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RNDr. Iva Herichová : VÝVOJ GEORELIÉFU PRAŽSKÉHO HRADU V RANÉM 

STŘEDOVĚKU A JEHO VÝZNAM PRO POZNÁNÍ POČÁTKŮ PRAŽSKÉ SÍDELNÍ 

AGLOMERACE. 

 

Formální poznámky: práce svojí délkou (144 stran), počtem obrázků, množstvím citací 

publikovaných i archivních materiálů a celkovým zpracováním odpovídá formálním nárokům 

kladeným na tento typ práce. 

 

Je nutné zdůraznit specifický charakter práce, který spočívá jednak v tom, že cokoliv se týká 

Pražského hradu, se týká národní identity a stává se do určité míry věcí veřejnou, takže je 

nutný velmi pečlivý přístup, který myslím, autorka osvědčila. Dalším specifikem „hradní“ 

tématiky je to, že se do ní dá proniknout až po letech práce, většina pramenů nebyla 

publikována a terénní práce je nutné kombinovat celé roky z dílčích, obvykle malých 

technických výkopů. Není sem možné přijít a „uvidět“, ale dlouhou dobu skládat kousky dat 

k sobě. 

 

K práci je možné mít drobné formální připomínky (např. obrázek 63 je tak převýšený, že se 

stává spíš karikaturou), ale podstatné je celkové zacházení s daty, které považuji za velmi 

dobré. 

 

Rámec práce a věcné poznámky 

 

Zaměření a dílčí závěry jsem jako školitel s I. Herichovou diskutoval v průběhu uplynulých 

let, takže zde prakticky nemám výhrady. Mnohem podstatnější však jsou otázky, které klade 

širší kontext hradní dispozice. 

 

Především – jak byl Hrad velký?  Sahalo předhradí jen na Hradčanské náměstí, anebo ještě 

dál zhruba na Loretánské náměstí? V tom případě by sice byla hradní ostrožna téměř suchá, 

ale aglomerace by měla díky štěrkovým pokryvům a výše ležícím pramenům vody dost. 

Rovněž vzdálenější předhradí by leželo nedaleko od ještě mělkého údolí tehdy mnohem 

vodnatější Brusnice a plocha a členění takto maximalistického hradiště by se podobala 

rozsáhlému Šáreckému hradišti, které zřejmě bylo nejdůležitějším předchůdcem Pražského 

hradu. I funkce Hradu by se jevila jinak, když přicházíme od západu po mírně ukloněné 

střešovické pláni, či od východu z dramatické pražské kotliny. 

 

Domnívám se proto, že klíč k poznání Hradu tak ve skutečnosti leží hlavně mimo jeho vlastní 

areál a že do budoucnosti bude zejména nutné zaměřit na výzkum jeho západního předhradí. 

Bude to určitě dlouhodobý proces. 

 

Z dalších otázek, které by mne zajímaly, bych uvedl ústní tvrzení Dušana Třeštíka (přednáška 

na CTS někde kolem roku 1997), který hradiště na III. nádvoří považoval hlavně za kultovní 

objekt. Existují pro to nějaké doklady? 

 

Hodnocení 

 

Práci doporučuji k přijetí a hodnotím ji A-. Doporučuji, aby byla po menších úpravách 

publikována, protože obsahuje velký objem závažných a pro množství archivních materiálů 



obtížně sehnatelných údajů. Nicméně ji vnímám jenom jako první krok k poznání funkce 

celého hradního areálu, na který mám tendenci se dívat jako na úrodnou, vodami poměrně 

bohatou plošinu v západním zázemí proschlé a nestabilní hradní plošiny. 

 

 

 

V Praze 21. 7. 2015                                                                              Václav Cílek 
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