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OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 

RNDr. I. HERICHOVÁ: VÝVOJ GEORELIÉFU PRAŽSKÉHO HRADU V RANÉM STŘEDOVĚKU         

A JEHO VÝZNAM PRO POZNÁNÍ POČÁTKŮ PRAŽSKÉ SÍDELNÍ AGLOMERACE  

(FF UK, Ústav pro archeologii) 

 

Práce je, jak vyplývá z jejího názvu, věnována vývoji georeliéfu v prostoru Pražského hradu a jeho 

nejbližšího okolí a jeho významu pro vývoj osídlení historického jádra pražské kotliny. Autorka, 

absolventka oboru geologie pražské přírodovědné fakulty UK, si jako téma své disertační práce zvolila 

rekonstrukci přirozené podoby dominantní polohy hradčanského ostrohu, jehož východní výspa byla 

před více jak tisíci lety určena pro zbudování metropole českého státu. Jejím cílem bylo přispět 

zhodnocením poznatků přírodních věd a využitím moderních technologií k poznání vývoje georeliéu a 

tím k řešení otázek možného využití a nejstarší podoby panovnické rezidence. To jsou témata, kterými 

dlouhodobě zabývají archeologie a v návaznosti na ní i historiografie. Vlastní archeologie pro ně jen 

obtížně hledá vysvětlení nebo oporu ve svých pramenech a profesních znalostech. Autorka nachází 

řadu oblastí, které archeologie často řeší bez patřičného odborového zázemí přírodovědných oborů. 

Současně představuje široké možnosti, které pro interpretaci vývoje uloženin a geneze stratifikace v 

tak geologicky rozmanitém prostředí, jakým je hradčanský ostroh a jeho východní výspa, mohou 

přinést poznatky z oboru geologie. Využívá svého vzdělání v této oblasti a současně zkušenosti z 

dlouhodobé praxe a účasti na terénním archeologickém výzkumu Pražského hradu a jeho nejbližšího 

okolí, aby studium procesů, jimiž procházela česká panovnická rezidence a jejich intepretace postavila 

na základ, opřený o poznatky geologického studia. Zvolené téma disertační práce je tak jednoznačně 

závažným tématem mezioborového studia. 

Již v úvodní kapitole (1.1 Georeliéf a poznávání jeho proměn), v níž je v obecné rovině řešen vztah 

mezi přírodními podmínkami a jejich významem pro vývoj osídlení, se projevuje autorčino dlouhodobé 

ovlivnění archeologickým prostředím. To jí umožňuje využít poznatky obou oborů a zohlednit jak 

možnosti, které na straně jedné pro poznání vývoje georeliéfu poskytují archeologicky zkoumané 

situace, současně na straně druhé i studovat otázky, jimiž se zabývá archeologie, ale které běžně 

zůstávají zcela mimo měřítka zájmů přírodních věd.  

Prvá kapitola obsahuje i přehled vývoje archeologického bádání o původním povrchu východní výspy 

hradčanského ostrohu a způsob řešení a prezentace získaných výsledků (modely, rekonstrukce od 

60. let min. století). Mimořádný význam autorka připisuje novým možnostem zobrazování terénu 

prostřednictvím moderních technologií, s jejichž využitím se v případě Pražského hradu započalo v 90. 

letech 20. stol. a upozorňuje na skutečnosti, že právě intenzívní terénní výzkum Pražského hradu 

přináší pro tyto nové zobrazovací technologie výjimečný soubor dat. Celkový digitální model terénu 

zveřejnila autorka poprvé v r. 2009, bohužel mimo rámec standardní vědecké literatury. 

V následné kapitole (1.2 Cíle a metodika práce) přináší základní technické informace o postupu, 

způsobu, východiscích, datových zdrojích a způsobech prezentace modelu rekonstruovaného povrchu 

původního reliéfu Pražského hradu. Zdrojem dat jsou nejen geologické mapy, archivní geologické 

průzkumy a kriticky zhodnocené údaje archeologické dokumentace, ale i autorčina vlastní pozorování. 

Výsledná rekonstrukce je komentována vzhledem k vazbě na geologickou stavbu ostrohu, k 
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možnostem či dokladům sídelního využití, zástavby, komunikační sítě a hrobovým nálezům. Současně 

autorka upozorňuje na skutečnost, že existující archivní pramenné zdroje nemohly být dosud v plném 

rozsahu využity a to vzhledem k jejich nedostatečné nebo zatím neověřené validitě. Zdůrazňuje také 

nezbytnost propojení rekonstruovaného povrchu terénu s archeologickými objekty, u nichž 

předpokládá zapojení do stratigrafických celků ( s. 13).    

