
91

studieČiháková / Otázky chronologie pražské raně středověké keramiky

ROČNÍK XXVII I  /  2012 /  č.  2

Otázky chrOnOlOgie pražské raně středOvěké 
keramiky

Jarmila Čiháková

interpretace archeologických výzkumů s nálezovými situacemi z  raného středověku naráží ve středních Čechách na latentní problém 
deskripce a chronologie keramiky. Na tomto území zpravidla úzce propojené s keramickými typy používanými v ústřední, pražské aglo-
meraci. Dlouhodobé intenzivní osídlení malé Strany poskytlo četné podrobně členěné stratigrafie. Jsou podkladem relativní chronologie, 
jejíž úseky jsou zobrazeny na keramicko-stratigrafických schématech jednotlivých akcí. Pro příspěvek byly vybrány jen ty z výzkumných 
akcí na malé Straně, kde součástí stratigrafie byly absolutně datované nálezy. Dlouhodobé úsilí provázat relativní chronologii keramiky 
s absolutními daty vede k porovnávání dendrochronologie a radiokarbonové metody. Snaha o podrobnou orientaci v raně středověké 
keramice je dána využíváním keramických zlomků jako všudypřítomného fenoménu i pro závěry dotýkající se tzv. velké historie v době 
počátků českého státu. 

a matter of Prague early meDieval Pottery chroNology 

the interpretation of archaeological excavations with early medieval contexts in central Bohemia has problems relating to vessel de-
scription and chronology. this region is generally connected with pottery types used in the central Prague area. the long lasting intensive 
settlement at malá Strana yielded numerous detailed stratigraphies, which form a basis for the relative chronology depicted in sections 
on a pottery-stratigraphical chart for each excavation. for this article only such research excavations were selected, which included 
a stratigraphy with absolutely datable finds. a long lasting aim for linking the relative pottery chronology with absolute dating leads to its 
comparison with dendrochronological and the radiocarbon method. the need for a detailed orientation in the early medieval pottery is 
given by the use of pottery fragments as an omnipresent phenomenon also in connection with so called large history around the outset 
of the Bohemian state.
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keramické nálezy získané archeologickými výzkumy jsou nositeli různých informací. Zmiňme 
např. technologickou vyspělost a s ní spojené vývojové a prostorové konsekvence, etnicitu vý-
robce, způsoby a dosah distribuce a mnohé další. Žádnou z nich nelze v plné míře využít, pokud 
sledovaná entita není zařazena v čase. Jiný okruh otázek, k  jejichž řešení jsou pražské kera-
mické nálezy používány – o počátcích českého státu, přemyslovské doméně, sídelním městě 
apod. – je však natolik propojen s politickými dějinami, že bez kvalitní chronologické opory není 
vůbec relevantně řešitelný. Při stálé absenci smysluplného deskripčního systému se proto stu-
die o pražské raně středověké keramice zákonitě ubírají chronologicko-typologickým směrem, 
zdůrazněno skutečností, že v prostředí českého raného středověku neexistuje jiné, takto obecně 
se vyskytující datovací kritérium. Práci s rozsáhlým nálezovým fondem získaným z realizace zá-
chranných archeologických výzkumů na pražské malé Straně doprovází tři problémové okruhy: 
1) terminologie, 2) výběr datovacích kritérií pro sestavení relativní chronologické řady, 3) ukotvení 
relativní chronologie v absolutním čase.1

Problematika terminologie se týká označování a) časových intervalů, b) označování keramic-
kých kategorií jako skupin keramického materiálu. ad a): označování období postrádá hierarchii, 
neboť běžně používané pojmy – doba, období, horizont – se používají jako synonyma. Smyslem 
svého slova by měl být nejkratším časovým úsekem horizont, který se ovšem v archeologické 
literatuře používá nejčastěji, a to i pro období dlouhé, které lze při současném stavu poznání 
dále členit. Z významu slova je horizont čára (obzor, rozhraní), a proto by měl charakterizovat co 
nejužší časový interval, jaký jde pomocí keramiky vymezit. měl by obsahovat jen ty tvary okraje 
a  výzdoby, které byly používány současně, nikoliv následně. Použití slova horizont pro dobu 
např. kalichovitého okraje či zduřelého okraje v délce trvání cca přes 150 let není adekvátní. 
Dlužno však říci, že pražská archeologie zatím do stadia exaktně definovaných keramických 
horizontů o délce cca jedné generace (25 let?) nedospěla. Zatím je vývoj členěn do různě dlou-
hých úseků sdružujících soubory blízkého stáří. (Zcela odlišné pojetí horizontu Boháčová/Blažková 
2011, 51).2

1 východiskem příspěvku je přednáška proslovená na konferenci „Praha archeologická, město uNeSco a jeho archeolo-
gické dědictví“, uspořádané ve dnech 19.–21. května 2009 v Praze. 

2 Dle i. Boháčové je horizont v podstatě označení pro časové období jakékoli délky „horizont provázený okraji zduřelé 
profilace je současně příkladem horizontu, který jsme schopni dále dělit na dílčí horizonty“ (ibid.).




