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Zlata Gersdorfová si zvolila velmi náročný úkol identifikovat 
jednotlivé sakrální prostory zmiňované během poměrně dlouhé 
doby stavebního vývoje hradu v Českém Krumlově nebo nalezené 
při archeologickém průzkumu hradu. K řešení problému přistupuje 
ze dvou východisek:  výsledků částečného archeologického 
průzkumu, jehož se sama zúčastnila a které konfrontovala  nejen s 
dochovanými písemnými prameny, ale i s obecnými znalostmi 
liturgické praxe. To bylo dosud do značné míry opomíjeno, takže 
autorka mohla korigovat mnohé dosavadní názory. Problému 
věnuje kapitolu o hradních kaplích a jejich patrociniích, která, ač 
obecně pojatá, usnadňuje orientaci v dobové atmosféře. Nastiňuje 
také různé možnosti, týkající se liturgických i náboženských 
slavností v Českém Krumlově, který se těšil určitým výjimkám z 
provozu venkovských šlechtických sídel: jako na jediném místě 
krom Prahy zde byly každoročně vystavovány k veřejné úctě celé 
soubory ostatků světců. S identifikací kaplí, která se  u 
jednotlivých autorů různí, jsou spjaty znašné nesnáze. Jak autorka 
poznamenává dále, patrocinia soukromých kaplí nebyla nezbytná 
(neobsahovaly nutně relikvie) a často nebývají uváděna, jak víme i 
odjinud (Karlštejn). Užitečná je i typologie kaplí a jejich výskytu v 
Čechách.
Poté přistupuje k vlastnímu českokrumlovskému hradu a jeho 
historii a popisu, přičemž využívá, mnohdy poprvé, výsledky 
recentních, i když jen částečných  archeologických průzkumů, 
jichž se sama zúčastnila. Zde je nutno ocenit spojení teoretického, 
mnohdy velmi obecného přístupu a konkrétních detailů, kterými je 
nezbytné obecné závěry korigovat. 
Výsledky komplikuje, krom uvedených skutečností, po mém soudu 
i fakt , že hlavní stavební činnost při stavbě nebo přestavbě 



vytčených prostor se týká doby těsně předhusitské a husitské, která 
mohla být ovlivněna některými anomaliemi, které snad postihly i 
toto katolické území, které mohly poněkud transformovat tradiční 
postupy. To vše  komplikuje jednoznačné určení prostor jako 
sakrálních, polosakrálních a sekulárních (kaple, sakristie, místnost 
sloužící k  přechodné úschově relikvií nebo kunstkomora, která 
patrně v době pozdního středověku ještě nepadá v úvahu – sotva 
mohly být uschovány pohromadě relikviáře a liturgické předměty, 
které byly součástí kultu, s privátními šperky a oděvy. 
Mimo zajímavý a komplikovaný obsah je nutno ocenit, že autorka 
postupuje při formulacích střízlivě,  k vlastním hypotézám 
zdrženlivě a mnohé otázky nechává otevřené. 
Práce je napsána čtivě, pěknou češtinou, přes komplikovanost úvah 
je dobře formulovaná a relativně srozumitelná. Obsahuje jen 
několik chyb a překlepů, které lze snadno opravit. Domnívám se, 
že snad po určité redukci by text měl být publikován. Doporučuji 
jej vřele k obhajobě a hodnotím jako výborný.
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