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Výzkum středověkých komunikací a jejich terénních pozůstatků je atraktivním tématem, které 

přitahuje stoupající pozornost a je stimulováno také rozvojem moderních dokumentačních 

technik. V České republice o tomto trendu svědčí nejen činnost jednotlivců a kolektivů 

(výzkum Zlaté stezky), ale také svým rozsahem ojedinělé výzkumné projekty aktuálně 

realizované na česko-moravském pomezí. Uplatňován je interdisciplinární výzkum, jehož 

jádrem se stává různě detailní dokumentace založená na zaměření pomocí LiDAR, GPS a 

totální stanicí. Nicméně, drtivá většina dnes získávaných poznatků se týká komunikací 

užívaných kontinuitně od vrcholného středověku po raný novověk. A naopak, raritami jsou 

relikty komunikací, které lze spojit s raným středověkem.  

Jedna z těchto vzácných situací, ve kterých se může potkávat výpověď písemných pramenů a 

terénních reliktů, se nachází v těsné blízkosti Prahy. Jedná se o systém úvozů zachovaných 

v poloze Humenská (kat. území Jíloviště), které identifikovali, dokumentovali a publikovali 

Pavel Bolina s Tomášem Klimkem (2007; dále B&K). Geografické souvislosti reliktů, jejich 

rozsah, těsná vazba na dlouhodobě „centrální lokalitu“ a blízkost vrchu Kazín vedly 

k legitimním úvahám, že se jedná o pozůstatek tzv. Bechyňské cesty zmiňované kronikářem 

Kosmou. Další studium těchto reliktů bylo proto zahrnuto do výzkumného projektu 

„Archeologie přemyslovských Čech“ (GA ČR H405/10/0556). 

Po orientačním zaměření reliktů turistickým přístrojem GPS (realizovali B&K), se nabízel 

další logický krok, a to detailní terénní analýza a geodetické zaměření všech relevantních 

povrchových tvarů totální stanicí. Výsledkem měl být podklad umožňující studium konkrétní 

vazby průběhu cesty na morfologii terénu a rozbor horizontální stratigrafie (relativní 

chronologie) jednotlivých úvozů. Detailní plán by zároveň vytvořil předpoklady pro 

systematický detektorový průzkum vybraných úseků. 

Tento náročný úkol byl svěřen Danielu Štochlovi jako téma bakalářské práce. Potřebné 

zázemí ke splnění zadání vytvořil tým geodetů Zvonimir Dragoun – Jaroslav Batulka. 

Součástí bakalářské práce se měla stát také (1) bilance základních poznatků o vývoji 

středověkého osídlení mikroregionu, (2) diskuze o průběhu středověkých komunikací a (3) 

diskuze o možné lokalizaci hory „Osek“ a „Kaziny mohyly“. Tedy ověření všech aspektů, 

klíčových pro stávající interpretaci navrženou B&K. 

 

Bakalářská práce diplomanta obsahuje:  

I. sídelně-historickou část, zahrnující jednak elementární popis přírodních podmínek 

vybraného mikroregionu a dále katalog katastrálních území s přehledem 

písemných zpráv a archeologických nálezů (40% textu) 

II. popis terénních reliktů v poloze Humenská se základními údaji o přírodních 

podmínkách a způsobu zaměření (15% textu) 

III. obecně koncipovaný přehled o studiu komunikací; bilanci názorů na průběh 

Bechyňské cesty a lokalizaci hory „Osek“; souhrn poznatků o průběhu vrcholně 

středověkých cest kladených do mikroregionu kolem Jíloviště (celkem 30% textu)       

Samotný závěr práce je velmi stručný a vyjadřuje skepsi, pokud jde o možnosti historické 

interpretace terénních reliktů v poloze Humenská. 

 



Diskuzi o předkládané práci je možno zahájit otázkou, zda je vyhovující její základní členění. 

V principu ano, nicméně, alternativně by bylo možno začít obecnou problematikou studia 

komunikací a diskuzí o Bechyňské cestě. Následně by šlo zdůvodnit výběr mikroregionu 

Jílovišťska a vložit příslušnou sídelně-historickou kapitolu. Poté by přišel čas na vlastní 

archeologickou část práce, tedy na kapitolu obsahující popis terénních reliktů, jejich rozbor a 

interpretaci. Pro některé čtenáře by taková struktura mohla být více komfortní. 

Stránkově nejrozsáhlejší částí bakalářské práce je bilance poznatků o osídlení sledovaného 

mikroregionu. Daniel Štochl využil zejména studie J. Žemlička a Z. Boháče, převzal také 

jejich představu o základní sídelní zonaci a částečně i o průběhu cest ve vrcholném 

středověku. Ze sídelně-historické analýzy plyne důležitý závěr, že relikty v poloze Humenská 

nelze spojit s žádnou významnější komunikací známou z vrcholného středověku a novověku 

(srv. též kap. 6). K tomuto zjištění přesvědčivě dospěli také B&K, pro které je tento fakt 

jedním z několika nepřímých argumentů pro časnou dataci „jádra“ reliktů. Stejně podstatný je 

i fakt, že poloha Humenská je v rámci celého mikroregionu z řady příčin ojedinělá, a lze 

uvažovat o jejím strategickém a do jisté míry centrálním významu v raném středověku. Jedná 

se o výšinnou polohu s nálezy raně středověké keramiky, přítomnost opevnění není jistá. 

