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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá archeologií zázemí Prahy v severozápadním 

předpolí Pražského hradu. Práce sdružuje dohromady veškeré informace o historii 

a počátcích archeologie v Dejvicích a zároveň se snaží vyzdvihnout roli 

středověké archeologie. Obsahuje soupis písemných pramenů Dejvic, Horní Šárky 

a Bubenče, se kterou jsou oba sídelní celky porovnávány. Samostatná část práce 

popisuje sídelní faktory, nutné pro vznik středověké vsi. Popisuje geologické 

podmínky, kvalitu půdy, rozsah vodstva nebo předpokládané klima. Samostatně 

se věnuje historickým mapovým podkladům, jednomu se základních témat 

k určení rozšíření vsí v pražském zázemí. 

Práce se zabývá aktuálním výzkumem na Hendlově dvoře, kde bylo 

odkryto 10 středověkých objektů a 18 sloupových jam s interpretací od počátku 

vrcholné fáze středověku (tj. 12.–13. století) až do konce středověku a začátku 

novověku (15.–16. století). Analýza morfologie keramiky dokázala určit nálezy 

přesněji. Ve starším horizontu přetrvávají zduřelé okraje, mladší fáze je tvořena 

ovalenými okraji. Celkem bylo odebráno necelých 500 zlomků keramiky. 

Práce zároveň porovnává rozsah výzkumné činnosti středověkých 

archeologů v Dejvicích a Bubenči. Doklady Dejvic získal v roce 1979 Petr 

Chotěbor, na výzkumu Bubenče se výrazně podíleli Václav Huml a Julie 

Richterová. Autor se pokouší pojmenovat společné činitele i problémy obou obcí. 

Samostatná kapitola práce se zabývá možností výroby železa a výrobního areálu 

v okolí Čínské ulice. 

Práce dokládá osídlení Horní Šárky od konce 12. století. Otázkou zůstává 

propojenost viničních usedlostí s okolními dvorci. Autor se v práci zamýšlí také 

nad vlivem pravěké archeologie nad stavem poznání v Dejvicích a okolí. 
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Abstract 

The bachelor thesis submits a report about Hinterland of Prague in the 

northwestern vicinity of the Prague Castle. The thesis gathers all information 

about first steps of archaeology in Dejvice, Šárka and Bubeneč and also covers 

important information about urban factors that contributed to creating a medieval 

village. The thesis covers geomorphological conditions, quality of soil, water 

sources and climate features. It also includes a chapter on historic maps and 

reation of urban structures and establishment of medieval village in Hinterland of 

Prague.  

The paper covers excavation work at Hendlův dvůr, where 10 reserve pits 

and 18 pole holes were uncovered, interpreted and dated into two separate phases 

of medieval (12th and 13th century) and early modern Period (15th and 16th 

century). Analysis of the morphology of the ceramics matched the first time 

horizont of swollen edges and of late medieval edges. Totally 500 shards of 

ceramics were gathered.  

The thesis also compares research of archeologists in Dejvice and Bubeneč 

in medieval and early modern Period. The first archeological finds of medieval 

village of Dejvice were uncovered by Petr Chotěbor in 1979, the research of 

Bubeneč was strongly pushed by Václav Huml and Julie Richterová. Author 

identifies all factors and problems of both villages. A part of the thesis covers an 

idea about iron ore processing in the surroundings of excavations at Čínská.  

The work justifies settlement at Horní Šárka since the end of 12th century. 

Though there are still some questions regarding wineries in the surroundings and 

research range at Dejvice and other near villages. 
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1 Úvod 

1.1 K dějinám bádání 

Studium zázemí středověké Prahy patřilo v uplynulých letech k důležitým 

částem výzkumu v rámci archeologie středověku. Vznik této oborové disciplíny 

byl podmíněn společenskými, kulturními i klimatickými změnami, kterými 

v současnosti prochází lidská společnost. Pro další vývoj člověka je nezbytně 

nutné pochopit souvislosti, které k těmto změnám vedly, pomocí studia 

archeologických reliktů působení člověka ve středověku. 

Zásadní část studia středověkého zázemí měst byla vytvořena v druhé 

polovině 20. století (Nový 1971). Signifikantní proporce těchto výzkumů je 

tvořena výzkumem zaniklých vsí, počínajícím v 50. letech jihovýchodně od Prahy  

na Černokostelecku (Smetánka 1988). 

Studium zázemí středověké Prahy začíná ve větší míře v 70. letech 

(Fridrichová 1980) a přispělo k němu několik důležitých společenských faktorů, 

které utvářely tuto vědní disciplínu. V rámci let 1970 a 1974 byly k Praze 

připojeny další městské části a v souvislosti s tím byla započata rozsáhlá stavební 

činnost, vedoucí k nutnosti archeologických výzkumů v původních vsích za 

hranicemi historického jádra Prahy. Tato součást bádání byla plně rozvinuta až 

počátkem 80. let (Klápště 1984), do té doby se výzkum koncentroval na 

bezprostřední součásti zázemí Pražského hradu a Starého Města pražského 

(Fridrichová 1980). I v rámci širšího zázemí středověké Prahy se archeologické 

bádání nejprve potýkalo s problémy, souvisejícími s absencí širšího nálezového 

fondu a marginalitou prováděných záchranných akcí. Nálezy z těchto výzkumů 

představovala většinou keramika z přelomu 12. a 13. století (Dragoun – Klápště – 

Smetánka 1983).  

Zároveň byly postupně zapracovávány nové metody ke zjištění podoby vsí 

v pražském zázemí, k důležitým prvkům bylo zařazeno vyhodnocení historických 

mapových podkladů, zejména otisků stabilního katastru, příp. vojenských 

mapování (Dragoun – Klápště – Smetánka 1983; Chotěbor 1984). 

 Pro pochopení tématu předkládané práce je potřebné zmínit souvislosti 

zázemí středověké Prahy ve 13. století a původních středověkých vsí,  

které byly původcem souvislého osídlení v pražské kotlině. Při vyhodnocení 
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záchranných akcí byl brán zřetel zejména na vyhodnocení hmotné kultury 

středověkého prostředí v izolovaném vesnickém prostředí, bez potřebného 

přesahu vůči ostatním otázkám bádání o středověkém zázemí Prahy (Klápště 

1984). 

 Vývoj v bádání pokračoval v druhé polovině 80. let a na počátku 90. let, 

kdy byly postupně zpracovány větší výzkumné akce v zázemí Prahy, např. 

zásluhou Julie Richterové (Richterová 1982, 1988) nebo Václava Humla (Huml 

1982, 1985, 1988). Zároveň byly další výzkumy předmětem vyhodnocení ve 

studentských bakalářských i diplomových pracích.  

 Přímým příkladem výše zmíněných předpokladů původní středověké vsi 

z přelomu 12.–13. stol. v zázemí Prahy jsou právě i Dejvice. V rámci dejvického 

katastru se zde v souvislosti s novými výzkumy potkávají původní problémy, 

které popsal prof. Klápště v 80. letech (Dragoun – Klápště – Smetánka 1983; 

Klápště 1984). 

1.2 Osnova a cíle práce 

Bakalářská práce na téma Archeologická topografie Dejvic ve středověku  

a novověku se bude zabývat posledními poznatky a nejnovějšími výzkumy 

v severozápadní části zázemí Prahy poblíž Pražského hradu. Z dostupných 

pramenů lze k tomuto katastru přiřadit osídlení ve všech pravěkých obdobích. 

Méně podkladů pochází z následujících středověkých období. 

 První poznatky o lokalizaci středověkých Dejvic shromáždil a publikoval 

Petr Chotěbor v 70. a 80. letech 20. století. Při výzkumu v Proboštské ulici (proti 

čp. 1645) byly objeveny úlomky keramiky datované do 13. století. Jádro obce 

bylo tak lokalizováno do oblasti ulic Proboštská, Zavadilova, České družiny 

a Glinkova (Chotěbor 1984). 

