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Lucie Hylmarová: Hmotná kultura středověké usedlosti. Zaniklý Spindelbach v Krušných 

horách. Bakalářská práce. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou. FF UK v Praze. 88 str. 

textu, 82 str. příloh (1 mapa, 6 plánů, 4 plány archeologických sond, 1 barevná fotografie, 

Soupis nálezů a jejich lokalizace, 10 tabulek s rozměry nálezů, 27 tabulek kresebné 

dokumentace, 1 tabulka s rentgenovými snímky). 

 

Náplní předkládané práce je dokumentace a kritické vyhodnocení souboru železných 

předmětů získaných během detektorového průzkumu vybraných usedlostí na zaniklé 

středověké vsi Spindelbach v Krušných horách. Základní otázka, která byla při zadání práce 

autorce kladena, směřovala k hlubšímu poznání ekonomiky této středověké vsi, zejména 

vztahu agrární a neagrární výroby. Sídelní souvislosti zaniklého Spindelbachu totiž dovolují 

předpokládat, že velkou roli v obživě zdejších obyvatel hrála neagrární výroba, přestože stále 

jako doplněk k výrobě agrární. Podstatnou částí probíhajícího výzkumného projektu, jehož 

výstupem je i posuzovaná bakalářská práce, ale stále zůstává diskuze a hledání cest, jak – a 

zda vůbec – lze tento model archeologicky testovat.  

Detektorovým průzkumem realizovaným v roce 2009 (Ústav archeologické 

památkové péče SZ Čech v Mostě, v.v.i. – Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK) 

měl být získán jednak kontrolovatelný vzorek kovového inventáře uchovaného 

v podpovrchových situacích, a to dříve, než ho deformují amatérští hledači pokladů, jednak 

získán další pramen pro poznání ekonomiky vybraných usedlostí. Terénní evidence totiž 

jednostranně přinášela doklady především o zemědělských činnostech (relikty polí). Od 

kovových předmětů bylo naopak očekáváno, že – mimo jiné – ponesou vyváženější svědectví 

také o nezemědělských činnostech. 

Detektorový průzkum proběhl na ploše 4 usedlostí a přinesl celkem 453 kovových 

nálezů. Před vlastní analýzou a interpretací jednotlivých předmětů Lucie Hylmarová shrnula 

současné poznání o lokalitě, jejích sídelně-historických souvislostech, ekonomickém 

potenciálu atd., a dále podala podrobný kritický rozbor zvolené metody detektorového 

průzkumu a zhodnotila jeho výpovědní možnosti. Na tomto základě pak vyčlenila tři základní 

informační kategorie nálezů: 1. předměty související velmi pravděpodobně se životem 

obyvatel středověké vsi; 2. předměty, které mohou náležet jak do středověku, tak do 

novověku; 3. nálezy prokazatelně recentní. Celkově nicméně považuje výpovědní možnosti 

předmětů získaných detektorovým průzkumem jako velmi limitované.  



Analýza kovových předmětů je provedena velmi pečlivě se znalostí relevantní české, 

v menší míře také zahraniční literatury. Jako velmi přínosné lze hodnotit autorčiny konzultace 

s příslušnými specialisty (doc. R. Krajíc). Posuzovaný soubor je pojednán rozděleně, a to 

podle hlavních funkčních kategorií (stavební vybavení, doklady o využití koňské síly, 

zemědělské náčiní, řemeslnické nástroje, zbraně a jejich součásti, součásti oděvu, části vozu, 

vybavení domácnosti, funkčně nezařazené předměty). Součástí každé dílčí kapitoly je také 

diskuze výsledků.  

V závěrečné kapitole hledá Lucie Hylmarová odpovědi na hlavní kladené otázky. 

Posuzovaný soubor sice dokládá pestrou skladbu aktivit obyvatel středověké vsi, sám o sobě 

ale neinformuje ani o kvantitativním vztahu agrární a neagrární výroby, ani o kvalitě 

neagrární výroby. Ve srovnání se soubory z plošně zkoumaných zaniklých vsí stejného 

období sice vykazuje některé odlišnosti, to ale může být způsobeno řadou faktorů, od specifik 

souborů získaných detektorovým průzkumem až po kulturní formační procesy. Všech těchto 

skutečností si je autorka dobře vědoma. Větší přínos souboru proto spatřuje v možnosti poznat 

hmotnou kulturu konkrétních středověkých usedlostí, bez nároku na hlubší společensko-

ekonomickou interpretaci .   

S autorkou lze souhlasit, i pokud jde o obecné hodnocení nálezových souborů 

získaných detektorem kovů. Již během vyzdvihnutí nálezů se totiž ukázalo, že informační 

ztráta je i přes předcházející geodeticko-topografický průzkum, systematický postup, přesné 

zaměření a dokumentaci příliš vysoká a k řešení konkrétnějších historických otázek je třeba ji 

doplnit o plošný archeologický odkryv. Ten probíhá od roku 2010 dosud.    

Významnou částí práce je pečlivá a přehledná kresebná dokumentace více jak 300 

kovových předmětů (z velké části od autorky, z části od M. Černého), která má jak 

z odborného, tak výtvarného hlediska vysokou úroveň. Dnes bezesporu představuje jeden 

z největších korpusů kovovových předmětů z „české“ středověké vsi, který má velkou 

hodnotu již jako komparační materiál. 

Z nedostatků práce by bylo možno uvést pouze nepříliš podstatné drobnosti, které lze 

odstranit v další korektuře. Práci proto doporučuji k příslušné obhajobě.      

 

   

 

 

V Praze, 6. září 2012       PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. 


