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Jan Hasil: Raně středověké osídlení Chebska 

oponentský posudek bakalářské práce 

Jan Hasil ve svou prací otevírá podstatné a přirozeně tedy i mimořádně komplikované téma 

řešené soustavně českým bádáním naposledy na přelomu 60. a 70. let 20. století. 

Nejzápadnější region současných českých zemí vstupuje do světla písemných pramenů teprve 

na počátku 12. století v souvislosti s intenzivními kolonizačními aktivitami směřujícími sem 

z oblasti Severní marky. Chebsko se následně na dlouhou dobu stává významnou oporou 

východní říšské politiky. Jestliže se tedy rekonstrukce mocenských a sídelních poměrů 

počínaje 12. stoletím může opřít o poměrně kvalitní soubor písemných pramenů, jsme při 

poznávání předchozího období - na které se hodnocená práce soustřeďuje - odkázáni téměř 

výlučně na výpověď archeologie a toponomastiky, které zde již v předválečném období 

identifikovaly přítomnost slovanského obyvatelstva. 

Druhá kapitola práce představuje kvalifikovanou, chronologicky členěnou 

retrospektivu dějin bádání, v níž autor mj. kriticky upozorňuje na přímý vliv vyhraněných 

před- a poválečných nacionálních konceptů na etnický výklad hmotných pramenů, který měl 

legitimizovat politické územní nároky. 

Ve třetí kapitole autor usiluje o smysluplné vytýčení raně středověkého Chebska. 

Stejně jako před nedávnem Františka Kubů, rezignuje (s ohledem na absenci písemných 

pramenů zcela oprávněně) na rekonstrukci předštaufského historického Chebska a dává 

přednost geomorfologickému vymezení oblasti. Na základě následující evidence raně 

středověkých sídelních a funerálních aktivit omezuje "chebskou raně středověkou sídelní 

komoru" pouze na oblast Chebské pánve. Naskýtá se otázka, zda by na tomto místě nebylo 

vhodné poněkud blíže specifikovat přírodní podmínky regionu, tzn. nastínit zonaci 

předpokladů pro agrární osídlení v rámci vlastního Chebska a pokusit se o základní srovnání 

s několika vybranými sídelními komorami v rámci Čech, případně přilehlých oblastí 

Bavorska. 

Klíčovou částí práce je však analýza pramenné základny. Velmi vysoce je třeba 

hodnotit autorův kritický a oddělený postup při hodnocení jednotlivých argumentačních 

položek. Jan Hasil se neuchyluje k obvyklému přejímání publikovaných závěrů ale jak 

v detailu, tak v zobecnění usiluje o novou fundovanou reVIZI a nalezení 

nejpravděpodobnějšího východiska. Pro celkovou rekonstrukci je mimořádně důležité 

upozornění na rozpor mezi rozsahem území s výskytem toponym se slovanským základem, 



které bylo tradičně ztotožňováno s raně středověkou sídelní oikumenou a podstatně menší 

oblastí z níž pochází archeologické doklady osídlení. Autor, podle mého názoru zcela správně, 

naznačuje možnost pozdějšího původu řady místních jmen, které samy o sobě neobsahují 

chronologickou informaci. 

Argumentačním východiskem práce je přirozeně katalog archeologických dokladů 

raně středověkých aktivit. Nejpodstatnějším zjištěním práce, s nímž je možno v důsledku 

souhlasit, je nevelký rozsah raně středověké chebské sídelní komory - při prostorovém 

vymezení nepřekračuje vzdálenost žádné z cca devíti identifikovaných lokalit 5,6 km od 

Chebského hradu. Je však třeba upozornit na pozoruhodný trend ve vývoji prarnenné základny 

na Chebsku - zatímco v ostatních částech Čech spadá markantní nárůst evidence sídelních (v 

menší míře již pohřebních) areálů do poválečného období, ve zkoumaném regionu se nepříliš 

bohatý fond dosud známých lokalit prakticky uzavřel již před druhou světovou válkou. Tato 

skutečnost, která bude zřejmě důsledkem více faktorů, autorovi značně ztěžuje nejen 

hodnocení jednotlivých nalezišť jako takových, jimž často chybí elementární nálezové 

souvislosti, ale především podle mého názoru poněkud problematizuje zacházení s absencí 

dokladů osídlení v ostatních částech Chebska. "Objektivní" povahu vymezené raně 

středověké sídelní oikumeny by snad bylo možné poněkud posílit zohledněním formačních 

procesů - tzn. např. s pomocí Archeologické databáze Čech vynést veškeré terénní aktivity 

uvnitř a mimo rámec vymezené oikumeny. 

Autorovi bohužel nebyl dostupný materiál z Chebského hradu - tedy jediné nověji 

zkoumané a bezesporu nejdůležitější lokality regionu. Jan Hasil přesto na základě 

publikovaných informací předložil kritickou a na mnoha místech podnětnou bilanci 

základních vývojových etap tohoto sídla. Polemizovat by se snad dalo pouze s příklonem 

k Šimkově tezi (str. 34), podle níž přičlenění Chebu k vohburskému dominiu po r. 1100 

nemuselo znamenat likvidaci lokální elity a proměny v provozu hradního areálu. V roce 1125 

jsou totiž v donaci Děpolta z Vohburku klášteru Reichenbach uváděni jako svědci Ulrich de 

Egere a jeho bratr Pilgrim. V osobě Ulricha lze již oprávněně spatřovat počátky ministeriální 

správy chebského centra, která by se o svou moc stěží dělila s místními předáky. ° 
proměnách v této době ostatně (jak zdůrazňuje sám autor) svědčí pravděpodobný zánik 

pohřebiště v areálu hradu, které leze důvodně spojit s lokální elitou. 

Velmi pozitivně je třeba hodnotit pátou kapitolu, v nichž se autor jako první snaží 

zasadit chebskou sídelní komoru do souvislostí vývoje kontaktní francko-slovanské zóny 

doložené písemnými prameny jako terra slavorum východně od řeky Regnitz a v horním 

Pomohaní. Zcela oprávněně tak odebírá Chebsku exkluzivitu "nejzápadnějšího území 



Slovanů" a na základě suverénního pohybu v současné bavorské literatuře konstatuje existenci 

podobných "sídelních ostrovů" vytvářených centrální lokalitou s nevelkým zázemím i na 

druhé straně současné hranice (např. sídelní oblast kolem Rauher Kulm). Ocenit je třeba i 

autorův vstup do intenzívně diskutované problematiky raně středověkých kolektivních identit 

v níž autor díky studiu teoretických prací (především podnětné knihy S. Brathera) navrhuje 

podstatně mnohovrstevnatější a kultivovanější vidění problematiky etnicity chebského 

kontaktního území v raném středověku, než činilo dosavadní bádání. 

Práce Jana Hasila podle mého názoru v mnoha směrech přesahuje nároky kladené na 

bakalářskou práci. 
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