Následují kapitoly, rekapitulující stručně historii osídlení pražské kotliny a podávající přehled pramenů 

o podobě, vývoji (písemné, ikonografické prameny) a studiu georeliéfu (geologické, archeologické 

prameny, modely) polohy, kterou zaujímá dnešní Pražský hrad a jeho výsledcích. Odborný zájem, 

vesměs využívající prameny obojího typu, lze sledovat od 20. let 20. stol., tedy od období rozsáhlých 

přestaveb hradního reálu. Prezentovány jsou názory jednotlivých badatelů - zvl. K. Guth, I. Borkovský, 

dále po následném boomu stavebních a je provázejících archeologických aktivit po pol. 80. let členů 

týmu výzkumu Pražského hradu a L. Hrdličky. K výčtu nejmladších názorů lze mít určité výhrady, 

postrádá totiž zřejmou logickou strukturu (ať již prostorovou či časovou) a je nepřehledný. Užité 

formulace ne vždy odráží přesně podstatu skutečností, sdělovaných citovanými autory a chybí i 

autorčin komentář z hlediska srovnání těchto závěrů či publikovaných dat modelů dílčích výseků 

původního povrchu ostrohu s aktuálním stavem rekonstrukce georeliéfu (tuto reflexi postrádám i 

v závěrečných pasážích práce). Zcela a bez zřejmých důvodů však ponechává zcela stranou zásadní 

prezentace schematizovaných tzv. přehledných neboli rekonstrukčních řezů různými místy kulturního 

nadloží hradčanského ostrohu, sestavovaných na základě výsledků archeologických výzumů, které 

sehrály klíčovou roli při studiu vývoje využívání ostrohu. Tyto řezy byly před nástupem digitalizace 

jedinou technicky dostupnou možností, jak propojit informace o výškových poměrech areálu ve vztahu 

k vývoji jeho opevnění i zástavby a posléze i informace z průběžného vícegeneračního výzkumu v 

jeden celek. Umožnily postihnout reálný vztah původního povrchu terénu k historickým konstrukcím 

právě v jejich jednoznačné (a lehce ověřitelné) stratigrafické pozici (Borkovský 1969, APH 10203-0069 

a 0067: Studený 1944, Boháčová 1994, 1996, Hrdlička 1997). Naopak právě tento vztah je 

problematický v prvém zobrazení výseku původního reliéfu (Kubková – Herichová 2009), kde chybí 

přesné umístění opevnění soudobého k zobrazeným reliktům staveb (výrazněji ještě na obr. 3 v rámci 

oponované DP s odkazem Herichová 2009 – srov. s obr. 54, s. 96) i v kombinaci původního reliéfu 

s mladší zástavbou  (obr. 55, 59), přitom sama autorka nezbytnost propojení původního povrchu 

s objekty, zapojenými do stratigrafických celků (viz výše) zdůrazňuje. Samozřejmě každá ze 

zobrazovacích metod má svá omezení i výhody, na půdorysné zobrazení nelze ale vztah georeliéfu 

omezovat, nezbytná je kombinace obou postupů s tím, že potřebnost typu zobrazení je závislá na 

míře potřebné generalizace a charakteru sledovaných otázek. Při dnešních technických možnostech 

je již samozřejmá možnost vytváření řezů v libovolně zvoleném místě a libovolném měřítku, což by 

mělo být další z běžně dostupných využití zkonstruovaného digitálního modelu. Přitom i na nezbytnost 

propojení GIS a vertikálních řezů sama autorka upozorňuje (str. 14). 

 V závěru kapitoly autorka naznačuje, že dochází k přehodnocení „původního rozsahu a členění 

opevněného areálu, struktury a funkce vyčleněných částí“ (s. 32), chybí však jakákoliv konkretizace 

tohoto sdělení či případný odkaz na následné kapitoly práce. Reálným konstatováním tamtéž naopak 

je, že „rekonstrukce původního reliéfu, zvláště ve spojení s detailním objasněním geologické stavby 
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hradčanského hřbetu by mohla významným způsobem k řešení uvedených témat přispět“ a nejen to, 

autorka sama dále ukazuje, že tato témata nejsou bez kooperace s přírodovědným studiem řešitelná. 

