich základních komponent, kterými byly 

jednotlivé usedlosti. Při absenci reliéfně patrných parcelních hranic je interpretace uspořádání 

vesnice odkázána především na rozbor prostorových vlastností reliktů a jejich funkční 

interpretaci. Cenným vodítkem jsou pozůstatky domů, které tvořily jádra usedlostí, pokud se je 

podaří identifikovat. Na základě vlastností terénních reliktů autor uvažuje o domech trojdílného 

uspořádání standardního (5-6 x 13-15 m) a rozvinutého půdorysu (10 x 22 m), které měly plnit 

obytné i hospodářské funkce. Analogie hledá v novověké lidové architektuře Chebska, Loketska a 

Horní Falce. Na parcele se dále měly nacházet jedna až dvě hospodářské stavby. Za významný 

indikátor je na základě etnografických analogií považována orientace vůči světovým stranám 

(oslunění vytápěného obytného dílu a vstupní části).      

  Za účelem identifikace jednotlivých usedlostí T. Klír rozčlenil areál zaniklé vsi na shluky 

reliéfních tvarů, které mohou odpovídat jednotlivým komponentám – dvorům, předkládá 

variantní rekonstrukce zástavby a shledává také indicie pro jejich sociální interpretaci (Kap. 14). 

Počet usedlostí je hypoteticky stanoven na 12 – 16. Při komparaci s uspořádáním plužiny, tvořené 
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9-10 pásovými parcelami, se ukazuje, že některé usedlosti postrádaly přímý kontakt se svými 

polnostmi, což je vysvětleno limity danými geomorfologií a zřejmě také sociální stratifikací 

vesnice. Interpretační rámec nabízí písemné prameny, které umožňují stanovit dolní (10 – 11) a 

horní (16 – 17) limit pro stanovení počtu poddanských dvorů na sklonku 14. století.   

 V kapitole patnácté jsou představeny nepočetné keramické fragmenty z povrchových 

sběrů, jejichž datování není v rozporu se svědectvím písemných pramenů. Dále je pozornost 

věnována drobnému opevněnému sídlu – „motte“, které se velikostí řadí k malým objektům 

tohoto typu, na kterém mohla být podle analogií situována jediná věžová stavba. Jeho význam 

podtrhuje absence zmínek o držiteli v lenních knihách, což indikuje složitější historický vývoj 

lokality. V této kapitole je také na základě reliktů úvozových cest zachycených dálkovým 

průzkumem (letecké skenování terénu) rekonstruována komunikační síť, která zahrnujue cesty 

lokálního i regionálního významu. 

 Velká pozornost je věnována povrchovým reliktům plužiny, které se řadí k nejlépe 

dochovaným v Čechách. Autor shrnuje bádání o zaniklých plužinách v Evropě i v českých zemích 

a typy evidovaných reliktů (Kap. 16). Digitální model reliéfu, vytvořený na základě leteckého 

skenování terénu (ALS – Airborne Laser Scanning), umožnil zkoumat pozůstatky plužiny 

zaniklého Schwarzenbachu. Digitální výškový model a různé metody vizualizace dat (O. Malina, 

Exkurz XI) odhalily reliéfní stopy plužiny tvořené 65 liniovými objekty na území o rozloze 1,5 x 2 

km, které bezpochyby tvořilo jádro hospodářského zázemí vesnice. T. Klír se soustředil na 

agrárně-historickou analýzu a interpretaci těchto objektů (mezní pásy, mezní hřbety a terasové 

meze). Na základě precizního rozboru autor identifikoval původní středověké polní systémy a 

určil pravděpodobné parcely. Písemné prameny umožňují také odhadnout polohy zalesněných 

ploch a pastvin. Výsledkem je přesvědčivá rekonstrukce plužiny středověkého Schwarzenbachu, 

jehož celé zázemí zaujímalo asi 500 ha a z toho orané plochy mohly dosahovat výměry 105 ha. 

