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Oponentský posudek 

 

 

Není v Čechách mnoho lokalit, které by k uchopení a pochopení svého středověkého vývoje 

nabízely nejen slušnou sumu písemných údajů, ale také relativně četné archeologické 

soubory, byť často kolísavé kvality. Lovosice, situované na přechodu z úrodného 

litoměřického Polabí do Milešovského středohoří, již dříve zaujaly řadu badatelů, kteří na 

základě geografických, historických i hmotných indicií přiřkli Lovosicím důležité místo 

v sídelním procesu regionu, a to již od mladších fází pravěku. Zájem ostatně trvá do 

současnosti a Lovosice, někdy pokládané za jakéhosi spádového „předchůdce“ Litoměřic, se 

dnes již těší bohaté bibliografii. Proto jsem chápal jako dost odvážný počin, když v sídelně 

historickém semináři ohlásila Martina Vodáková záměr opět se věnovat Lovosicím ve své 

bakalářské práci. Znamenalo to kromě jiného nejen znovu důkladně probrat prameny všeho 

druhu, ale hlavně velmi početnou literaturu, jak regionální, tak obecnou, s řadou i čerstvých a 

nedávných hodnocení. 

 Hned zkraje mohu rád konstatovat, že svého úkolu se zhostila velmi dobře. Předložila 

práci, která ne jedné straně kriticky sumarizuje a hlavně upřesňuje současný stav dosažených 

poznatků o Lovosicích a přilehlé končině, na druhé zařadila Lovosice a vlastně celé přilehlé 

území do sídelního procesu širšího Litoměřicka. Zároveň nabídla svoji představu o vývoji a 

proměnách keramické produkce od 11. do počátku 15. století, a to i v diskusi s nespornými 

autoritami, které se na tomto poli angažují. Podobně to platí o hodnocení archeologických 

nálezů v areálu Lovosic, v minulosti někdy rozdílně interpretovaných. Ne proklamativně, ale 

prakticky a adresně zapojila do svého zkoumání i jiné než archeologické a historické 

prameny, zvláště starší i novější kartografické podklady, pomístní názvy a v neposlední řadě i 

některé přírodovědné disciplíny. Bakalářská práce je nadto vybavena nadstandartním počtem 

obrazových příloh a v závěru zvláště mapou Lovosic s podrobným vyznačením jednotlivých 

nálezů. 

 Práce je členěna do šesti kapitol, ty ještě do menších oddílů. V první se uchazečka 

zaměřila na přírodní podmínky, v nichž středověké Lovosice trvaly, což je právě v jejich 

případě velmi podstatné (přítomnost srážkového stínů, možné bylo ještě podtrhnout jeho 

extrémní intenzitu u Chotěšova). Druhá kapitola v krátkosti resumuje hlavní dosažené 

badatelské výsledky, dotažené do současnosti a dnes reprezentované hlavně jmény M. 

Zápotockého, O. Kotyzy, V. Salače a dalších. Ostatně jejich názory vcelku prolínají celou 

bakalářskou prací. 
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 Ve třetí kapitole nabízí Martina Vodáková obraz Lovosic podle písemných pramenů. 

Její váhání nad údajnou první zmínkou o Lovosicích ve prospěch Strahova z doby před 

polovinou 12. století je oprávněné (CDB I, č. 156), dále se Lovosice objevují v majetku 

Lichtenburků a posléze kláštera v míšeňské Altzelle. Pro 14. století by bylo možné rozšířit 

pramennou základnu ještě o některé další vydané edice, jako Libri confirmationum anebo 

Registra decimalium papalium, případně další (zvláště církevní provenience), čímž by se dala 

upřesnit pozice lovosického farního kostela v regionu a tím pádem i role Lovosic jako 

takových. Jen na kraj, požíváme výrazu Českomoravská vrchovina a ne „vysočina“ (s. 15), 

onen „Příslav z Ujezen“ je Příslav z Újezda, nejspíše Režného (s. 16, západně od Lovosic). 