 Drobné informace o osídlení na přelomu raného a vrcholného středověku 

dokládají nálezy ze záchranných výzkumů v období posledních 20 let v oblasti 

historického jádra obce. Tyto akce ve Velvarské, popř. Zavadilově ulici, 

nepřinesly velké množství nálezů. Odkryty byly pouze samostatné objekty nebo 

biologické zbytky, svědčící o nepotvrzené sestavě rybníků poblíž jádra středověké 

obce (Zavřel 2002, Kašpar – Polcar 2006b). 
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 Výraznější informace o charakteru osídlení přinesly výzkumy společnosti 

Archeo Pro, o.p.s. v oblasti Hanspaulky na lokalitě Hendlův dvůr, při kterých bylo 

objeveno osm středověkých objektů, datovaných do několika různých období od 

raného středověku po raný novověk. Součástí nálezové situace byla také 

sloupových jam z 15. století, původně chybně určených do novověku. Zahloubené 

objekty v Hendlově dvoře lze považovat za výrobní i těžební s dokladem 

pyrotechnologické funkce s předběžnou datací do 12.–16. století (Kacl ed. 2017). 

Doklady podobných výrobních objektů byly objeveny v areálu MŠ v Čínské ulici 

ve vzdálenosti jednoho kilometru východně od výše zmíněné lokality. U tohoto 

výzkumu až na malé výjimky absentují keramické nálezy (Bureš ed. 2014).  

 

Obrázek 1. Lokalizace studovaného území na katastrální mapě Prahy (červenou barvou 

vyznačena původní oblast, šedou její rozšíření). Převzato z URL: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Městské_části_Prahy.PNG. Upraveno. 

 

 Práce bude vycházet ze souhrnu dostupných informací o středověkých 

i  raně novověkých aktivitách na území Dejvic. Cílem práce je sestavení 

nálezového katalogu, který bude vypovídat o absolutní i relativní chronologii 

nálezového fondu s důrazem na sekvenci středověké a raně novověké keramiky.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Městské_části_Prahy.PNG
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Samostatnou částí bude souhrn z výpovědí písemných pramenů historických 

Dejvic i Horní Šárky. Autor se bude zabývat analýzou přírodních faktorů, které 

napomáhají lokalizaci osídlení s důrazem na použití geologických 

a hydrologických map. V práci bude kladen důraz na nástin lokální sídelní 

topografie se zaměřením na nejstarší kartografické prameny a sídelní uspořádání 

obce, zachytitelné zejména na otiscích stabilního katastru z konce 1. pol. 

19. století, které tvoří důležitou složku v bádání o zázemí středověké Prahy 

(Klápště 1984). Součástí bude souhrn dosavadních poznatků z archeologických 

výzkumů na katastru Dejvic. 

 Součástí práce dále bude komparace vývoje na katastru Dejvic vůči 

sousednímu katastru Bubenče. Cílem je důkladně porovnat sídelní faktory vedlejší 

obce, rozdíly v přírodních podmínkách i stavu bádání a katalog středověkých akcí 

z jádra Bubenče kolem kostela sv. Gotharda, získaný především zásluhou 

V. Humla a J. Richterové při záchranných výzkumech v letech 1974, 1985 a 1992 

(Huml 1982; Richterová 1983, 1988, 1999). Samostatnou kapitolu tvoří  

i nálezy T. Durdíka, zachycené při výkopových pracích na dejvicko-bubenečském 

pomezí (Durdík 1978). 

Cílem práce je zasadit poznatky o středověkém a raně novověkém osídlení 

oblasti do kontextu zázemí Prahy ve zmíněných obdobích a vyhodnocení 

lokálního keramického inventáře a nálezů spojených s výrobou a zpracováním 

železa a změn struktury osídlení ve studované oblasti. 
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2 Dějiny bádání 

2.1 Dejvice 
Pro získání potřebné představy o osídlení v Dejvicích je nejprve nutné 

shrnout stav archeologického bádání. Vzhledem k minimálnímu množství nálezů 

ze středověku je nutné brát Dejvice v potaz ve větším chronologickém celku. 

Proto budou v této kapitole zmíněny jak výzkumy se středověkými nálezy, tak 

vznik archeologie v Dejvicích jako takové v rámci pravěkých nálezů z 19. století, 

spojený zejména s J. A. Jírou (Kacl ed. 2017). Pravěká i středověká naleziště se 

v Dejvicích nacházejí v několika oblastech: 

1) Hanspaulka/Baba 

2) Podbaba 

3) Staré Dejvice 

 Největší penzum archeologických výzkumů bylo provedeno v okruhu 

kolem kostela sv. Matěje. Nejstarší nález pochází z nespecifikovaného místa 

(označovaného jako hliník u kostela sv. Matěje) a je tvořen několika předměty 

římsko-provinciálního rázu. Historicky se řadí k nejstarším archeologickým 

nálezům na území hlavního města Prahy (Kacl ed. 2017, Sklenář 2005). 

Z bezprostředního okolí Hendlova dvora pochází nálezy Břetislava Jelínka  

ze sklonku 19. století (Sklenář 2014), následované výzkumem J. A. Jíry v roce 

1897 (Kodym 2010), který odkryl rozsáhlou výšinnou lokalitu, řazenou do 

mohylové kultury, obsahující zároveň i bronzové depoty horizontu Plzeň-Jíkalka. 

Na stejném místě pokračovaly výzkumy i v letech 1969 a 1970. Potvrdily 

nálezovou situaci, kterou Jíra na konci 19. století objevil (Kacl ed. 2017). 

Jedinými středověkými doklady v sousedství je nález dvou neporušených nádob 

pražského typu (ul. Na Kotlářce) bez výraznější znalosti nálezových okolností 

v 50. letech (Zeman 1976). Výraznější doklady středověkého osídlení byly 

odkryty až v roce 2014 při výzkumu polykulturní lokality Hendlův dvůr (Kacl ed. 

2014, 2017). Nápadnou situací je absence archeologických dokladů v jeho 

přímém sousedství v prostorách obchodního střediska, stavěného v 70. letech. 

 Samostatná nálezová sbírka pochází i z ostrožny Baba, vzdálené 

severovýchodním směrem od Hanspaulky a centra Horní Šárky. Nálezy pochází 

z drobných sběrů J. A. Jíry a zároveň ze záchranných akcí v 70. letech při 

výstavbě sídliště v okolí Jarní ulice (Kacl ed. 2017). Rozsáhlá výzkumná akce 
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v roce 1978 odkryla eneolitické sídliště a mladobronzové objekty. Předmětem 

bádání byl i novověký relikt zámečku Baba. Zachyceno bylo zdivo a relikty 

sklepa i schodiště společně s terénním pozůstatkem viniční usedlosti (Janská 

1968).  

 Druhou oblastí s koncentrací archeologických nálezů je Podbaba. 

Výraznější koncentrace archeologických nálezů pochází z polohy pod sportovním 

areálem na Julisce. V areálech dejvických cihelen, tj. Mailbeckovy, Reinerovy  

a cihelny na Nové Julisce bylo odkryto kontinuální osídlení v rámci zemědělského 

pravěku, např. s nálezy jordanovské nebo lengyelské kultury (Bureš ed. 2014)  

a rozsáhlé raně středověké pohřebiště (Sláma 1977). Jediná akce s vrcholně 

středověkými nálezy proběhla v ul. Čínské v roce 2014. Podle absolutní 

chronologie patří tyto nálezy do 15. století (Bureš ed. 2014).  

 Poslední skupina archeologických akcí pochází z prostředí Starých Dejvic. 

