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Jana Forró,  Domy doby římské a stěhování národů v Čechách. Praha 2012, 175 str., 3 

grafy, 36 obr., 7 tab., 4 plány, tabulky koeficientů. 

 

Jana Forró navazuje v předložené práci na svou práci bakalářskou, kterou věnovala laténským 

polozemnicím v Čechách. Toto téma rozvíjí chronologicky i obsahově, když jde o následnou 

dobu římskou a stěhování národů a když jsou nyní zahrnuty i nadzemní stavby rázu domů. 

Práce je zaměřena na vymezení stavebních typů zastoupených v Čechách, na rozpoznání 

specifických znaků nebo jiných charakteristik určitých regionů a kratších časových úseků a na 

konstrukční řešení staveb. Autorka vycházela z publikací i nálezových zpráv a do katalogu 

polozemnic zařadila půdorysy celé i alespoň do poloviny zachovalé, kde byla podle 

sloupových jam zřejmá konstrukce. Nadzemní stavby byly zohledněny při zachování alespoň 

části půdorysu. Sestavený soubor představuje 131 zahloubených chat a 20 nadzemních staveb. 

Je to soubor skutečně nevelký, uvážíme-li, že jde jen o jednotlivé objekty na sídlištích 

z celých Čech v průběhu 6 staletí, nicméně umožňující, pokud jde o polozemnice, statistické 

vyhodnocení, zvláště vzhledem k množství sledovaných údajů. Lze poznamenat, že uvedené 

počty lépe zachovaných objektů ukazují potřebu odkryvu větších ploch při sídlištních 

výzkumech a pečlivější sledování vrchních vrstev. 

V pododdíle Kritika pramenů autorka správně poukazuje na relativní význam absence 

určitých znaků při omezeném počtu objektů, na jejich regionálně nerovnoměrné zastoupení a 

všímá si také problematiky výplně polozemnic. V práci následuje pod názvem Dějiny bádání 

přehled výzkumů sídlišť obou sledovaných období od počátku 20. stol. se závěrečným 

konstatováním, že studium sídlišť zvláště doby římské je dosud závislé hlavně na 

záchranných výzkumech. 

Ve třetím oddíle o typologii polozemnic jsou popsány a charakterizovány oba systémy, 

vytvořené na základě nálezů v okolních oblastech střední Evropy, totiž Leubeho a Droberjara. 

Autorka probírá jednotlivé typy obou klasifikací ve vztahu k objektům z Čech a poukazuje 

přitom na odlišnosti a problémy. U typologie Achima Leubeho se při této aplikaci jeví 

sporným pravoúhlý nebo zaoblený tvar polozemnice jako jedno z hlavních kriterií, protože 

v Čechách se obvykle u každého typu objevují obě varianty. Termín socha, příp. polosocha, 

jehož autorka užívá u Leubeho typu A, by asi měl být také zmíněn v pododdílu terminologie. 

Tvar soch mohly ovšem mít nosníky v kratších stěnách i u jiných typů. V terminologii jsou 

správně vysvětleny pojmy sloup a kůl, ale spíše než užívat oba jako synonyma bych v textu 

preferoval sloup a sloupové jamky, o které zřejmě šlo ve většině popisovaných případů. 

Termín podzemnice na str. 21 je asi překlep. Nesporným přínosem práce je mj. vypracování 

vlastní typologie polozemnic, vycházející částečně z obou uvedených klasifikací, ale 

zohledňující konkrétní terénní zjištění v Čechách. Z typologie Leubeho bylo zohledněno 

detailnější rozmístění sloupů, z typologie Droberjarovy výskyt nebo absence vchodových 

výklenků. Nové třídění je založeno především na počtu sloupů a jejich rozmístění. Je 

rozlišeno 6 hlavních typů s podtypy, jichž je nejvíce u typu C s šesti sloupy. Typová řada 

nemá chronologický význam, i když typ A se dvěma nebo jedním sloupem se objevuje jen ve 

starší době římské. V komentáři k jednotlivým typům autorka mj. upozorňuje na nedostatečné 

opodstatnění názoru o výskytu polozemnic se šesti sloupy již v době laténské. 