Pokud jde o mílové právo Litoměřic, které mělo od začátku „dusit“ vývoj Lovosic, jak se zdá, 

nebývalo takové „právo“ od začátku automatickou výbavou všech městských obcí (na rozdíl 

od trhu). Jak se zdá, získaly Litoměřice mílové právo dost opožděně, teprve od Jana 

Lucemburského v roce 1325, kdy se zakazuje na míli (asi 11 km) od města provozovat krčmy 

a vaření piva, řezníky, pekaře, ševce apod. (Codex iuris municipalis II, č. 138). Do větší šíře 

bylo možné rozvést i spory mezi polabskými městy ve 14. století (k nim třeba připočíst také 

saskou Pirnu), v nichž sehrávaly podstatnou roli právě Lovosice. I tady sehrály inspirativní 

funkci studie Jindřicha Tomase, případně pro mladší dobu Josefa Křivky. 

 Tyto poukazy nejsou míněny kritiky, spíše naznačují potenciál, který se ve studiu 

středověkých Lovosic stále ještě skrývá. Následuje čtvrtá kapitola, vlastně klíčová, v níž 

Martina Vodáková analyzuje keramickou produkci zvoleného období. Poukazuje na kvalitu a 

vypovídací schopnosti dochovaných souborů, hodnotí míru jejich využitelnosti a srovnává je 

v rámci širšího regionu severozápadních Čech. Nechybějí různá úskalí. Například osada 

Mury, jejíž zánik bývá dle písemných pramenů kladen k polovině 14. století (kromě jiného se 

k ní k roku 1226 váže první doklad o německém právu v Čechách), disponuje souborem 

keramiky, který bývá datování od první poloviny 13. do poloviny 14. století. Bylo by však 

tomu také tak, pokud by chyběly písemné údaje? Opět to je otázka obecnějšího rázu. Podobně 

jako další, jak totiž zapojit také studium keramiky do soustavy indikátorů, které by byly 

využitelné při sledování transformačních proměn mladšího středověku. Martina Vodáková 

upozorňuje na systémy popisů okrajů nádob, které nejsou jednotné, což studium objektivně 

komplikuje. Její text dále potvrzuje regionální specifika keramické produkce, což samozřejmě 

stírá představu o jakési ideální evoluční řadě, všeplatné pro celé české (nehledě na Moravu) 

území. I to jsou známé poznatky, s nimiž se archeologie musí vyrovnávat. Přes všechny obtíže 

nakonec uchazečka rozlišuje tři hlavní fáze keramické produkce: 1) 11. až polovina 13. 

století, 2) polovina 13. století až počátek 14. století, 3) počátek 14. století až cca 1430. Hlavně 

zlom mezi první a druhou fází se zdá být velmi důležitý, vždyť právě v tomto momentě 

nabýval vývoj Lovosic na dynamičnosti v kontextu se „změnou“, která jej tedy (jak plyne 

z písemných pramenů) tehdy postihla. Jako součást těchto partií se jeví i kapitola šestá, 

objímající Katalog středověkých archeologických nálezů a jejich zmapování na území 

Lovosic. Zpracování je po mém soudu precizní a podobně hodnotím mapu č. 1 (v samém 

závěru), v níž se výpovědní hodnota člení do třístupňové škály (1, 2, 3). Snad jen, že na mapě 

mohly být jmény vyznačeny alespoň hlavní orientační body související s nálezy (Resslova 

ulice, Dlouhá ulice aj.). 
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 Zbývá kapitola pátá, vlastně koncentrované jádro celého snažení (Sídelně historický 

vývoj Lovosic ve středověku). Tady Martina Vodáková představila svůj pohled na roli Lovosic 

ve středověku s exkurzy do některých specifických otázek (lidé platící sůl jako své dávky; 

tady mohla využít novější práce Tomáše Petráčka o „darovaných lidech“). Klade lokalitu do 

nejstaršího Slovany osídleného území a pokouší se rekonstruovat její sídelní podobu včetně 

kontinuity jednotlivých poloh. Význam přikládá poslednímu úseku Modly a na základě 

kartografických zobrazení rektifikuje její průběh. Pokud jde o „kmenovou teorii“, zpochybnil 

již Dušan Třeštík již v roce 1988 (Studia mediaevalia Pragensia I) a ne 1997, i když 

z historického pohledu nejde možná o tak zásadní rozdíl. Uchazečka se pak věnuje úloze a 

vzhledu Lovosic, zdůrazňuje jejich výjimečnou pozici plynoucí i z kontaktu s Labem a 

zejména se vrací k jejich roli v majetkových převodech okolo poloviny 13. století i 

svědectvím o transformačních náznacích (lány s podobné s Prosmyky), které již po desetiletí 