Objeveny byly doklady lidských aktivit z nejstarších pravěkých období, 

paleolitické nálezy pochází z oblasti Thákurovy ulice (Bureš ed. 2014). Staré 

Dejvice jsou také jedinou součástí Dejvic, alespoň relativně bohatou na nálezy 

řazené do středověku. V roce 1979 odkryl Petr Chotěbor objekty řazené do 13. 

století (Chotěbor 1984). Ostatní výzkumy v oblasti jsou řazeny především  

do středověku a novověku zejména zásluhou V. Kašpara, který v roce 2004 odkryl 

další objekt ze 13. století. Zároveň se významně podílel na výzkumu novověkých 

reliktů sklepů viničních usedlostí, datovaných nejdříve do 16. století (Kašpar 

2005, 2006a; Kašpar – Polcar 2006b). 

2.2 Bubeneč 

Vzhledem k rozsahu pravěkého poznání v Bubenči, popisuje souhrn bádání 

pouze časovou oblast, o kterou se práce zajímá. První významné poznatky o 

bubenečském osídlení ve středověku byly zaznamenány už na přelomu 19. a 20. 

století. Je důležité věnovat pozornost zejména práci J. A. Jíry i Ivana 

Borkovského (Borkovský 1940, Zeman 1976), kteří drobnými výzkumy přispěli ke 

vzniku zájmu o raně středověkou Bubeneč. Nutno dodat, že velká část souboru 

vznikla náhodnými nálezy při stavebních úpravách a výrazné stavební činnosti 

v bubenečské oblasti počátkem 20. století. V severozápadní části Bubenče v okolí 

ulic Jugoslávských partyzánů a U bubenečského hřbitova bylo nezávisle na sobě 

ve 20. letech objeveno množství raně středověkých objektů a nálezů.  
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 Výraznější zájem o Bubeneč zapříčinilo dění 2. poloviny 20. století, 

především sanace bubenečského jádra, prováděná v 50. letech v souvislosti se 

stavbou budov velvyslanectví SSSR a napřímení dnešní Goetheho ulice. 

Výzkumy prováděné od konce 60. let Václavem Humlem a Julií Richterovou 

odkryly několik koncentrací středověkých objektů a usedlostí, díky kterým mohlo 

být lokalizováno původně středověké jádro obce situované kolem kostela sv. 

Gotharda. V souvislosti s další stavební činností v 80. letech bylo provedeno 

6 archeologických akcí se středověkými nálezy. Současně s těmito výzkumy byly 

na konci 70. let revidovány středověké akce na západní hranici bubenečského 

katastru (Sláma 1977).  

 V posledních letech byly učiněny nálezy, relativně datované do 

starohradištního období, v souvislosti s výkopy inženýrských sítí v ulici Na Marně 

(Kacl – Lutovský 2014b). Zároveň s těmito výzkumy proběhla revize 

archeologického bádání na konci raného středověku a počátku vrcholného 

středověku, díky kterým bylo archeologicky doloženo systematické osídlení 

v oblasti od 10. století. 

 Vlastní kapitolu v bádání zahrnují výzkumné práce Dr. Durdíka, 

prováděné v 60. a 70. letech (Durdík 1978, 1990a, 1990b). Vzhledem k absenci 

výzkumu jako takového a průběhu nalezení keramiky a kachlů (při prohledání 

vyházené hlíny z výkopů inženýrských sítí), nelze přikládat těmto nálezům až tak 

velkou váhu. Díky revizi nálezů (Richterová 1995a, 1999) jsou akce v ulicích 

Kafkova a Bubenečská jedinými doklady osídlení mezi Pražským hradem 

a Bubenčí v 10. až 11. století. 
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3 Soupis písemných pramenů  

3.1 Rozsah pramenné základny 

 Písemné zmínky o vzniku vsí pocházejí zejména ze zakládacích listin  

a kodexů Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae a Regesta diplomatica 

nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, odkud pocházejí i informace  

o pozdějším vývoji vsí ve vrcholném a pozdním středověku. Velice obsáhle 

informuje o historii Dejvic, Šárky i Bubenče (např. CDB I, CDB II, RBM I, RBM 

II, RBM III). Drobné zmínky o Dejvicích jsou obsaženy i v urbářích z dob 

předhusitských válek – Decem registra censuum Bohemica compilata 

aetatebellum husiticum praecedente (DRC 408). Další drobné zmínky 

o severozápadním zázemí Prahy pocházejí i ze zemských desek (Reliquiae 

tabularum terrae Regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum, RelT) 

a z textu německy mluvícího historiografa K. A. Höflera o kronikářích v době 

husitské (Höfler 1865). 

 Významnější soupis písemných pramenů z kronik a archiválií o okolních 

obcích v zázemí města Prahy sepsal smíchovský učitel František Hansl v díle 

Smíchovsko a Zbraslavsko (Hansl 1899). Kompletní shrnutí zpráv z kronik 

sestavil v roce 1911 pražský historik Ferdinand Vacek. Jeho dílo Dějiny Bubenče, 

Šárky a okolí detailně popisuje vývoj dejvických i bubenečských katastrů a jejich 

majetkového uspořádání od 15. století do doby vydání Vackova souhrnné studie 

(Vacek 1911). Novější díla ze současnosti (Bedrníček 2006; Ruth 1995) ve většině 

případů nepřidávají nové informace o vývoji Dejvic, Šárky i Bubenče, případně 

pouze krátce rozšiřují získané údaje z pramenů. 

 U analýzy písemných pramenů na dejvickém katastru je důležité brát zřetel 

na rozdílnost vývoje v původním centru obce kolem Proboštské a Velvarské ulice. 

Dejvice a Horní Šárka z historického hlediska fungovaly jako dva rozdílné sídelní 

celky s nezávislým vývojem. Vývoj Bubenče se liší ve všech faktorech. Bubeneč 

je dodnes samostatnou vsí, která je provázána zejména s Královskou oborou  

a Císařským mlýnem. 
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3.2 Dejvice 

3.2.1 Vývoj názvu 

Dejvice se nacházejí v západní části dnešní pražské aglomerace mezi 

Bubenčí, Veleslavínem a Šárkou. Původní ves se rozkládala kolem původního 

kapitulního dvora v dnešní Proboštské ulici (čp. 1) od 15. století. Místní název 

Dejvice (německy Degwitz) vznikl podle Antonína Profouse z původního tvaru 

Degnici, který se posléze změnil na Dehnice, ves lidí Dehnových. Tento výraz 

vykládá Profous jako přezdívku nebo běžné pojmenování pro zlého ducha. 

Zároveň připomíná i druhý výklad slova, tj. označení pro místní obyvatele, kteří 

ohrožovali sousedy a pocestné (Profous 1947). Druhý možný původ označení 

popisuje Bedrníček ve svém díle Obce vůkolní. Usuzuje, že název Dehnice, je 

odvozen od dehtu, který obyvatelé vsi pálili (Bedrníček 2006). Dnešní tvar 

Dejvice se v pramenech objevuje až v 18. století (Profous 1947).  

Německé tvary názvu se v mapových podkladech liší, v I. vojenském 

mapování je obec nazvána Thewitz a Horní Šárka samostatně St. Matthias (Sv. 

Matěj). Od II. vojenského mapování je v mapách uveden používaný tvar Degwitz. 

3.2.2 Hlavní část 

 První písemná zmínka o Dejvicích se objevuje v zakládacím listu 

Vyšehradské kapituly z roku 1088, která je ovšem falsem z 12. století. Podle 

listiny daroval král Vratislav dvě popluží se soustružníky Přemilem a Bohdanem, 

v originále Degnicih de terra ad II aratra cum tornariis Bogdan, Premil, 

Vyšehradské kapitule (Vacek 1911, 157; Ruth 1995, 212). Druhá listina z roku 

1222 z doby vlády Přemysla Otakara I. tuto skutečnost potvrzuje, nicméně je 

uvedena jako vsuvka, ale jádro dokumentu popisuje zřejmě pravdivé informace. 

První zmínka o vsi je tedy posunuta maximálně do roku 1222 (Vacek 1911).  

 Další písemný doklad o vsi pochází z roku 1320. Dejvice spadaly pod 

nejvyšší pražské purkrabství, kterému je daroval Jan Lucemburský, český král. 

