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 Práci Pavly Tomanové lze patrně chápat jako první krok,– nebo snad ukončení první etapy 

promyšleného programu nového výzkumu kdysi Milošem Šollem v poměrně značném 

rozsahu zkoumané centrálním přemyslovské lokality, hradu Kouřim – Sv. Jiří ve středních 

Čechách. 

 Hned v úvodu autorka předkládá definice základních pojmů, které užívá pro odznačení sídel 

s centrálními funkcemi pro dané období. Zde by bylo třeba doplnit, že hrad, hradisko 

(hradištěm označuje zřejmě již lokalitu opuštěnou i centrální místo) představují důležitá místa 

variabilních forem redistribuce zdrojů dané společnosti, převážně, byť nikoliv výlučně 

(obchod) ve prospěch vládnoucích elit. Z důvodu kompatibility se staršími Šolleho texty 

zachovává termín pozdně hradištní, známý i z moravského bádání, pro závěr raného 

středověku. 

 V dalších kapitolách autorka v rámci svého komplexního pohledu shrnuje poznatky 

etymologické i vývoj historické tradice i bádání od amatérských počátků. Až po zmíněný 

profesionální odkryv M. Šolleho. V rámci programu výzkumů raně středověkých hradišť 

vytýčeného těsně po 2. sv. válce uvádí také“Hradiště u Strachotína“, správný název je hradiště 

“ Louka sv. Petra u Strachotína“. Velmi podrobně se věnuje podstatným závěrům, ke kterým 

dospěl M. Šolle, tvůrce modelu vývoje raně středověkého osídlení s důrazem na hrazená sídla 

v prostoru Kouřimi. Zde je důležitá kapitola skýtající kritický pohled na Šolleho hypotézy (s. 

40 n.). Autorka uznává velký Šolleho přínos, vytýká mu však příliš těsnou vazbu na historické 

události zachycené písemnými prameny, tedy přístup typický pro několik generací badatelů, 

který Dušan Třeštík před časem nazval vykopávání historie.   

Širší kritický pohled musel po odeznění díla M. Šolleho a jeho souputníků nejen v Čechách, 

ale i na Moravě a není nic více, než dalším stupněm vývoje archeologické vědy. Pavla 

Tomanová je k M. Šollemu celkem milosrdná, vyzdvihuje uplatnění na svou dobu moderních 

metod a relativní kvalitu terénního výzkumu.  Nutno ovšem zdůraznit, že verifikaci Šolleho 

teorií by musela předcházet důkladná revize terénní dokumentace ve vtahu k movitým 

nálezům, nejlépe kombinovaná s alespoň minimálním, novým, terénním odkryvem. Ta sice 

zatím v potřebném rozsahu neproběhla (na rozdíl od Šolleho výzkumů přemyslovské Budče), 



avšak kritické poznámky autorky k některým nálezovým situacím v Kouřimi – Sv. Jiří, 

zejména k výsledkům a interpretaci odkryvu reliktů kostela sv. Jiří či tzv. věžovité stavby, 

naznačují, že ani zde nestojíme na zcela pevných základech. Musíme totiž připustit, že 

badatelé, jejichž vrcholná činnost spadala do 50. – 70. let 20. století nedokázali vytvořit 

optimální metodiku terénního výzkumu a záznamu informací, které poskytuje. Jistě si např. 

vztah Kouřimi a Libice můžeme představit jinak, než propagoval M. Šolle, nelze ale tak činit 

na základě pouhé úvahy, bez pádných argumentů.  Na s. 42 vložená úvaha o problematičnosti 

datování tzv. objektů (tento termín, tak zaužívaný v podstatě v přeneseném významu v české 

archeologii je sán o sobě dosti nešťastný) pomocí keramických nálezů z jejich výplní je 

poněkud zjednodušený (nehledě na příliš omezený rozsah citované literatury) a měl být 

demonstrován na konkrétních příkladech z Šolleho výzkumů. Na základě nové analýzy nálezů 

(např. výplně jámy s nálezy brakteátů)i studia problematiky spojené s úřadem vilika v nové 

literatuře měla autorka dospět také k jednoznačnějšímu pohledu na funkci Kouřimi po 

založení královského města v konfrontaci s názory Zdeňka Smetánky; domnívám se, že 

rozvoj města přinesl rychlou redukci osídlení ostrohu v. Jiří, byť o sídle přemyslovského 

vilika v té době lze diskutovat.  

  Diplomantka se též zamýšlí nad informační hodnotou plošné exkavace významných lokalit.  

Lze jistě souhlasit s jejími vývody, že ve většině případů nevelký rozsah výzkumu často 

nedovolil dospět k dostatečně obsažné představě o té které lokalitě a doplnění komplexním 

povrchovým průzkumem je nepochybně přínosné a dnes v případech, kde je to možné, i 

nevyhnutelné. Nicméně jsou i lokality, kde plošné výzkumy zasáhly značnou část osídlené 

plochy a přinesly velmi podstatná zjištění při relativně vysoké kvalitě exkavaci dokumentace, 

příkladem budiž autorkou zmiňovaná Břeclav – Pohansko, kde má povrchový průzkum 

vzhledem k možnostem (lokalita se neobdělává) spíše doplňkový význam (geofyzika). 