Další indicií o centrálním nebo komunikačním významu nejbližšího okolí, popř. 

komunikačního koridoru kolem „Humenské“, je také několik mincovních depotů, nápadně 

koncentrovaných do 1. pol. 12. století.  

Vlastní katalog shromažďující informace podle jednotlivých katastrálních území by mohl být 

informačně vyváženější. Na jednu stranu jsou uvedeny někdy až kuriózní a detailní údaje 

převzaté ze starší literatury, na druhou stranu chybí takové základní informace, jako je 

přibližný plošný rozsah „hradiště“ v poloze Humenská (podle plánu ca 0,6 ha). 

Interpretačních částí by mohlo být více a někdy bychom uvítali i srozumitelnější argumentaci 

(např. str. 13/V). 

Kapitola 3., pojednávající o antropogenních reliktech v poloze Humenská, začíná standardně 

a slibně. V souhrnném popisu lokality by stálo za to více navázat na text B&K a také 

zdůraznit celkovou geomorfologickou situaci, v níž se relikty nachází. Úvozy pokrývají svahy 

a zčásti i temeno úzkého hřbetu (ostrožny) vytvořeného na západě Berounkou a na východě 

Humenským potokem. Využívají přitom téměř všechny plochy, které jsou v rámci tohoto 

hřbetu komunikačně příznivé. Tam, kde to je možné, se relikty plošně rozbíhají a jejich 

svazky zahrnují i více jak 6 úvozů. Někdy se nachází i ve vzájemné horizontální superpozici, 

takže nemohly být současně užívány. Na některých místech se naopak vlivem terénu musel 

komunikační pohyb trvale soustředit do jediné linie, která procházela kritickými a pro další 

interpretaci klíčovými místy (B&K). Je jen škoda, že diplomant takové klíčové situace 

detailněji neanalyzoval a že do svého zaměření a popisu nezahrnul povrchový útvar nazývaný 

„Kazina mohyla“ a vlastní hradiště v poloze Humenská. Pro jejich analytický popis je třeba 

opět sáhnout do jiných studií.  

Na tomto místě je třeba uvést, že Daniel Štochl spolu s geodety realizoval několikadenní 

náročné a poměrně detailní zaměření totální stanicí, jehož cílem bylo překročit stávající 

dokumentaci pořízenou turistickou GPS (B&K). Paradoxně, výsledky tohoto zaměření nejsou 

v bakalářské práci téměř zhodnoceny. Hlavní mapový výstup v měřítku ca 1 : 4 000 by jako 

první zaměření byl více než uspokojivý, v tomto případě ale příliš nepřekračuje informační 

hodnotu stávajícího plánu (B&K). Diplomantova metoda zaměření a hustota bodů přitom byla 

koncipována na zhotovení plánu v měřítku 1 : 500 až 1 : 200. Je to velká škoda, a stálo by za 

to takový plán co nejdříve vyhotovit. 

V kapitolách 4.-6. Daniel Štochl směřuje k dataci a historické interpretaci zaměřených reliktů. 

Z textu plyne rozsáhlá znalost literatury, která se této problematice věnuje. Cenné je, že 

diplomant vyjadřuje vlastní (skeptický) postoj k aktuálním názorům. Trochu stranou ale 

zůstala lákavá možnost k nim aktivněji přispět, což by jistě vedlo i k hlubší diskuzi 



jednotlivých argumentů. Cílem nakonec nemusí být verifikace nebo vyvrácení jednotlivých 

konkrétních hypotéz o lokalizaci Bechyňské cesty a hory „Osek“ (což asi není možné, neboť 

zde chybí možnost přímého důkazu), ale třeba hledání nových postupů, jak adekvátně 

porozumět konkrétním reliktům středověkých komunikací dosud uchovaných v krajině. 

Cenná by byla také soustavná analýza geomorfologické situace podél břehů Berounky a 

bilance dalších terénních situací, které byly, popř. dodnes jsou využívány pro její přechod. 

Připomeňme, že to je jeden z dalších interpretačně důležitých bodů pro B&K. Na ještě vyšším 

stupni by pak stálo za to propojit analýzu komunikační sítě s úvahou o proměně centrálních 

míst.  

Formální kvalita práce je vyhovující, místy snížená překlepy a stylistickou neobratností. To se 

ale příště jistě podaří korigovat. Větší potíže čtenáři působí absence číslování obrázků 

v příloze, na které tak není odkazováno ani v textu.  

V celkovém souhrnu předkládaná práce svědčí o tom, že si Daniel Štochl osvojil základní 

postupy důležité jak pro obecné sídelně-historické studium, tak pro výzkum cest a jejich 

pozůstatků. Vložil také mnoho energie do vlastního terénního výzkumu a jeho zpracování. 

Bakalářskou práci lze proto hodnotit kladně, splňuje také všechny potřebné formální nároky, a 

proto ji doporučuji k obhajobě s návrhem klasifikace „velmi dobře“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, 3. září 2014      PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. 

 