Písemná zpráva dokládá jeden velký svobodný dvůr o jednom popluží, čtyři 

usedlosti, manský dvůr a pole pronajatá jakýmsi Gotthardem. Pole v horní části 

Šárky patřila Strahovskému klášteru. Dědiníci z usedlostí museli pracovat na 

velkém dvoře třikrát týdně, držitel manského dvora – nápravník hospodařil pro 

sebe. Ves zaujímala prostor okolo dnešní Proboštské ulice. V Dejvicích se 
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zároveň ještě nacházelo několik podsedků; tj. hospodářů na pozemcích výše 

zmíněných dvorů; zahrady, štěpnice, pastviny a louky (RelT I, 404). 

  Téhož roku (1320) směnil král dejvické statky za Praskolesy se 

Svatovítským proboštstvím, které pozemky posléze pronajímalo. Kolem roku 

1325 je zaznamenán prodej Gotthardovy držby v Dejvicích královskému hvězdáři, 

magistru Zdeňkovi (RBM III, 415), kterou zdědil jeho syn Ješek z Vysočan do 

poloviny 14. století. Z proboštského urbáře z přelomu 14. a 15. století vyplývá, že 

dejvičtí sedláci zakoupili své usedlosti a z nich odváděli poplatky na sv. Havla 

a sv. Jiří. Poplatky činily dohromady po 3 kopách a 24 pražských groších. 

Z pramenů také vyplývá, že v Dejvicích sídlili dva nápravníci, z nichž jeden měl 

povinnost vařit pivo pro proboštství (DRC 308). 

 V období husitských válek se situace v Dejvicích změnila. Kapitulní 

majetek byl zkonfiskován a přešel do rukou pražských měšťanů. Velký manský 

dvůr Ješka Třísky byl předán ševci Mánkovi (Vacek 1911, 160). Tento prostřední 

dvůr se změnil z manského na zápisný emfyteutický, vrchní právo na 

zkonfiskovaném statku náleželo králi nebo osobám jím pověřeným, zde se jím stal 

Jan Kerunk z Lomu na Suchdole. Ke dvoru patřilo 5 poddanských pozemků. Po 

jeho smrti převedl král Jiří dvorec do majetku svého číšníka Jeníka z Divic (Vacek 

1911, 160–163), po němž se vystřídalo na statku několik pražských měšťanů, 

kolem roku 1470 Marek sladovník. Do roku 1561 vlastnili dvůr Jiřík Černý a jeho 

dcera Regina Stupková (Vacek 1911, 160–166). 

 Menší manský dvůr připadl v roce 1421 staroměstskému vozataji 

Václavovi (Höfler 1865, 291). V držbě se střídali pražští měšťané – staroměstský 

krejčí Babka do roku 1438, sladovník Prokop Machův od roku 1438, na konci 15. 

století zámečník Dousek, staroměstský nožíř Machek a do roku 1512 nožíř 

Mašek, který pronajímal majetky měšťanům za účelem zakládání vinic, např. také 

Votíku Zádubskému ze Šontálu se synem Viktorinem (Vacek 1911, 166—172), 

kterému patřily dvory nejvyššího pražského purkrabství, posléze sloučené v tzv. 

Vítovský dvůr. Koncem 16. století spravovali dvory Lobkowicové, zakoupeny 

byly Janem mladším z Lobkowic, kterého nahradil Jáchym ze Švamberka (do 

roku 1574) a do roku 1594 Bohuslav Felix Hasištejnský. Lobkowicové o dvory 

přišli právě v roce 1594 z důvodu sporů s císařem (Vacek 1911, 189–197). 

Usedlost nejvyššího purkrabství, držená v letech 1532–1539 výše zmíněným 
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Viktorinem ze Šontálu, byla připojena k vedlejšímu statku poté, co poslední 

majitel, Jan Vít z Rzavého, zrušil hospodářství (Vacek 1911, 172–175). 

 Na místě čtyřech poddanských usedlostí se nacházel hořejší dvůr, 

vlastněný Janem Černým a jeho dědici od 20. let 16. století. Po smrti posledního 

držitele Jana Žateckého se dvůr vrátil pod Svatovítskou kapitulu za doby Jindřicha 

Píška z Horšova (Vacek 1911, 177–182). Statek byl dále pronajímán světským 

osobám, Václav Černý držel usedlost před rokem 1575 a na svých pozemcích 

v údolí Šáreckého potoka nechal vystavět mlýn zvaný Na posledním penízi 

(čp. 55). Po jeho smrti vlastnil mlýn a dvůr císařský stavební písař Michal Kek ze 

Švarcpachu. Dvůr zdědil jeho syn Albrecht, který vystavěl kovárnu a zřídil krčmu. 

Novoměstský měšťan Daniel Gehl převzal dvůr po roce 1604. V letech 1616 

a 1617 se na dvoře vystřídali Jan Emk z Emštejna a Michal Vitman. Do roku 1610 

byl dvůr částečně ve správě Kekovy rodiny díky vnučce Kateřině. Poslední 

mlynář Václav Branický opustil lokalitu v roce 1625 (Vacek 1911, 184–189). 

V tomto období se také rozrůstá počet staveb v údolí Šáreckého potoka, 

protínající katastr Dejvic v jeho nejsevernější části. Nejstarší usedlostí je Dubový 

mlýn, který v 15. století patřil premonstrátskému klášteru na Strahově, dnes 

katastrálně spadající pod sousední Nebušice. Mlýn Na posledním penízi (dnes 

Záporecký, čp. 55) byl založen Václavem Černým, majitelem Hendlova dvora na 

Horní Šárce, a byl v jeho držení kolem roku 1575. Mezi další usedlosti založené 

v raném novověku patří usedlost Vokorinka (čp. 80), založená Janem Vokorinem 

v roce 1607; Sanytrovka, založená staroměstským měšťanem a sanytrníkem 

Matyášem Erlem v roce 1642. Do 16. století spadá také vznik usedlosti a mlýna 

Heřmanův dvůr a Na Mlýnku. Z písemných pramenů vyplývá, že vinice i mlýny, 

vzniklé v údolí Šárky v těchto obdobích byly v majetcích občanů, kteří zároveň 

drželi pozemky v Dejvicích a Horní Šárce (Vacek 1911).  

 V roce 1566 se objevuje zmínka o vinicích v Podbabě, kde Hanuš Denk 

spojil tři vinice, sestávající ze starších vinohradů. Nejstarší z nich, Markvartova 

vinice, je v pramenech uváděna od roku 1410. Vinný lis na místě usedlosti je 

zaznamenán již v roce 1534, kdy byl zbudován Prokopem Pekařem, který zde 

později vybudoval dvůr (Vacek 1911, 383–385).  
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 Prostřední dvůr koupil v roce 1584 Kryštof Želenský za 2 000 kop 

míšeňských grošů od rodiny Muchků z Bukova a posléze byl koupen císařským 

komorníkem Ladislavem Berkou z Dubé, který předal statky svému bratrovi, 

pražskému arcibiskupovi Zbyňku Berkovi z Dubé, a v roce 1599 byl převeden na 

sestru Veroniku. Roku 1606 koupil statek Jindřich Šanovec ze Šanova, pak 

Kašpar Czeller z Rosenthalu a jeho žena Anna (1617) a novoměstský měšťan 

Michal Vitmann v roce 1619 (Vacek 1911), který zároveň vlastnil i hořejší dvůr, 

nicméně byl o dva roky později popraven za účast ve stavovském povstání (Ruth 

1995).  

Dvory byly převedeny do vlastnictví Šimona Brosiuse, svatovítského 

probošta. O historii Dejvic po bitvě na Bílé hoře neexistuje mnoho zmínek. 

Nejsou zachyceny v prvních českých katastrech, ani v berní rule, pouze 

v Schallerově popisu Čech jsou uvedeny obecné zmínky o majitelích statků 

(Schaller 1785, 107). Purkrabský dvůr koupilo roku 1790 proboštství od stavů 

Království českého za 6 428 zlatých (Hansl ed. 1899, 213). 

