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 Pražský hrad patří bez nadsázky mezi nejvýznamnější památkový areál naší země. 
Poznávání jeho historie, které má zde více jak stoletou tradici, se děje prostřednictvím řady 
vědních oborů především z humanitního spektra. Mezi uvedenými je to obzvláště archeologie, 
která prostřednictvím svých metod terénního výzkumu přináší zcela jedinečné informace 
pramenné povahy. Moderně pojatý archeologický výzkum je dnes veden především se snahou 
o komplexnější rekonstrukci sledovaného místa. Prostředníkem k uvedenému je mezioborová 
spolupráce s řadou vědních oborů, mezi nimiž se zřetelně uplatňují obzvláště obory 
přírodovědné. Z této interdisciplinární skupiny je i předkládaná práce sledující vývoj 
georeliéfu Pražského hradu v raném středověku. Její autorkou je zkušená badatelka se 
vzděláním geologa, která se uvedenému tématu dlouhodobě věnuje jako člen expertního 
archeologického týmu Pražského hradu.  Intenzivní zájem o předložené téma, autorský podíl 
na výzkumech v areálu Pražského hradu a studium otázek nejen geologické povahy ji 
umožnili přistoupit k řešení složitého úkolu spojeného s rekonstrukcí historické podoby 
hradního ostrohu ve vybraném období jeho dějin.  Celkem v devíti kapitolách podává detailní 
přehled o stavu a výpovědi publikovaných pramenů zabývajících se tématikou vztahu raně 
středověkého osídlení Pražského hradu k reliéfu hradního ostrohu a přináší nové 
rekonstrukční pohledy na danou lokalitu.   

V úvodní kapitole (1. Úvod) představuje Pražský hrad jako lokalitu mimořádného 
badatelského významu. Zcela dostatečně jsou zde formulovány cíle a použitá metodika při 
tvorbě této práce. Pražský hrad je zasazen do geografického kontextu pražských měst. 

Výpověď dobových pramenů písemné a obrazové povahy, je společně s přehledem historie 
bádání obsažena v kapitole druhé (2. Vývoj představ o podobě reliéfu Pražského hradu a 
jeho proměnách v raném středověku). V této části autorka shrnuje výpověď všech známých 
písemných pramenů, které však reflektují raně středověkou podobu hradu a jeho 
geomorfologii jen v nepočetném a omezeném množství. Ikonografické prameny zachycují 
uvedené téma podstatně barvitěji, přestože se jedná o prameny mladšího data. Přesto jejich 
možnosti jsou taktéž omezené. Důležité pro poznání souvislostí je prezentace historie zájmu o 
problematiku rekonstrukce georeliéfu Pražského hradu, který zde má velkou tradici a je 
spojeno s počátkem systematického archeologického výzkumu hradu v roce 1925. První 
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přehled o geologické stavbě hradu poskytl již v  roce 1928 F. Prantl. První spojení 
archeologických poznatků a geologie provedl K. Guth (1934), na kterého následně navázal 
nejvýrazněji svými výzkumy Ivan Borkovský. Podstatně výrazněji přispěly k řešení tématu 
archeologické aktivity 80. a 90. let 20. století spojené se jmény L. Hrdličky, J. Frolíka, I. 
Boháčové a samotné autorky posuzované práce.     

Základní východiska pro studium tématu jsou představena v kapitole třetí (3. Georeliéf území 
Pražského hradu jako výsledek působení exogenních činitelů na geologický substrát). 
V jednotlivých podkapitolách je zde nastíněn stručný geologický vývoj studované oblasti 
v kontextu Českého masivu a její začlenění do geomorfologického celopražské plošiny. 
Detailní pozornost je zde věnována všem základním horninovým komponentám a pokryvným 
útvarům, ze kterých je tvořeno sledované místo. Hodnocena je geologická stavba místa a její 
vliv na průběh základních sídelních komponent hradu – komunikace a opevnění. Samostatnou 
kapitolou je problematika hydrologických a hydrogeologických poměrů, která neopomíjí i 
otázku získávání vody na Pražském hradě. Uvedené kapitoly jsou pro názornost doplněny 
přehlednými geologickými mapami, originální fotodokumentací důležitých situací geologické 
či archeologické povahy a dále též terénní dokumentací, mezi nimiž zaujmou především 
zásadní terénní profily. Pozoruhodnou podkapitolou je část 3.10 člověk jako geologický 
činitel.  Zmíněna je zde problematika využívání surovinových zdrojů. Mezi citovanými 
výstupy je možné spíše pro úplnost doplnit i novější práce na toto téma např. Podliska, J. – 
Zavřel, J. 2006:  K problematice identifikace a interpretace archeometalurgického materiálu 
na příkladu raně středověké Prahy, Archaeologia historica 31/2006, 389-402, dále pak studie 
Havrda, J. – Podliska, J. 2011: Hutnictví železa v podhradí Pražského hradu, Forum urbes 
medii aevii VI, 68-97. 