 Vlastním jádrem práce je vyhodnocení systematických povrchových průzkumů, jejichž 

těžiště představovaly povrchové sběry. Diplomantka detailně přibližuje jejich metodiku i 

průběh; vedle kvantifikačních vyhodnocení lze vyzdvihnout u užití analytického nástroje GIS 

 V několika kapitolách je v souvislosti s vyhodnocením keramických nálezů věnována 

pozornost vývoji raně středověké keramiky v regionu, přičemž v zásadě nebyla zpochybněna 

publikovaná chronologie M. Šolleho. Z pohledu oponenta jakožto archeologa zabývajícího se 

moravskou keramikou je zajímavá kapitola o grafitových zásobnicích s vysoko vytaženým 

kyjovitým okrajem; jde o projev vývoje nejen tradiční raně středověké keramiky v její 

závěrečné fázi v na poměrně velkém území (západní Slovensko, Dolní Rakousko, Morava, 

Čechy), přičemž např. na Moravě lze nejvyvinutější vysoké formy klást až do 13. Století 

s různě dlouhým přežíváním.  

Vlastní třídění raně středověké keramiky je postaveno na tzv. keramických třídách, při jejichž 

rozlišení hr hraje podstatnou roli ostřivo. Zde by stálo za pokus určení původu grafitu 

(uvedené jižní Čechy nebyly asi exaktně potvrzeny) i slídy (myslí se patrně muskovit); u 

posledně uvedeného ostřiva je třeba odlišit tzv. přirozenou příměs, která může být v určitých 

druzích základní hmoty, od záměrné příměsi, jíž nasvědčuje velikost lupínků v třídě C. 

Důležitý je vztah tříd k okrajům, kde se potvrzuje trend nástupu vysokých vytažených okrajů 



(pomíjím dosti zásadní rozdíl v terminologii užívaný v Čechách a na Moravě, týká se okruží i 

okrajů vytažených). V rámci závěrů o časovém rozpětí nepůsobí zcela přesvědčivě tvrzení 

autorky, že zachycené okraje a třídy reprezentují nepříliš široký časový horizont- co se tím 

rozumí v absolutních datech? Jde li o 2. polovinu 11. až 1. polovinu 13. století, jde o úsek 

poměrně dlouhý. 

 Pozoruhodné výsledky byly dosaženy v oblasti distribuce keramických tříd v ploše hradu, 

jakož i analýza míry fragmentarizace ve vztahu k prostorovému rozložení. Podařilo se tak 

např. odhadnout území s větší koncentrací zahloubených útvarů tudíž i dokladů osídlení 

vůbec.  Další doplňující údaje přineslo letecké snímkování a geofyzikální průzkum, zejména 

co se týká vnitřního členění i vnějšího opevnění. 

Poněkud překvapivě snad nebyl na lokalitě proveden průzkum detektorem kovů, což by se asi 

vyplatilo nejen s ohledem na získání závažných nálezů indikujících směnu či prostředí elity, 

ale zejména s ohledem na plenění lokality amatérskými detektoráři, jejichž činnost i zde lze 

předpokládat (ač při průzkumech docházelo k setkání jen s amatérskými sběrači nálezů).  

Autorka je si této skutečnosti vědoma a s tímto druhem průzkumu počítá (s. 50, 110).  

 K závažným zjištěním náleží koncentrace osídlení v jižním vnějším areálu. Je nepochybné, že 

poznatky získané vyhodnocením povrchových sběrů dalšími metodami povrchového 

průzkumu bude třeba ověřit a dále rozšířit jak konfrontací s výsledky Šolleho výzkumu, tak 

zejména i  exkavačním výzkumem. Určité doplňky přinesl i průzkum fortifikace, zejména 

jižní; zde lze vyslovit určité pochybnosti o dlouhém trvání hradby předpokládané M. Šollem. 

Právě otázka vztahu opevnění a nově zjištěného areálu jižně hradby, diplomantkou široce 

diskutovaná, ukazuje, že bez dalšího, destruktivního výzkumu, nebude možné dopět 

k určitějším závěrům. Revizi by si zasloužilo i datování příčné hradby, jak autorka naznačuje; 

možná jde o velmi pozdní záležitost. 

 Lze konstatovat, že práce Pavly Tomanové představuje další důležitý pokrok v poznávání 

raně středověkých center v širší oblasti středních Čech, je zjevné, že navzdory dlouhodobým 

výzkumům předchozích generací badatelů stojíme v řadě interpretačních oblastí na dosti 

nepevné půdě. 

Text doplňují výstižné grafy a odpovídající obrazová příloha včetně trojrozměrných modelů; 

snad mělo být zařazeno i více tabulek s nálezy keramiky. Bohužel je text zatížen relativně 

četnými překlepy a občanskými stylistickými neobratnostmi (např. s. 69… vedle ní jsou v 

souboru zastoupeny fragmenty pražské keramiky šedě řády…); část těchto chyb by jistě 

odstranila automatická korekce v SW Word. Chyby lze nalézt i v seznamu literatury (např. u 

položky Moździoch 2009). 

 Práce splňuje kritéria kladená na diplomovou práci. 

 Návrh celkového hodnocení: velmi dobře 

 V Modřicích 5. 9. 2012 

 Rudolf Procházka 