 Do 14. století je datován vznik prvních vinic na území Dejvic. Rozkvět 

vinařství nastal v 16. století, kdy byly k tomuto účelu hojně pronajímány 

pozemky. Jak je zmíněno výše, majitelé menšího manského dvora na přelomu 

15.  a 16. století poskytovali pozemky dvorů za účelem vzniku vinic, celkem 

o rozloze 129 strychů. Nájemci ročně platili 25 kop 48 míšeňských grošů (Vacek 

1911, 199–470).  

Po rozmachu bylo v 17. století zaznamenáno celkem 120 vinic vzniklých 

v podobě roztroušených barokních usedlostí, jmenovitě Hanspaulka v Šárecké 

ulici (čp. 15), původně barokní letohrádek, dále Beránka (Na Beránce 2), 

Duchoňka (Šárecké údolí), Fišerka (čp. 19) v ulici na Šťáhlavce, Hadovka 

(Evropská 64), Kotlářka (Na Kotlářce 6), Majorka (Podbabská 13, Okolka 

(Šárecké údolí), Pernikářka (Na Pernikářce 15), Purkrábka (V Šáreckém údolí 

32), Sanytrovka (V Šáreckém údolí), Strachovka (Na Vlčnovce 2), Šatovka 

(Šárecké údolí), Špitálka (Na Špitálce 12), Zlatnice (Zlatnice 5), Žežulka 

(V Šáreckém údolí 42), Žitná a Mrázovka (V Šáreckém údolí 78); (Kuča 2002, 

529–531). 
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Bližší stav o osídlení Dejvic přináší zpráva z roku 1845. Obec spadala pod 

pražskou kapitulu. Majetkové vztahy byly ovšem komplikované, neboť se na 

území nacházely domy spadající k jiným obcím. V tomto roce je evidováno 

v Šárce, Podbabě a Dejvicích 116 domů s počtem 1056 obyvatel a centrem obce 

v podobě vrchnostenského zámečku, pivovaru a hostince (Vacek 1923). 

3.3 Horní Šárka 

 Pro vyhodnocení středověkých sídelních celků na současném dejvickém 

katastru je důležité brát zřetel na odlišnost vývoje osídlení v Dejvicích a na Horní 

Šárce, o čemž vypovídají zmínky v písemných pramenech.  První zmínky o druhé 

osadě na dnešním katastru Dejvic pocházejí z roku 1334 (RBM IV, 66). Osídlení 

na Horní Šárce je spojeno především s kostelem sv. Matěje, o němž je první 

zmínka taktéž ze 14. století (Boháč 2001, 44). Původní název vsi rozkládající se 

kolem kostela je Újezdec, název Šárka je používán právě od 14. století (Vacek 

1911, 256). Písemné prameny dokládají příslušnost poloviny Šárky k metropolitní 

kapitule, druhá část patřila proboštovi této kapituly, pod nímž byly obě části 

v roce 1335 sjednoceny (RBM IV, 66). 

Vznik kostela popisuje ve své kronice Václav Hájek z Libočan, který 

hovoří o založení v roce 971 Boleslavem II. (Bedrníček 2006). Tato informace se 

ovšem neopírá o věrohodné historické podklady. Kostel pravděpodobně vznikl až 

s osídlením na Horní Šárce, což dokládá rozložení usedlostí v jeho okolí  

a dominantní poloha stavby na kopci nad Šáreckým potokem. Poloha farnosti  

u sv. Matěje tak mohla být zvolena z kolonizačního hlediska, jak lze usoudit  

i z původního názvu Újezdec, který náhodné založení obce vylučuje (Šmilauer 

1969).  

První zmínka o kostelu je z roku 1413, kdy je popisována fara s farářem 

Martinem z Humpolce. Za husitských bouří fara zaniká a zůstává pouze 

osamocený kostelík. V roce 1521 přechází díky aktivitě svatovítského probošta 

Arnošta ze Šlejnic kostel zpět pod katolickou církev. Gotický kostelík posléze 

i přes rozvoj nedalekého dvorce chátral a byl v 18. století zbořen (Bedrníček 

2006). 

První bližší informace o osídlení na Horní Šárce dokládá Urbář proboštství 

metropolitní kapituly u sv. Víta z období před husitskými válkami. Nacházel se 
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zde poplužní dvůr s jedním a půl poplužím polností a lesy. Nájemci odváděli 

50 grošů na sv. Jiří a na sv. Havla (RBM III, 308). Doložen je manský dvůr 

a podle kodexů také vinice. Obsáhlé informace poskytuje práce Františka Vacka 

ze začátku 20. století. Uvažuje o existenci dalšího selského dvora s jedním 

poplužím. Vacek se zabýval zároveň i rozložením budov kolem kostela sv. 

Matěje. Vyvozuje, že se velký dvůr nacházel v místě dnešního Hendlova dvora 

a sousedil s ním menší druhý poplužní dvůr na západě a manský dvůr na jihu 

(Vacek 1911, 256).  

Dle urbáře Strahovského kláštera spadala pod tuto církevní instituci část 

polí, kterou pronajímala za 44 grošů místním obyvatelům. V době husitských 

válek je velký poplužní dvůr zkonfiskován Pražany. Dvůr připadl i s poplužím 

a vinicemi Janu Šárkovi. Jeho syn Prokop a vnuci Stanislav a Jan následně dvůr 

vlastnili do roku 1501. V době jejich vlastnictví vznikají vinice, které Šárkové 

nadále pronajímali. Následně je vlastněn řadou majitelů a v 16. století je navrácen 

Svatovítskému proboštství. Popluží dvoru je zmenšeno, což vede k zániku 

usedlosti (Vacek 1911, 283). Z roku 1551 pochází první zmínka o krčmě na Šárce. 

Od proboštů kostela měla výčepní právo a povinnost dohlížet na šárecké lesy. 

Z roku 1559 pochází první informace o krčmáři Janu Chlumovi, po kterém  

se vystřídali na Horní Šárce Vít Holý kolem roku 1568, Jan Ryšavý, Martin 

Šenfeld (1572) a Benjamin Lochman z Gráfenberka. Význam krčmy se zvětšil na 

konci 16. století za dobu Jana Hermelína, který do roku 1598 vysadil řadu vinic 

v okolí Horní Šárky.  

Z písemných pramenů vyplývá, že provoz krčmy se vyplácel pouze 

v letních měsících, a tak jsou pozemky dvora zvětšovány, nejprve vinic, posléze  

i okolních polí kvůli rozšíření zemědělské činnosti. Bývalý malostranský rychtář 

Ondřej Koutek, který získal krčmu po Hermelínovi, využil dvůr k zemědělské 

činnosti a rozšířil polnosti ziskem pozemků o velikosti 37 strychů (Vacek 1911, 

302). Koutkova vdova Kristina přikoupila v roce 1620 další pozemky o rozloze 

10 strychů. Usedlost od ní koupil její zeť Linhart Švacbart, který ji ihned prodal 

Baltazaru Tylišovi, řezníkovi ze Starého Města pražského. Krčma byla kvůli 

rozloze pozemků přejmenována na dvorec (Vacek 1911, 301–304). 

V průběhu 17. století se hornošárecký dvůr střídá v držbě staroměstských 

řezníků Martina Frauenštejna a Valentina Ditricha, jehož syn prodává celý dvorec 
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s pozemky o rozloze 80 strychů. Novým majitelem se stává zemský soudce  

a královský místodržící František Ignác, hrabě Vratislav z Mitrovic, který usedlost 

koupil 24. listopadu 1699 za 2 500 zlatých. Z obavy o změnu právního statusu je 

smlouva napsána tak, že dvůr bude sloužit nadále jako krčma. V této době byl 

dvůr značně rozšířen o dvě obytná, tři hospodářská stavení a špýchar (Vlček a kol. 

2012, 250). Dědicové v roce 1728 prodali usedlost majiteli Kotlářky Martinu 

Antonínu Baumannovi za 1 680 zlatých.  

