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Jan Eliška: Archeologický výzkum Pražského předměstí v Českých Budějovicích. Ústav pro 

pravěk a ranou dobu dějinnou, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Praha 2012, 

68 str. textu, 59 obr.  

 

Cílem předkládané práce bylo zhodnotit výsledky archeologického výzkumu na Pražském 

předměstí v Českých Budějovicích, který uskutečnil dr. Jiří Militký v roce 1995, a zasadit ho 

do celkové představy o podobě a fungování města ve vrcholném a pozdním středověku.  

Jan Eliška nejprve v široce pojatém úvodu shrnuje přírodní podmínky města a 

současné, často spíše modelové představy o vzniku města ve 13. století. Opírá se přitom 

zejména o práce J. Kuthana, J. Žemličky a J. Čechury. Následují věcnější kapitoly o 

hospodářském zázemí města, které Jan Eliška chápe jako území městem přímo ovládané 

(městské vsi, městský velkostatek), nikoliv jako městský tržní region. V kapitole o demografii 

města autor využívá poznatky, které zprostředkovává historická interpretace jedinečného 

pramene – městských berních knih. Tyto úvodní kapitoly jsou zvládnuty velmi dobře, 

přestože na řadě míst by bylo třeba zaujmout kritický postoj (např. Jindřichův Hradec jako 

kastelánský hrad; interpretační limity berních knih).  

Detailněji pojatá je sedmá kapitola nazvaná „Urbanismus“, rozčleněná na 

charakteristiku půdorysné podoby a vnitřní parcelace města, vývoje zástavby a stavebních 

konstrukcí, opevnění atd. Jan Eliška v této kapitole vhodně konfrontuje poznatky historiků, 

které často stojí na mnohoznačných interpretacích berních knih, stavebních historiků a 

archeologů. Právě archeologickým poznatkům je věnována 8. kapitola, ve které se tak některé 

části informačně dublují s kapitolou předchozí (str. 25-26 a 16-18). Nicméně, v textu jsou 

výstižně nastíněny klíčové údaje / mezníky, které archeologie může zprostředkovat – zánik 

zahloubených suterénů, existence domů dřevěné konstrukce, nástup zděné architektury apod.  

Další kapitola je již věnována Pražskému předměstí, které bylo v minulosti asanováno. 

Základní historickou představu proto umožňují písemné a kartografické prameny, pro pozdní 

středověk opět berní knihy. Díky nim jsme celkem detailně informováni o sociální topografii 

Pražského předměstí, jak ukazuje také seznam zdejších hrnčířů (1396-1416), který Jan Eliška 

zařadil do své práce (seznam vypracoval budějovický archivář PhDr. D. Kovář).  

Vlastní jádro autorovy práce představuje kapitola pojednávající archeologický výzkum 

Jiřího Militkého na Mariánském náměstí. Několika archeologickými sondami zde bylo 

odkryto souvrství mocné 50/60 – 120cm, které bylo interpretováno jako odpadiště z hrnčířské 



dílny (keramika předběžně datována ca 2.pol. 14. – 15. století). V jedné ze sond byl dále 

odkryt zahloubený objekt vyplněný keramikou starší (13. století).  

Analýzu získaného keramického souboru o „tisících“ jedinců představuje kapitola 12. 

Ta je velmi stručná a omezuje se na seznam hlavních typů nádob, jejich morfologii, 

charakteristiku výrobní technologie a výzdoby. Detailnější rozbor, včetně kvantitativních 

údajů, zcela chybí. Cennou součást této kapitoly nicméně představuje rozsáhlá obrazová 

příloha, která dovoluje základní představu o nalezené keramice (obr. 30-59). Je zřejmé, že 

autor popsal a pečlivě nakreslil podstatnou část souboru (časové nároky musely být značné), 

na vlastní analýzu a interpretaci již pravděpodobně zbylo méně prostoru.  

Práce Jana Elišky je formálně na velmi dobré úrovni a podává také základní přehled o 

archeologii středověkých Budějovic. Jejím slabým místem je analytická část. Z těchto důvodů 

mohu práci doporučit k obhajobě, při klasifikaci bych se ale přikláněl k „dobře“.       

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, 8. září 2012       PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. 

 