Ve čtvrtém oddíle, nazvaném Vlastnosti polozemnic, jsou shrnuty dostupné údaje o 

polozemnicích podle různých hledisek s cílem rozpoznat při celkovém srovnání případné 

souvislosti. Jde tu nejprve o rozšíření polozemnic v částech Čech, nadmořskou výšku, polohu 

v krajině, podloží a orientaci staveb. Zjistitelné údaje o dataci staveb, které jsou jen zřídka 

přesnější, umožnily jejich celkové rozdělení jen na starší a na mladší dobu římskou a na dobu 



stěhování národů. Malý počet objektů z mladší doby římské (11,5 %) se spojuje s řidším 

osídlením, nikoli s větším podílem nadzemních staveb, s kterým lze počítat až od konce doby 

římské. Podrobnější studium umožnily četnější údaje o konstrukci polozemnic včetně 

rozměrů. Při jednom ze způsobů evidence sloupových jamek, totiž při dělení na velké a malé, 

jsem váhal nad rozpětím 10 – 15 cm  jako hranici mezi nimi. Jistěže byly při výzkumu často 

vybrány do nepravidelného tvaru, což se odrazilo v dokumentaci, ale snad by pro mnoho 

objektů bylo možno nalézt zpřesnění. Nejobvyklejší délkou polozemnic podle dat ze všech 

sledovaných období byly 4 m, šířka 3,1 m. Rozměry značně kolísají ve všech obdobích, 

přesto je patrné určité zvětšování polozemnic v průběhu doby, kdy v době stěhování národů je 

mezi velkými objekty doložena plocha až 36,8 m². Do statistického vyhodnocení byly 

zařazeny i znaky indikující možnou funkci objektu (ohniště, nálezy kovové, kostěné, struska, 

nástroje, přesleny, tkalcovská závaží). 

V pododdíle 4.5 jsou představeny a komentovány výsledky statistické analýzy na základě 

srovnání znaků 127 vhodných objektů. Výstupem je tabulka korelačních koeficientů, 

připojená v závěru práce. Zajímavé je např. zjištění, že pro střední Čechy jsou typické 

polozemnice beze stop konstrukce nebo s větším množstvím nepravidelně rozmístěných kůlů, 

tedy v autorčině typologii F1 a E1, což bez cíleného studia nemusí být zřejmé. Některá další 

zjištění mohou představovat spíše výchozí body pro další sledování, jako častý výskyt stop 

textilní výroby v polozemnicích typu C2, kovové předměty spolu s otopným zařízením nebo 

málo stop po výrobní činnosti v objektech z doby stěhování národů. 

Pátý oddíl přináší soupis lokalit s pozůstatky nadzemních staveb a jejich stručné zhodnocení. 

Lze rovnou uvést, že právě zachycení a poznání nadzemních staveb je velkým dluhem 

sídlištní archeologie doby římské v Čechách. Snad bylo možno zařadit také objekt ze Střihova 

(Sedláčková, AR 25/1973), kde je půdorys zčásti vyznačen vrstvou destruované mazanice, 

pod níž byly sloupové jamky. Pokud lze soudit podle nevelkého počtu případů, byly nadzemní 

stavby různých typů (jedno- až trojlodní), různé velikosti a v souvislosti s tím i konstrukce. 

Více dokladů je ze sklonku doby římské a z doby stěhování národů. 