Druhá část dvorce byla prodána s krčmou, zahradou, vinicí a šesti kusy 

pole nakladateli Kašparovi Zachariášovi Vusínovi za 2 300 zlatých (Vacek 1923, 

384–385). Po jeho dceři Františce Wernerové převzala usedlost Anna Terezie 

Löhnerová, která k ní připojila další tři vinice (Vacek 1923, 384). Po její smrti se 

zde vystřídali obchodníci Jan Křtitel Bruno a Ignác Habl. Půda čítala 46 jiter 

půdy. Usedlost zakoupila v roce 1793 Vilemína Fleissnerová za 7 800 zlatých 

a připojila k ní nedalekou Duchoňku (Vacek 1923, 386). 

 Usedlost na Horní Šárce nechala opravit další majitelka, baronka Antonie 

Skronská z Bydžova. V průběhu 19. století se rychle střídali vlastníci dvora. Na 

stabilním katastru z roku 1840 je celý areál včetně hospodářských stavení. 

Veškeré pozemky kolem kostela a pastviny přiléhající ke dvoru příslušely k této 

hornošárecké usedlosti. Dvůr získal své pojmenování po Antonínu Hendlovi, 

který zdědil stavbu v roce 1873. 

3.4 Bubeneč (Přední Ovenec) 

3.4.1 Vývoj názvu a umístění 

Bubeneč se rozkládá na západním břehu Vltavy mezi Holešovicemi, Střešovicemi 

a Dejvicemi v severním předpolí Pražského hradu. Místní název Bubeneč vznikl 

z původního tvaru Ovenec, kterým je obec označována po celou dobu středověku. 

Slovo Ovenec podle A. Profouse (Profous 1947, 193) vzniklo z původního tvaru 

Ovneč, který označoval místo určené k chovu ovcí. Slovo oven ve 

staroslověnštině znázorňuje berana. Podle Profouse mohl název znázorňovat 

zdrobnělinu názvu Beranec nebo Beránek. Místo je v písemných pramenech od 

14. století označováno jako Přední Ovenec. Jako Zadní Ovenec byla označována 

osada severovýchodním směrem na druhém vltavském břehu, dnešní Troja.  
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Stejnou domněnku popsal ve svém díle Dějiny Bubenče, Dejvic, Šárky a okolí 

pražský historik Ferdinand Vacek (Vacek 1911, 49), který se ve svém díle 

zaměřuje na používání termínů Ovenec a Bubeneč. V 16. století používali čeští 

obyvatelé termín Vovenec, němečtí Vovenč, Vobenč nebo Pobeneč. Současný 

termín Bubeneč se poprvé objevuje v 17. a 18. století. Zvláštním ukazatelem 

nicméně je, že jím je označen původní Zadní Ovenec, děje se tak. v Müllerově 

mapě Čech z roku 1720. Nelze určit, zda se jedná o autorovu nepřesnost, nebo 

obecně používané označení. Termín se objevuje také v Schallerově mapě Čech 

z roku 1785. Úředně se v názvu obce slovo Bubeneč používá až od 2. poloviny 

19. století. 

3.4.2 Hlavní část 

První písemná zmínka o tehdejším Ovenci pochází z roku 1197, tj. z konce 

12. století. Kníže a biskup Jindřich Břetislav v tomto roce potvrzuje donaci 

knížecího ovčince v Ovenci Hroznatovu tepelskému klášteru. Zpráva hovoří  

o Hroznatově dvorci, skládajícím se z poplužního dvora a několika poplatných 

usedlostí. Druhá polovina vsi podle pramenů (CDB I, 326) náležela klášteru sv. 

Jiří na Pražském hradě.  Další zpráva pochází z roku 1219, kdy papež Honorius 

III. potvrzuje mezi majetky tepelského kláštera i majetky a dvorec v Předním 

Ovenci, statky později přecházejí pod chotěšovský klášter (CDB II, 162). 

Z počátku 13. století pochází zpráva o prodeji části Hroznatových 

pozemků v oblasti Vltavského ostrova jistému Vítkovi včetně dědického práva, 

z jehož podstaty museli poplatní hospodáři Hroznaty na pozemcích pomáhat dále 

(Vacek 1911, 57).  

 Konfirmace papeže Řehoře IX. z roku 1233 pro svatojiřský klášter uvádí 

ve svém textu dvojí název Ownech, Owenech, což naznačuje dvě vsi se stejným 

názvem v bezprostřední blízkosti a nejspíše označuje Zadní Ovenec, nynější Troju 

(CDB III/I, 35). Král Václav II. postoupil v roce 1283 jako náhradu za majetky 

v Předním Ovenci ves Hradec. Stalo se tak v návaznosti na zřízení královské 

obory v Bubenči jeho předchůdcem Přemyslem Otakarem II. I po tomto aktu 

zůstala v državě dvorce v Bubenči jedna plužina (RBM II, 570). Poprvé je 

výrazněji zmíněn kostel sv. Gotharda v souvislosti s podacím právem a první 

známý kněz Vlk, který v roce 1283 podepsal listinu k učitelským právům v Mostě 

(Vacek 1911, 58). Král Jan Lucemburský směnil své pozemky v Bubenči 
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s klášterem sv. Jiří v roce 1320, kterému již patřil druhý ovenecký dvorec. Podle 

této listiny se v Ovenci nacházelo 12 jiter polí. Učinil tak na naléhání Zbyňka 

Zajíce, pána z Žebráku, a bubenečské pozemky směnil za Praskolesy, Sedlec a 

další vsi (Vacek 1911, 59).  

 V roce 1378 způsobil ovenecký farář Racek neopatrností požár kostela.  

O jeho rozsahu a poškození sakrální stavby v Ovenci nejsou zprávy. V roce 1384 

je připomínán jeho nástupce Mikuláš (Vacek 1911, 60). 

Ze 14. století pochází i svědectví o vlastnictví oveneckých dvorů. Jeden 

z dvorců náležel kolem roku 1350 jistému Milkovi. Další majitelé oveneckého 

dvora, bratři Martin a Mikuláš, odkázali v této době poslední vůlí své majetky 

kostelu sv. Gotharda. Nástupní majitel Bohuslav Bronec, panoš z Ovence, upravil 

odkaz ve smlouvě s tehdejším farářem Mikulášem. V pololetních rozmezích 

posílal kostelu kopu grošů. Pokud se Bohuslav zpozdil, daroval část obnosu 

chudým. Podle pramenů byl Bronec nejspíše nápravníkem pražského purkrabství. 

Jeho dcera Bětka se vroce 1406 provdala za novoměstského pasíře Pavla Kabáta. 

Druhá Broncova dcera Mařka si vzala Jakuba Bobka, novoměstského měšťana a 

majitele domů v Podskalí, později označovaného jako Jakuba z Ovence. Jako jeho 

vdova přijala v roce 1420 poplužní dvůr z majetku jeptišek Svatojiřských (Vacek 

1911, 60-61).  

Majitelem jiného oveneckého dvorce se v roce 1399 stal Matěj, 

podpurkrabí pražský. V jeho sousedství vlastnil pozemky též Machek, měšťan 

Starého Města a majitel domu se sladovnou. Pražský měšťan Petr Habart, majitel 

domu U Bílého lva, odkázal ve své závěti na počátku 15. století svůj majetek 

kostelu sv. Gotharda a faráři Mikuláši. Jeho dědic Šimon skryl v roce 1420 

inventář kostela, když mu hrozilo vyplenění (Vacek 1911, 61). 