V kapitole čtvrté (4. Rekonstrukce původního povrchu reliéfu) je představena problematika 
rekonstrukčních modelů. V obecných rysech je charakterizován antropogenní reliéf a nastíněn 
jeho vývoj lokality v raném středověku. Digitální rekonstrukce původního reliéfu představuje 
hradčanský ostroh jako protáhlý úzký hřbet zbrázděný na svazích několika erozními rýhami, 
polohu s nevýhodnou morfologií vyžadující od počátku osídlení terénní úpravy. Podobu 
původního reliéfu vysvětluje geologická stavba území podrobně popsaná a přehledně 
zobrazená v geologické mapě. Vývoj antropogenního reliéfu v raném středověku demonstrují 
příklady řešené ve třech vybraných částech a proměna celého areálu je zachycena na modelu 
terénu kolem roku 1200.  Data pro digitální rekonstrukci původního modelu byla dlouhodobě 
shromažďována od 90. let 20. století. Digitální model je sestrojen pomocí programu SW 
Surfer, verze 10.1. Prezentován je v podobě půdorysného vrstevnicového plánu a 3D modelů. 
Terénní změny jsou znázorněny také na rekonstrukčních řezech. Představen je soubor dat 
využitých k rekonstrukci v databázi s odkazy na původní prameny dokumentačních bodů 
seznam archeologických a geologických bodů, včetně mapy. Zhodnocen je stav a výpověď 
dostupných pramenů. Databáze je zpracována až do roku 2014.  

Nejobsáhlejší a pro dané téma stěžejní kapitolou je část pátá (5. Antropogenní reliéf). 
Zaměřena je na charakteristiku a vymezení středověkého sídelního areálu Pražského hradu, 
jeho jednotlivých sídelních komponent a částí jako jsou např. komunikace, nebo opevnění.  
Hlavní pozornost je zde věnována vývoji reliéfu na vybraných částech hradního areálu. Právě 
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na těchto příkladech se spolupráce geovědních oborů s archeologií projevuje nejvýrazněji.  
Výsledkem studia je poznání, že současný povrch Pražského hradu je výsledkem mnoha 
terénních změn vyvolaných stavební aktivitou odehrávající se na ostrohu v délce více jak 
tisíce let. Základním znakem je po celou dobu nivelizace (snižování) terénu, odstraňování 
původních podložních komponent a taktéž rozšiřování využívané plochy, limitované 
únosností a stabilitou svahů. Do podoby jeho reliéfu se zapsaly velké stavební projekty 
spojené s přesunem zemní hmoty – zejména fortifikace. Antropogenní aktivity se odrážejí ve 
složení sedimentů a jejich opakované redepozici. Jejich složení je různé, i původ je různý.  

Zasazení lokality Pražského hradu do širších souvislostí pražské sídelní aglomerace přináší 
formou obecnějšího přehledu část šestá (6. Pražský hrad jako součást raně středověké 
aglomerace). Srozumitelně jsou zde shrnuty současné poznatky o vývoji reliéfu na území 
pražské raně středověké aglomerace, s ohledem na genezi osídlení jak v prostoru 
malostranského podhradí, tak hradčanského předhradí. Opět i zde by šlo pro úplnost doplnit 
několik odkazů na práce věnované uvedené problematice např. s. 135 transformace výroby 
železa v raně středověké Praze např. Havrda, J. – Podliska, J. – Zavřel, J. 2001: Surovinové 
zdroje, výroba a zpracování železa v raně středověké Praze (historie, současný stav a další 
perspektivy bádání), Archeologické rozhledy LIII - 1, 91-118. K poznámce 179 lze doplnit 
citaci o původu uvedeného tvrzení prací Čiháková, J. – Dragoun, Z. – Podliska, J. 2000: 
Pražská sídelní aglomerace v 10. a 11. století, Vyšehradské podhradí. In: L. Polanský – J. 
Sláma – D. Třeštík (ed.), Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. 
(†7. února 999), Praha, 127-146. Problematika raně středověkých komunikací na Malé Straně 
byla naposled prezentována v práci Cymbalak, T. – Podliska, J. 2009: Nové objevy raně 
středověkých komunikací na Malé Straně v Praze (příspěvek k poznání komunikační sítě 
podhradí Pražského hradu). Staletá Praha XXV, 2009/1, 31–40. 

Práce je standardně zakončena soupisy literatury, pramenů a seznamem příloh, včetně 
vložených map, kde svoji velkou hodnotu má předložená geologická mapa Pražského hradu – 
příloha 4 (8. Prameny a literatura, 9. Přílohy). 

 

Resumé 

Závěrem svého posudku mohu konstatovat, že Iva Herichová předložila kvalitní disertační 
práci, která mapuje dosavadní stav výzkumu a vytváří předpoklady k dalšímu studiu otázek 
spojených s problematikou vývoje georeliéfu Pražského hradu. V rámci možností daných 
prameny převážně archeologické a geologické povahy, nabídla výsledky, které nejen rozšiřují 
stav poznání sledovaného místa, ale umožňují jejich použití pro úvahy obecnějšího, 
metodického charakteru. Osobně jsem přesvědčen, že uchazečka bude i nadále pokračovat 
v dalším rozpracování a sledování daného tématu, které je jedním z velice důležitých pro 
rekonstrukci středověké podoby historického centra Prahy. 

Předložená práce je napsána srozumitelnou formou, při dodržení všech náležitostí odborného 
výstupu, včetně potřebného poznámkového aparátu a literatury. Obrazová příloha zahrnující 
autentickou dokumentaci a výběrovou dokumentaci nálezového fondu je předložena ve 
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