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V loňském roce rozšířilo edici Studies in the Archaeology of Medieval Europe dílo Jana 
Klápště představující zahraničnímu čtenáři české země ve středověku prostřednictvím archeo-
logie. Podobně již bylo ve zmíněné edici prezentováno Španělsko, stejně jako specifičtěji profilo-
vaná témata především z britských ostrovů (Londýn, města, hrady, irské kláštery), ale i z jiných 
evropských oblastí (Severní moře, Balt, Jadran, Sicílie). Příslušnost k ediční řadě také objasňuje 
pro naše země neobvyklé chronologické rozpětí, s nímž se však autor hladce vyrovnává potřeb-
nými přesahy zejména pod spodní hranici stanovené etapy. 

Historickým mezníkům, o nichž lze lehce získat povědomost i z jiných cizojazyčných zdro-
jů, je věnována jen krátká část úvodu. Na ni navazuje obsáhlejší shrnutí vývoje archeologického 
bádání v oblasti českého středověku završené vymezením cílů tohoto bravurně zvládnutého pro-
jektu přehledně rozčleněného do tematických celků, z nichž nejrozsáhlejší prostor zaujímá měst-
ské osídlení (kap. 5). Jistě nepřekvapí výrazná převaha interpretací pražských archeologických 
situací, komplexní pohled pak doplňují v sumarizaci či detailech v různých etapách svého vývoje 
další česká a moravská města v čele s Brnem (z dalších např. Litoměřice, Most, Plzeň, Tábor či 
Opava). Celý blok těchto kapitol však zahajuje jedno z velkých témat naší archeologie posledních 
více než padesáti let, výzkum zaniklých středověkých osad (kap. 2), dokládající na konkrétních 
příkladech vývoj zemědělských sídlišť v krajinných proměnách a v chronologicky navazujících 
etapách s přelomovými mezníky v raném 13. a končícím 15. století. Sídelním formám světské 
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nobility je věnována kapitola následující (kap. 3), prezentující vývoj opevněných areálů pozdní 
doby hradištní ústící v souvislosti se společensko-politickými změnami v budování kamenných 
hradů, jejichž komplexní včlenění do evropského dobového kontextu na své analytické zúro-
čení zatím čeká. Výjimečné postavení obou dominantních pražských center, Pražského hradu 
a Vyšehradu, názorně dokumentují i kresebné rekonstrukce, podobně jako v následující kapitole 
s církevní tematikou (kap. 4). Krom kostelů jako center farností a klášterů, především benedik-
tinských s velkým potenciálem komplexu v Ostrově zaniklého v počátcích husitství, se kapitola 
krátce dotýká i dokladů jiných vyznání v pohřebních areálech a také archeologicky zkoumaných 
pozůstatků středověkého židovského hřbitova v Praze.

Další tři kapitoly nabízejí pohled do středověké domácnosti prostřednictvím otopných za-
řízení a dokladů přirozeného i umělého osvětlení (kap. 6), do vývoje zemědělských technologií, 
řemeslné výroby (hrnčířství včetně produkce reliéfně zdobených kamnových kachlů, sklářství, 
těžba stříbra a zlata, výroba dehtu; kap. 7) a do světa víry v kontrastu s projevy přežívajících 
pověr, mýtů, ale i hluboké symboliky i do sféry zábavy dětí či dospělých (kap. 8). Závěrečná 
kapitola se na základě současného stavu české medievální archeologie (od 1989) zamýšlí nad 
budoucím vývojem této dnes už plně etablované součásti moderní medievistiky. 

Komplexně pojatému dílu se vzdor vymezenému prostoru daří zprostředkovat zahraničním 
badatelům hlavní směry archeologického zkoumání středověkého vývoje českých zemí a jeho 
aktuální výsledky, nabízející tak jejich kvalitnější využití a implementaci do evropského kon-
textu, a to i díky bibliografickému výběru zaměřenému v rámci možností na cizojazyčné tituly 
a bohaté, faktograficky přínosné obrazové dokumentaci.
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