Hlavní blok trapézových pásových parcel položený západně od vsi, z nichž polovina byla 

záhumenicových, doplňoval vedlejší svazek na východní straně. Prostorové vlastnosti parcel 

naznačují, že jen polovina z nich mohla být připojena k vesnickým gruntům. Autor z této 

skutečnosti dedukuje, že asi 10 usedlostí mohlo být selských s držbou 6 – 15 ha orné půdy. Ostatní 

předpokládané usedlosti pak mohly náležet chalupníkům. Velikostní parametry plužiny mohou 

odpovídat využití tzv. franského lánu při vyměřování parcel. Zjištěná sídelní forma nachází 

množství novověkých analogií ve výše položených oblastech přilehlé části střední Evropy. 

Na základě rekonstrukce prostorového uspořádání vsi a plužiny se autor pokusil 

hypoteticky určit velikost pozdně středověkého Schwarzenbachu a odhalit jeho sociální 

strukturu: ves mohlo tvořit 9 - 11 selských gruntů a 2 – 4 chalupnické nebo zahradnické jednotky; 

rolnická komunita mohla mít 50 – 90 členů  (Kap. 17).  
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V posledních dvou kapitolách hledá autor odpovědi na klíčové otázky celé studie 

související s důvody a okolnostmi zániku Schwarzenbachu a v obecné rovině pak s problematikou 

redukce sídelní sítě na sklonku středověku. T. Klír hledá příčiny zpustnutí vsi jednak v oblasti 

hospodářské a ekosystémové (Kap. 18) a dále v kontextu sociálním (Kap. 19). Rekonstrukce 

ekonomického potenciálu podmíněného přírodními podmínkami zázemí vsi vychází z možností 

zemědělské produkce dokumentované novověkými prameny (tereziánský a josefínský katastr) u 

sousedních vsí s kontinuálním vývojem. Podmínkám zaniklého Schwarzenbachu odpovídá 2 km 

na východ položený Smrkovec/Schönficht, jehož hospodářský systém v novověku může posloužit 

jako teoretický model pro rekonstrukci ekonomických možností rolníků ve Schwarzenbachu 

(Exkurz IX).  Výsledkem komparace je konstatování, že podmínky pro zemědělství zaniklého 

Schwarzenbachu nevybočovaly z průměrné situace ve Slavkovském lese a proto oblast 

ekosystému a zemědělství nenabízí odpověď na otázku, proč redukce sídelní sítě postihla právě 

tuto ves a ne jinou s podobnými možnostmi i limity rolnické produkce. 

 Až v kapitole věnované pustnutí a zániku (Kap. 19) shledává autor nepřímé doklady 

naznačující, že příčiny opuštění Schwarzenbachu ležely s největší pravděpodobností v oblasti 

sociální. Rozbory chebských berních knih podané v druhé části práce (Sociální a geografická 

mobilita rolnictva) poskytly kvantitativně reprezentativní svědectví o mechanismu stěhování 

rolníků, které v masovém měřítku sloužilo zřejmě jako prostředek sociální mobility  (edice 

berního rejstříku z roku 1438 a oceňovací knihy z roku 1456 byla v rámci výzkumu vydána 

knižně). Odhalení „migračního řetězce s dominovým efektem“ (Zaniklý Schwarzenbach, str. 200)  

umožnilo zformulovat přesvědčivou hypotézu o důvodech a způsobu zpustnutí zkoumané vsi. 

Cenným zjištěním je odhalení úzkého prostorového rámce naprosté většiny přesunů vesničanů, 

které zřejmě probíhalo v rámci příbuzenských a sociálních svazků, což nabízí vysvětlení pustnutí 

vsí na okrajích výše položených oblastí s možností snadného odchodu do zemědělsky 

příznivějších sídel v nižších polohách. Archeologii nabízí předložený závěr cestu k pochopení 

procesu pustnutí i v jiných oblastech, kde srovnatelné písemné prameny chybí, ovšem terénní 

výzkumy přinášejí dostatek hmotné evidence pro testování této hypotézy ve srovnatelných 

geografických podmínkách na styku nížin a vrchovin, tedy „kraje“ a „hor“ v tradičním historickém 

pojetí. 