řadí Lovosice k čile sledovaným místům Litoměřicka. Sleduje vztah Lovosic k Litoměřicím a 

jejich náběhy k městotvorným rysům (o tom již J. Tomas a jiní). Třebaže se městem Lovosice 

ve středověku nestaly, působily jako výrazné spádové středisko svého okolí a vrchnost 

v Altzelle si toho byla dobře vědoma. Užitečné bude jen doplnit, že Lovosice se městem staly 

teprve v roce 1600 na popud valdštejnské vrchnosti, ačkoliv k tomu díky své struktuře a úloze 

v regionu spěly mnohem dříve.  

 Již jsem se zmínil o přehledné mapě č. 1, která na základě současných poznatků nabízí 

představu o rozloze a sídelní struktuře Lovosic ve středověku, kde Martina Vodáková na 

lovosickém materiálu v zásadě potvrzuje dnes již obecně akceptovaný poznatek o „pomalém a 

dlouhodobém procesu přesouvání pohřebních aktivit z okrajů sídleních poloh ke kostelům“ (s. 

49). Dále se zamýšlí nad otázkou „transformace Lovosic ve vrcholně středověkou ves“ (s. 

50), kde právě Lovosice a vůbec severozápadní Čechy (Litoměřicko, Mostecko) slouží jako 

oblíbený příklad. Jen bych dodal či doplnil, že o městě či městečku se pro 13. a 14. století u 

Lovosic sice formálně nedá hovořit, ale o jeho střediskovosti, chceme-li centralitě či 

spádovosti rozhodně ano. Nic na tom nemění ani vcelku jasná dominance Litoměřic v celé 

oblasti (jedno z předních hradských center a poté jedna z prvních městských obcí, snad ve 20. 

létech 13. století). Svědčí o tom (kromě jiného) i útržkovité zmínky o sociální skladbě 

Lovosic ohlašující přítomnost řemeslníků. V každém případě se dá souhlasit s uchazečkou, že 

lovosické uskupení se svým rázem vymykalo ze soustavy běžných středověkých vesnic. Jistě 

o to dbala také vrchnost z Altzelle, chápající Lovosice jako významnou, byť exteritoriální 

součást své pozemkové domény. Opět jen pro upřesnění, tak řečená „zakládací listina 

litoměřické kapituly“ se diplomaticky hlásí k tak řečeným aktům a fundátorem kapituly byl 

Spytihněv II., neznámo, zda v roce 1057 (s. 58). Také formulace o „zneužití nabyté moci“ 

Litoměřicemi není na místě, prostě tak se situace díky přemyslovské politice (i objektivním 

důvodům) reálně vyvinula (s. 69). 

 Bakalářská práce Martiny Vodákové je vybavena všemi vyžadovanými náležitostmi, 

včetně soupisu využitých pramenů a literatury. Oceňuji, že uchazečka jich využila v opravdu 

hojné míře a zvláště pokud jde o literaturu, neshledávám žádné závažnější mezery (včetně 

starších německých titulů). Důležitý je však fakt, že s uváděnými tituly skutečně aktivně 

pracovala. Řadu souvislostí objasňují vhodně volené přílohy. Co je ovšem rozhodující, 
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předložila věcně podložený a na základě kombinace různých typů pramenů sestavený obraz 

středověkých Lovosic a jejich role v přilehlém Litoměřicku. Podle mého soudu je to počin, 

který se vymyká z běžného průměru bakalářských prací a skrývá solidní naděje na další 

pokračování. Autorka prokázala schopnost koncepční práce a dobré orientace v současném 

sídelně historickém bádání. Práce má dobrou stylistickou úroveň, je psána čtivě a 

srozumitelně. 

 Z těchto důvodů rád doporučuji bakalářskou práci Martiny Vodákové Proměna 

Lovosic ve středověku k úspěšné obhajobě a navrhuji ji ocenit nejvyšším stupněm. 

 

 

Praha, 9. srpna 2013 

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. 

 

 

 

 

 

 

 