Za klíčovou část práce lze označit kapitolu, zabývající se vlastní geomorfologií lokality, horninami 

skalního podkladu, přírodními procesy, které ovlivnily výslednou podobu studované lokality před jejím 

osídlením a představující i výsledky geologického průzkumu (3 Georeliéf území Pražského hradu jako 

výsledek působení exogenních činitelů na geologický substrát). Opomenuto není ani důležité 

pojednání o užívané terminologii. V rámci této kapitoly autorka přistupuje k objasnění podstaty 

přírodních procesů, jejichž stopy je schopna v terénech Pražského hradu v rámci archeologických 

sondáží dokumentovat a interpretovat. Na základě archivních pramenů i vlastních pozorování pak 

charakterizuje jednotlivé typy hornin tvořících geologické podloží Pražského hradu a předkládá 

dokumentaci míst jejich výskytu, často opřenou o vlastní výzkum. Textovou část provází v tomto 

případě kvalitní – přejatá i autorská – dokumentace. V rámci této kapitoly se autorka zběžně dotýká i 

otázky pravěkého osídlení, jehož doklady se občas podaří zachytit v holocenních půdách a zcela 

okrajově připomíná studium vegetačních poměrů. Systematicky je naopak pojednáno téma 

hydrologických a hydrogeologických poměrů, jež přímo ovlivňují tvorbu georeliéfu a současně jsou 

geologickou stavbou podloží ovlivněny. Shromážděny jsou dostupné údaje o vodních zdrojích včetně 

jejich prostorového rozmístění. Závěr kapitoly je věnován přehledu aktivit, při nichž se jako geologický 

činitel projevuje člověk – vliv na vegetaci, zakládání staveb včetně velkých stavebních projektů (stavba 

opevnění, paláců), těžba surovin (kámen, rudy) či rozsáhlejší terénní úpravy.  

Následná kapitola se zabývá ústředním tématem práce – podklady, metodou tvorby rekonstrukce 

georeliéfu a formami jeho vizualizace. Těmi jsou 3D modely a vrstevnicové plány jednak v 

generalizovaném velkém měřítku, jednak v menších měřítcích pro vybrané části hradního areálu (zde 

ovšem právě nad původním reliéfem zobrazeny mladší stavby – viz komentář výše). Popsány jsou 

rozdíly v zobrazovacích možnostech a tedy ve výpovědních schopnostech jednotlivých forem, 

následně pak jednotlivé modely a jevy, které zachycují (1 - skalní podklad, 2 – povrch geologického 

podloží, 3 – povrch po výstavbě románské hradby (kolem1200), 4 – současný povrch). 

Korelace modelů pak postihuje historický vývoj georeliéfu v prostoru Pražského hradu a jeho okolí, 

který autorka komentuje. Protože představené modely jsou sestaveny na základě reálných 

dostupných, tj. dochovaných pramenů v závěru práce se autorka na základě získaných poznatků 

pouští i do hypotetických úvah o možné původní podobě hradčanského ostrohu. O míře uplatnění 

degradačních či agradačních procesů spojených s lidskou činností vypovídají rekonstrukční řezy, 

generované z vrstev jednotlivých popsaných modelů výspy ostrohu (obr. 50). Modely a řezy 

zprostředkovávají celkovou představu o proměnách, jimiž procházela sledovaná část ostrohu od 

počátku jeho osídlení až do současnosti. Pro využití pro konkrétní archeologické otázky a interpretace 

jsou pak vhodnější zobrazení v menších měřítcích (viz příloha 2), publikovatelné pro vybrané části 

hradního areálu.  

Textovou část práce doprovázejí přílohy, jednak obrazové, jednak kompletní soupis výchozích 

dokumentačních bodů rekonstrukce s příslušnými prostorovými údaji a odkazy (příloha 1). Mezi 

obrazovými přílohami je klíčovým výstupem je plán vrstevnicový plán původního povrchu reliéfu 

hradního areálu se situací bodů a podtiskem současné zástavby v příhodném měřítku (příloha 2, 
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skromě označená jako mapa dokumentačních bodů; ca 1: 500), umožňujícím sledovat právě detailní 

situaci dílčích částí areálu.  

Jednoznačným přínosem práce je shromáždění a vyhodnocení nejen externích geologických pramenů 

a archivních materiálů, vzniklých od zahájení archeologického výzkumu ve 20. letech, ale i pramenů, 

získaných vlastním výzkumem autorky při terénním archeologickém výzkumu. Rekonstrukce 

jednotlivých vrstev georeliéfu je přitom prvým komplexně zpracovaným tématem vycházejících z 

archeologických a dalších relevantních pramenů z výzkumu Pražského hradu. Za kompromis pak 

autorka označuje rekonstrukci reliéfu po výstavbě románské hradby, což lze samozřejmě vnímat jako 

nadsázku s vědomím, že zpracování dílčích, jakkoliv generalizovaných vývojových fází panovnické 

rezidence musí předcházet detailní vyhodnocení dnes již mnohogeneračních výzkumů. Zvolená etapa 

má určitou výhodu ve skutečnosti, že výstavba monumentální románské rezidence je spojena se 

značnými terénními úpravami, během nichž byla sídelně využitelná plocha rozšířena a starší terény 

znivelovány. 

