
Abstrakt 

Hlavním tématem disertační práce je město Cherson Pontský. Město je archeologicky 
zkoumáno již více než 180 let, a to zejména ruskými a ukrajinskými badateli, kvůli politické 
situaci nedávných let byla oblast jiným badatelům nepřístupná. Většina publikací byla tedy 
vydávána v ruštině a nebyly příliš rozšířené mezi západními badateli. 

První dvě kapitoly disertace jsou věnovány pramenům a dějinám bádání. Hlavní část práce je 
členěna chronologicky do tří velkých celků: (kapitola 3) od konce doby římské do období 
raného středověku (6.-pol. 7. stol.), (kapitola 4) temné období (pol. 7.-pol. 9. stol.), (kapitola 
5) nové období prosperity (pol. 9.stol.-konec 10. stol.).  

Třetí kapitola je věnována době, kdy pomalu končilo období antiky a vývoj směřoval k době 
raného středověku, v tomto případě k období raně byzantskému. Pozornost je věnována 
rybolovu a zpracování ryb, tyto činnosti zde byly provozovány ve velkém měřítku i 
v byzantské době. Dále jsou popsány počátky křesťanství v Chersonu a stavební aktivity, 
jejichž výsledkem byla přeměna města z antického ve středověké. Důraz je kladen i na 
popsání vztahů se severními sousedy. 

Čtvrtá kapitola se zabývá obdobím tzv. temného věku, tj. době od poloviny 7. do poloviny 9. 
století.  

Po polovině 7. století se v oblasti Středomoří objevily arabské kmeny, s jejichž příchodem je 
spojen úpadek celé říše, který se projevil krizí městského života. Ani náboženské poměry 
v říši nebyly stabilní, v první čtvrtině 8. století byl císařem Leonem III. vyhlášen 
ikonoklasmus. Odpůrci ikonoklasmu byli pronásledováni a často se uchylovali do exilu, 
v tomto případě byl Cherson jedním z útočišť, a to nejen odpůrců ikonoklasmu; po polovině 
7. století sem byl poslán do vyhnanství papež Martin, na přelomu 7. a 8. století i svržený císař 
Justinián II. Ve druhé kapitole je popsána kontinuita výroby a obchodu s rybí pastou 
v Chersonu a změny v obchodních kontaktech po polovině 7. století, dále architektonický 
rozvoj města a jeho příčiny. Významnou roli hrály v této době zahraniční vztahy s Chazary. 

Pátá část disertační práce je věnována zejména zahraničně politickým vztahům se severními 
sousedy Byzantské říše, zejména s Rusy, ale i problémům, které byly řešeny již v předchozích 
kapitolách, tzn. obchodu, řemeslům a vývoji Chersonu v období „po krizi“.  

 


