
Abstrakt 

Tématem předložené práce je studium postavení Levého Hradce v procesu formování a 

vývoje raně středověké přemyslovské domény. Východiskem je charakteristika současného 

stavu poznání na základě výpovědi písemných a archeologických pramenů, které vyúsťuje 

v nové vymezení sídelního areálu, jehož je Levý Hradec součástí.  Jádrem práce je kritické 

vyhodnocení pohřebišť levohradeckých obyvatel Žalov-Na Panenské, nově definovaných 

pohřebišť Žalov-cihelna A a Žalov-cihelna B, Žalov-Levý Hradec a Levý Hradec – u kostela 

sv. Klimenta s přihlédnutím k dalším pohřebním aktivitám na katastru Žalova.  Analýza 

pohřebního ritu a hmotné kultury dovoluje stanovení kulturních a chronologických rámců, 

které bude možno využít při studiu raně středověkých pohřebišť nejen v Čechách, ale i ve 

středoevropském prostoru obecně.  Studium sociálních aspektů pohřbívání dovoluje 

vysledovat jak rozdíly mezi chronologicky a sociálně odlišnými komunitami samotných 

levohradeckých obyvatel, tak v kontextu s dostupnými prameny k pohřbívání obyvatel 

pražské aglomerace a Mělnicka se zabývat shodami a rozdíly mezi jednotlivými hrady. 

Prokazuje se tak, že právě pohřebiště mohou být cenným pramenem pro poznání vývoje 

středočeské domény Přemyslovců. Je-li v úvodní části definován sídelní prostor Levého 

Hradce, jsou v závěrečné části komentovány proměny jeho rolí a významů v historické a 

prehistorické minulosti Čech, stejně jako sledovány vazby ke studiu dalších středočeských 

hradišť. Pohřebiště indikují významné postavení Levého Hradce již v průběhu 2. poloviny 9. 

století, s nímž koreluje založení nejstaršího křesťanského kostela právě na této lokalitě. 

Přinejmenším po celé 10. století a možná i v 1. polovině 11. století si Levý Hradec udržel 

rezidenční funkci, jak indikuje i volba Vojtěcha Slavníka pražským biskupem. Studium 

transformačních procesů v 11. – 12. století naznačuje, že funkce tohoto místa se proměnily, 

avšak povědomí o jeho významu v počátcích christianizace přežilo a přežívá do současnosti. 

Na základě studia názorů na uspořádání raně středověkých Čech a role Čech středních ze 

strany historiků i archeologů je sledován vývoj těchto názorů a tím i kontext, v jakém vznikl 

koncept přemyslovské domény. Práci uzavírá zamyšlení nad posunem archeologických 

poznatků od doby, kdy byl tento koncept formulován. Přemyslovskou doménu je třeba vnímat 

nikoliv staticky, ale jako dynamický systém, který má potenciál reagovat na nové poznatky o 

jednotlivých hradištích včetně Levého Hradce, stejně jako na další poznatky středoevropské 

archeologie raného středověku.   

 