Množství zpráv o dění v Ovenci pochází právě z dob husitských válek,  

už jen vzhledem k blízké poloze obce v severovýchodním předpolí Pražského 

hradu.  23. května 1420 pobořili táborité zeď Královské obory a v následujících 

dnech byly vyplněny ovenecké usedlosti (Vacek 1911, 65). Ke konci června se na 

střešovických a dejvických polích usídlila královská vojska. Jedno z ležení bylo 

v oblasti Ovence a Královské obory. Po roce 1420 zároveň propadly pozemky 

svatojiřského kláštera i pražského purkrabství Praze.   
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 Po roce 1420 převzal proboštský dvůr Gothard Kotel, bečvář. Po něm 

převzala dvůr jeho dcera Anna (1429). Dvůr přechází do jmění Staňka kameníka 

(Vacek 1911, 67). Po jeho smrti přešly majetky pod nožíře Bartoše Barocha, jehož 

vdova Anna jej postoupila v roce 1445 kožešníkovi Valentinovi. V roce 1467 je 

připomínán jako majitel dvora Duchek Hanek a jeho nástupce, mladší bratr nebo 

syn Blažek Hanek, kteří majetky vlastnili až do roku 1521. V tomto roce se vdova 

Václava Sobinského, krátkodobého majitele dvorce, provdala za novoměstského 

sladovníka Jana Hracha. Jeho žena Voršila se po jeho smrti znovu provdala 

za Ondřeje Moravce, kterému po vykonání závěti také dvůr připadl. Dvůr 

označovaný jako Hankovský nebo Hrachovský byl prodán s polnostmi i loukami  

a vinicí na Šárce za 500 kop grošů.  

 Samostatný vývoj měl vedlejší dvůr, spadající pod svatojiřský klášter, jako 

jediný nebyl v roce 1420 zkonfiskován. Zůstal v majetku Mařky, vdovy po Jakubu 

Bobkovi, která statky pronajala synovcům Maříkovi a Lukášovi, novoměstským 

měšťanům, kteří poskytovali každý rok 6 kop grošů a obživu své tetě (Vacek 

1911, 68). Zároveň se starali o své pasířské řemeslo. Kolem roku 1420 se 

rozrůstají také zmínky o obyvatelích Ovence v událostech spojených s husitským 

povstáním, většinou v rámci odměn za věrnost Pražanů nebo z hlediska dědictví 

majetků na Starém Městě pražském (Vacek 1911, 87). 

Z tohoto období také pocházejí první zmínky o dalších oveneckých 

usedlostech. V roce 1420 byl založen Řehkovský dvůr pod správou Jana Řehka. 

Zde lze pozorovat souvislost s informacemi o Horní Šárce.  Jan Řehek byl do roku 

1420 nápravníkem a hospodářem manského dvora poblíž kostela sv. Matěje. Další 

dvorec, tzv. Oborníkův, byl založen před rokem 1440, prvním známým majitelem 

byl Matěj z Ovence. Svatojiřský dvůr přešel v roce 1434 do rukou Čeňka 

z Klinštejna, královského prokurátora, který měl dva domy na Hradčanech. Dvůr 

přešel roku 1471 do rukou Jakuba Douska, královského zámečníka. V roce 1480 

odprodal polnosti a louky na vltavském ostrově Václavu Rollerovi, 

staroměstskému kupci. Jak dlouho sám Dousek dvůr vlastnil, není známo, jisté je, 

že jej prodal v roce 1539, kdy dvůr koupil Volf Ortegl z Flossu (Vacek 1911, 74). 

 Se svatojiřským dvorem přímo souvisí mlýn na vltavském ostrově 

severozápadně od centra Bubenče. V písemných pramenech je poprvé mlýn 

zaznamenán v úpravě donace purkrabství Pražského z roku 1429. Jednou ze vsí 
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připojených k purkrabství byl Ovenec. V seznamech purkrabských poddaných 

jsou zmiňováni držitelé mlýna právě v místě ostrova. Mlýn fungoval nejspíše již 

v 15. století, nicméně zmínkám o prvních majitelích není připisována historické 

věrohodnost. Mlýn na konci 15. století zpustl a posléze přešel pod Jence 

z Janovic, který předal mlýn dalšímu majiteli Matouši Zoubkovi. Z roku 1528 

pochází zmínka o převzetí mlýna Jakubem Strnadem z Tryskovic, který posléze 

předal mlýn Volfu Orteglovi, majiteli původního svatojiřského dvorce. 

 Ferdinand Vacek ve svém soupisu historických událostí v Bubenči 

popisuje zásadní rozvoj Bubenče zejména v 16. století, vzhledem k lukrativní 

poloze v sousedství Pražského hradu a využití Královské obory. V polovině 

16. století významně narůstá význam Královského mlýna a bažantnice na 

Císařském ostrově, připojené na sklonku 16. století ke Královské oboře (Vacek 

1911, 97–102). 

 Souhrnné dílo Ferdinanda Vacka taktéž vypovídá o velikosti Bubenče  

16.–17. století. V roce 1566 byl Bubeneč a Císařský mlýn tvořeny celkem 

22  domy. Ze shromážděných materiálů z matričních i viničních knih vyplývá, že 

v Bubenči bylo v roce 1620 celkem 18 usedlostí (Vacek 1911, 129). Z druhé 

poloviny 16. století pochází také většina informací o vzniku nových usedlostí, 

krčmy a několika chalup. Z tohoto období pochází první zmínky o Kocínovském 

dvorci (1610), Elsnicovském dvorci (1597), Zajícovském dvorci (1601)  

a Kuncovském dvorci (1585). V Bubenči bylo celkem 8 chalup, dva další domky  

a krčma (Vacek 1911, 127). Koncem 16. století zároveň zaniká původní 

svatojiřský dvůr rozprodejem polností a vinic (Vacek 1911, 113–117). Tyto 

prameny nám nabízejí představu, jak mohla obec vypadat na počátku raného 

novověku v 16. století. 
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4 Přírodní podmínky 

4.1 Geomorfologie 

4.1.1 Dejvice a Horní Šárka 

 

 

Obrázek 2. Horní Šárka – Geologické poměry. Výřez Základní geologické mapy ČSSR:  

1 : 25 000, list 12-243 Praha – sever s vysvětlivkami (Králík et al. 1983). Převzato 

z Kacla ed. 2017. 

 

Dejvice geologicky spadají do Poberounské subprovincie a jsou součástí 

celku I – Pražské plošiny, podcelku I-2 – Kladenské tabule. Region je 

charakterizován jako členitá proterozoiková pahorkatina s částí staršího 
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paleozoika, pokrytou svrchní křídou a permokarbonem. V jižní části dejvického 

katastru se vytvořil strukturní hřbet z buližníků. Tyto suky a výplně se vyskytují 

v oblasti častěji, zejména v oblasti Horní Šárky a Hanspaulky (Krajíc 1983). 

Geomorfologicky se řadí do I-2a – Hostivické tabule, která se vyznačuje 

zarovnanými povrchy, tzv. strukturními plošinami v oblasti rozšířených 

svrchnokřídových hornin. Údolní proláklina na východním okraji hranice 

s katastry Bubenče, Holešovic a Hradčan sestává z křídového podloží 

ordovických hornin a sedimentů (Králík et al. 1984).  

Bohatě zastoupené jsou na zkoumaném území i zpevněné sedimenty 

břidlice a železitých rud. U severozápadní hranice se tyto horniny vyskytují 

v údolí Šáreckého potoka poblíž usedlosti Jenerálka a dále také v oblasti 

Hanspaulky v trojúhelníkovém pásu mezi ulicemi Šárecká a Na Kotlářce. Ve 

východní části evidujeme drobný pás železa a břidlice v korytu zaniklého 

Dejvického potoka na pomezí ulic Nikoly Tesly a Jugoslávských partyzánů na 

hranici katastru s Bubenčí (Geologická mapa ČR 1 : 25 000. Dostupné z URL: 

http://mapy.geology.cz/ geocr_25/).  

 Skalní podloží Dejvic i širších okolních oblastí je sestaveno 

z metamorfovaných mořských sedimentů a patří do barrandienského svrchního 

proterozoika, stratigraficky patřící do kralupsko-zbraslavské skupiny. 