 Dosud v posudku nezmíněný Exkurz VI a VII analyzuje půdorysné typy vsí a jejich plužin 

na základě císařských otisků  plánů stabilního katastru, které zachytily situaci dnes již z velké části 

„archeologizovanou“. Po staletí formovanou podobu sídel a kulturní krajiny dramaticky 

poznamenal vývoj po roce 1945, který přinesl diskontinuitu ve všech oblastech života pohraničí. 

Úplný zánik nebo částečné zpustnutí postihlo významnou část obcí na Chebsku a Sokolovsku 

(Loketsku), ať již z důvodů vysídlení původního obyvatelstva, zřízení „železné opony“, vojenských 

prostorů nebo těžby, které tak dnes patří k regionům s největším počtem vsí opuštěných a 
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zničených v moderní době v celoevropském měřítku. Problematika redukce vesnických sídel a 

zániku zemědělské krajiny, zkoumaná autorem na samém západě Čech v období pozdního 

středověku, se tak ve stejném regionu stala palčivým problémem nedávné minulosti a 

současnosti. 

* 

 Předloženou habilitační práci považuji za přelom v dlouhé tradici archeologického, ale 

také historického bádání zaměřeného na problematiku pustnutí vesnických sídel ve středověku. 

Oba svazky, Zaniklý Schwarzenbach a Sociální a geografická mobilita rolnictva v pozdním 

středověku, skládají ucelené historické poznání pozdně středověkého vesnického prostředí na 

příkladu Chebska a části Loketska. T. Klírovi se podařilo při studiu zaniklých vsí překonat limity 

archeologie a prostřednictvím teoreticky promyšleného a metodicky propracovaného propojení 

hmotných, písemných a kartografických pramenů dosáhnout k podstatě tématu a poskytnout 

odpovědi na otázky opakovaně kladené výzkumy probíhajícími po dlouhá desetiletí. Jedinečné 

poznatky o sociální stratifikaci, demografické struktuře vesnických komunit a jejich sociální 

mobilitě, získané brilantním rozborem souboru pramenů spojených s výběrem berně na Chebsku, 

odhalily příčiny a mechanismus pustnutí vsí na konci 14. a v 15. století.     

Schwarzenbach, reprezentující vzorek zaniklého osídlení vrchovinných oblastí, je 

v českých zemích první detailně archeologicky dokumentovanou zaniklou vsí situovanou 

v  extrémních geomorfologických podmínkách s dosud málo poznanými typy reliktů zástavby. 

Pravděpodobně nejpreciznější dokumentace antropogenních reliéfních tvarů v české archeologii, 

která posunula metody povrchového a tzv. geodeticko-topografického výzkumu na kvalitativně 

vyšší úroveň, umožnila v mimořádně složité terénní situaci odhalit uspořádání vsi a rozpoznat 

jednotlivé usedlosti. Digitální výškový model získaný leteckým skenováním terénu poskytnul 

ucelený soubor dat pro rekonstrukci téměř kompletní středověké plužiny. Výsledkem 

archeologického výzkumu je nejenom detailní představa o podobě vesnice, ale také určení její 

pravděpodobné velikosti, sociální struktury a rekonstrukce hospodářského potenciálu 

podmíněného daným ekosystémem. Studie o zaniklém Schwarzenbachu vyčerpala všechny 

interpretační možnosti archeologických pramenů získaných nedestruktivními metodami. 

Vzhledem k povaze materiálního záznamu nutně torzovitá výpověď archeologie se ovšem díky 

přístupu autora stala součástí uceleného historického výkladu o pozdně středověké vesnici, a to 

s důrazem na agrární dějiny, problematiku pustnutí a redukci sídelní sítě. T. Klírovi se podařilo 

realizovat svým rozsahem a komplexností ojedinělý výzkum směřující k hlubšímu pochopení 

příčin pustnutí vsí v pozdním středověku, který překonal rámec dosavadního archeologického 

bádání a dokázal najít přesvědčivé vysvětlení v oblasti sociální. Tato práce mění pohled na 

problematiku výzkumu zaniklých vsí, a to nejen v českém prostředí.  
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 Nezbývá než konstatovat, že předložené dvě studie po mém soudu jednoznačně naplňují 

požadavky kladené na habilitační práce.  

 

 

 

V Plzni 2. 8. 2019                                                                                             Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. 
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