V dalším oddíle je věnována pozornost jednotlivým prvků konstrukce, jako sloupy, resp. 

jamky jako jejich pozůstatky (název pododdílu by ale spíš měl být Sloupy), stěny, střecha, 

vchod, podlaha, otopná zařízení a vnitřní vybavení. K možnému vytápění při absenci zdroje 

uvnitř jen dodávám, že se někdy uvažuje i o vytápění ohništěm vně vchodu, což poněkud 

snižovalo riziko požáru. Pokračování téhož oddílu je zaměřeno na otázky celkové konstrukce 

jednotlivých typů polozemnic i nadzemních domů. Úvahu o možné konstrukci doprovázejí 

převzaté kresebné rekonstrukce, odpovídající jednotlivým autorčiným typům polozemnic a 

doloženým stavbám nadzemním. V otázce zastoupení polozemnic a nadzemních domů na 

sídlištích lze souhlasit, že obvyklá byla pravděpodobně sídliště s domy obojí konstrukce a že 

absence jednoho či druhého typu je dána spíše okolnostmi zachování a výzkumu. 

Předposlední oddíl obsahuje podrobnější úvahu o funkci staveb – obytné, skladovací nebo 

výrobní. Právem se poukazuje na obtížnost této otázky, když většinou známe jen výseky 

vícefázových sídlišť. Podobně se připomíná relativita některých uplatňovaných kriterií, jako 

je větší počet polozemnic na sídlišti jako doklad obytné funkce, když i tam mohou chybět 

nezachycené nadzemní stavby, velikost polozemnic nebo i ohniště, z nichž některá mohla 

sloužit výrobním účelům. Pro rozlišení tedy zbývají jen objekty se zřetelnými doklady výroby 

vylučujícími někdy obývání, jako zvláště železářská pícka, struska, propálená část podlahy. 

Pravděpodobná je taková funkce i u menších polozemnic beze stop konstrukce, často 

s neobvyklou orientací a u polozemnic v blízkosti železářských pecí na sídlištích, kde se jeví 

rozdělení do obytné a výrobní části. U polozemnic se zásobními jámami se funkční využití 

alespoň zužuje na obytné a skladovací. Výskyt psích pohřbů pod podlahou jako dokladu 

obytné funkce podmiňuje autorka zkoumáním dalších znaků objektu. Sám se domnívám, že 

obytnou funkci přecejen můžeme předpokládat u větších polozemnic pravidelnějšího 



půdorysu s vchodovým výklenkem a ohništěm. Vhodná je opět autorčina připomínky, že 

funkce obytná a výrobní (zvláště textil, zpracování kosti a pod.) se nemusí vylučovat, stejně 

jako poukaz na perspektivní možnosti, které skýtá dosud málo využívaná fosfátová analýza. 

K práci je jako dodatek připojen pokus o ověření půdorysů nadzemních staveb z výzkumu A. 

Rybové v Zalužanech na Písecku r. 1959 podle nálezové zprávy a publikace v PA r. 1961. Pro 

zjištění půdorysů byla sledována výplň jamek, jejich hloubka a stopy požáru ve výplni. Pouze 

poslední znak se ukázal jako relevantní a po zanesení plánu do geoinformačního systému se 

vyrýsovala část půdorysu na JZ okraji plochy, který identifikovala také A. Rybová. Ostatní jí 

určené půdorysy v areálu hlavní kumulace jam na tomto vícefázovém sídlišti stupně řím A 

nelze však podle Jany Forró bezvýhradně přijmout. 

Předložená magisterská práce prokazuje podrobné seznámení s nálezovým fondem a 

dosavadním bádáním o celé problematice. Domnívám se, že autorka neopomněla při 

zkoumání tématu žádná důležitá hlediska a v zájmu rozpoznání všech souvislostí připravila 

údaje o dosud největším shromážděném souboru předmětných objektů pro statistickou 

analýzu. 

Textová část včetně seznamu literatury je na dobré formální úrovni, pečlivě zpracován je také 

katalog polozemnic i tabulky a plány výzkumu v Zalužanech. Zachycené drobné nedostatky 

jsem pro případné další uplatnění textu označil tužkou. Práce dle mého názoru plně vyhovuje 

požadavkům na práci magisterskou a doporučuji ji k dalšímu řízení. 
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