Výslednou rekonstrukci vývoje georeliéfu se autorka snaží konfrontovat jednak s klíčovými 

archeologickými tématy v rámci studia Pražského hradu, jednak se pokouší ji začlenit do kontextu 

vývoje historického jádra raně středověké pražské aglomerace. Přehledným souhrnem práce je 

zejména kapitola, věnující se celkové charakteristice antropogenního reliéfu (5.1), v jejímž rámci se 

mj. objevují i potvrzení některých pozorování již zveřejněných v archeologické literatuře. V otázce 

vymezení hradního areálu, jeho členění i komunikačnímu systému k závažnějšímu posunu poznání 

zatím nedospívá, je zřejmé, že právě pokud jde o tato témata, je nadále nezbytná úzká součinnost 

obou oborů a provázanost získaných dat. Situaci navíc komplikuje právě skutečnost, že podstatná 

část rozsáhlého nálezového fondu Pražského hradu dosud nebyla zpracována, připomenout můžeme 

i některé chybějící a již nenahraditelné informace. Zajímavé hypotézy obsahuje kapitola, komentující 

vývoj reliéfu ve vybraných – a to významem pro studium počátků panovnické rezidence zcela 

klíčových – částech Pražského hradu (centrální část, severozápadní část dnešního areálu vně 

hlavního opevnění, areál Jiřského kláštera). Právě pro centrální část hradu (5.5.1) se ale opírají – 

pokud jde o nejstarší sídelní fázi – buď o sice v archeologické literatuře publikované, ale jednoznačně 

prameny nedoložené nebo zatím nepublikované úvahy. Se závěry v těchto otázkách je tedy třeba 

vyčkat definitivních publikací zmiňovaných pramenů. Naopak při řešení problematiky geneze osídlení 

v okolí kostela P. Marie je zřejmé, jak podstatná zjištění může přinést mezioborové studium.   

 

V závěru práce se autorka zamýšlí na důvody, které mohly vést k výběru strategicky výhodné, ale 

sídelně obtížně využitelné polohy, pro místo panovníkovi rezidence. Zcela realisticky konstatuje, že 

nevýhody reliéfu mohly být vyváženy takovými faktory, jako je např. strategická vazba na 

malostranskou kotlinu s přechodem přes řeku a možnost její bezprostřední kontroly, dostupnost 

vodních zdrojů či kontinuita osídlení. V tomto výčtu postrádám snad pouze důraz na prokázané sídelní 

využití navazujícího prostoru dnešních Hradčan, který mohl posloužit jako dostačující zázemí pro 

panovníkovu administrativu či družinu. Prostorové nároky panovníka a jeho nejbližšího okolí by v 

takovém případě nemusely být nijak veliké – počet lidí, který centrální plochu hradu využíval, 



5 
 

odhadnout neumíme. Výhodou východní výspy mohla být i její snadná hájitelnost a současně její 

možný přímý kontakt s podhradím, dostupným členitým terénem jižního svahu ostrohu. 

 

Závěr: 

Autorka využívá pro svou práci veškeré relevantní prameny, podstatné ovšem je, že pracuje převážně 

s rozsáhlou a doposud nevyhodnocenou archivní dokumentací z oblasti archeologického, stavebně 

historického a geologického výzkumu (vesměs po 1918-dosud), jejíž výpověď navíc doplňuje o 

prameny získané vlastním systematickým výzkumem. V rekonstruovaných čtyřech modelech povrchu 

terénu Pražského hradu, přehledu použitých dat a jejich vyhodnocení přináší mimořádně cenný a 

nenahraditelný pramen právě pro potřeby archeologie, pro niž je objasnění přírodních jevů a procesů 

zcela nezbytné pro správnou interpretaci dokumentovaných situací zejména na bázi historických 

terénů, dále např. v případě odkryvů zahloubených útvarů nejasného původu nebo při studiu uloženin 

na svazích, vystavených v historických dobách zvětrávání a erozi, případně při objasňování možného 

původu nerovností terénu aj.  

V práci lze objevit některá drobná formální pochybení různého druhu, jejich množství je ale zcela 

minimální a i z tohoto pohledu lze předložený text označit jako kvalitní. Až na drobné výjimky autorka 

důsledně odkazuje na použité zdroje (někde snad chybí opakovaný odkaz na již jinde uvedenou citaci 

či konkrétní údaj o stránce). Průvodní dokumentace je v nadstandardní kvalitě, někde by ale bylo 

vhodné doplnit přesnější údaje do jejích popisků.  

 

Body, požadované v rámci závěru oponentského posudku lze formulovat takto: 

1 Předložená práce je prací původní, která se opírá o dlouhodobé výsledky vlastní badatelské činnosti 

nebo o dostupnou relevantní literaturu. Jednoznačně splňuje požadavky standardně kladené na 

disertační práci.  

2 Práci doporučuji k obhajobě. 

3 Návrh klasifikace zní: prospěla. 

 

PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. 

V Praze 24. června 2015 

 