K hlubokomořským horninám se řadí fylitické droby, břidlice, křemence  

a prachovce, hojně zastoupené v severní části dejvického katastru nad Šáreckým 

potokem. Součástí starohorních vulkanicky vzniknuvších hornin jsou vložky 

silicitů – buližníků a spilitů – bazaltů, poryfitů a tyfů, které se vyskytují v oblasti 

Horní Šárky kolem výběžku u kostela sv. Matěje, nejvyšší kóty zkoumané oblasti. 

Struktury těchto hornin jsou charakteristickou výplní souborů usazených hornin  

a jejich ekvivalentů. Východní část Dejvic i přilehlé Bubenče se skládá z eolicky 

vzniknuvších hornin, měkkých sprašových polí, která přecházejí do nivních půd. 

V severní části se vytvořily ostrovy štěrkopísků (Geologická mapa ČR 1 : 25 000. 

Dostupné z URL: http://mapy.geology.cz/geocr_25/). 

 Reliéf je v severním okruhu členitý a kopcovitý, umocněný údolím 

Šáreckého potoka a zářezem řeky Vltavy, která se nachází v nadmořské výšce 180 

m n. m. Od Vltavy západně terén stoupá oblastí dnešní Julisky k Hanspaulce. 

Průměrná nadmořská výška se zde pohybuje okolo 280 m n. m., výjimkou je 

http://mapy.geology.cz/
http://mapy.geology.cz/geocr_25/
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výběžek s kostelem sv. Matěje, který ční do výšky 312 m n. m. Terén se rychle 

svažuje severozápadním směrem do údolí Šáreckého potoka s průměrnou výškou 

205 m n. m. V jihozápadní části vystupuje výběžek Červeného vrchu. Nadmořská 

výška se zde pohybuje podobně jako u kostela sv. Matěje. Od Hanspaulky se 

zkoumaná plocha postupně svažuje jižně k pásu nivních sedimentů bývalého 

Dejvického potoka. 

Reliéf ze západního směru klesá do údolí Dejvického potoka ve výšce cca 

242 m. n. m., prochází katastrálním územím od jihozápadu k východu a dále do 

údolí Vltavy. V jižní části se plocha zkoumané oblasti zvedá k hranici Střešovic  

a k Brusce a Hradčanům. V oblasti dnešního Vítězného náměstí je terén rovinatý 

kolem 218 m n. m., což převažuje i na východním okraji oblasti při hranici 

vymezeného území s Bubenčí. 

4.1.2 Bubeneč 

 

Obrázek č. 3. Geologické podloží na území Bubenče. Výřez Základní geologické mapy 

ČSSR: 1 : 25 000, list 12-243 Praha – sever (Králík et al. 1983, Dostupné také z URL: 

http://mapy.geology.cz/geocr_25/ ). 

 

Základní geologické podmínky oblasti Bubenče jsou charakterizovány 

skalním podkladem z ordovických hornin. Zastoupeny jsou také řevnické 

křemence a soustavy tmavých šáreckých či libeňských břidlic, které vystupují 

http://mapy.geology.cz/geocr_25/
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z geologických vrstev vysoko na povrch (Králík et al. 1983; Richterová 1999, 

511). Přímo v jádru obce tvoří podklad sediment dobrotivské břidlice. Jsou 

složeny z písčitých štěrků, obsažených v rámci vltavských sedimentů, překryté 

navátými sprašemi a sprašovými hlínami s výrazným obsahem cicvárů. 

Morfologicky bylo území utvořeno činností řeky Vltavy. Východní část 

bubenečského katastru (oblast Stromovky) je položena na maninském sedimentu. 

V části kolem Královské obory přechází v letenskou terasu. V meandrovité části 

Vltavy v okolí Císařského mlýna je tvořen veltruskou terasou. Zbytek katastru je 

tvořen fluviálními štěrkopísky. Od západu probíhá územím Bubenče vrstva 

fluviálních sedimentů, tvořená korytem Dejvického potoka. Při vyústění potoka 

v oblasti Císařského mlýna se geologické plochy, tvořené vltavskými terasami, 

setkávají s vrstvou šáreckých sedimentů. 

Terén zkoumaného území klesá od západu k východu. Průměrná nadmořská 

výška se v oblasti Vítězného náměstí a Bubenečské ulice pohybuje kolem 219 m 

n. m. V severozápadní části území klesá a přechází do další vltavské terasy 

v oblasti ulice Ve struhách. Průměrná nadmořská výška se pohybuje asi kolem 

204 m n. m. Na východní straně se terén svažuje do oblasti původního jádra 

kolem kostela sv. Gotharda, kde se pohybuje nadmořská výška kolem 200 m n. m. 

Území Bubenče se také ostře svažuje při přechodu z letenské terasy do plochy 

břidlicových sedimentů. Do nižší nadmořské výšky klesá terén pouze v oblasti 

Císařského ostrova, ze kterého zároveň vybíhá pahorek s výškou 206 m n. m., 

uváděný v některých písemných pramenech jako vrch Pecka (Vacek 1911). Ostrov 

je jinak plochý, bez dalších výběžků, průměrně je vysoký 180 m n. m. 

4.2 Pedologie 

4.2.1 Dejvice a Horní Šárka 

Nejvíce zastoupenými druhy půd ve studované oblasti jsou kambizemě 

(dříve zvané hnědé půdy) a hnědozemě společně s tzv. surovými půdami 

(litozemě). Zrnitostí půd převažuje na katastru Dejvic půda jílovohlinitá, až hlinitá 

(Tomášek 2014). 

Surové půdy (litozemě) jsou podtypem půd, který je nejméně vhodný pro 

použití pro zemědělské účely. Řadí se ke slabě vyvinutým půdám s výraznou 

mělkostí a mocností do 10 cm. Stratigraficky se vyznačují sekvencí O–Ah. 
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Zastoupeny jsou zejména ve vyšších a hornatých polohách ČR. Jejich výskyt není 

podmíněn klimatickými podmínkami. Skalní prostředí vystupuje blízko 

k povrchu, v reliéfu jsou zastoupeny terénními výběžky nebo deflačními 

plošinami. Porostem jsou většinou skalní stepi (Tomášek 1995; 2014). Ve 

studovaném území se jejich výskyt koncentruje v oblasti Hanspaulky a Baby, 

v nejvyšších bodech dejvického katastru. 

Kambizemě spadají do kategorií kambisolů, patří k nejrozšířenějším 

typům půd na území České republiky, vyskytují se zejména v nadmořských 

výškách od 450 do 800 m n. m. Jejich výskyt je zároveň poměrně častý v nížinách 

(Tomášek 1995). Zabírají většinu studovaného území, a to jak v oblasti Horní 

Šárky, tak v údolí kolem jádra středověkých Dejvic. Stratigraficky jsou rozdělené 

do kategorií O–Ah nebo Ap–Bv–II C. V nižších polohách obsahují kambizemě 

méně humusu v ornici z důvodu rychlejší mineralizace. Vyznačují se také vyšší 

nasyceností sorpčního komplexu, tj. půdotvorné složky důležité pro celý 

půdotvorný proces a přirozenou úrodu půdy. Nacházejí se na hřbetech, vrcholech 

a svazích. V nižších polohách se vyskytují i na terasových štěrcích a píscích. 

Jejich půdní profil je mělký, k negativním vlastnostem patří výrazná skeletovitost 

půd (Šarapatka 2014, 154) a půdní acidita. Kambizemě jsou využívány jako orné 

půdy, ve vyšších polohách jako trvale zatravněné plochy. Vzhledem k nižší 

úrodnosti jsou vhodné k pěstování některých druhů obilovin a brambor. Ve 

vyšších polohách a v místech s vysokým sklonem jsou kambizemě používány 

k účelům lesního hospodářství (Tomášek 2014, 55).  

Na východní straně v blízkosti Vltavy přecházejí do hnědých půd 

s podzoly na terasových uloženinách. Ty vznikají tzv. podzolizačním procesem, tj. 

rozložením nerostů působením organických složek a jejich přesunem do půdy. 

Patří mezi kyselé půdní druhy, tím pádem jsou málo úrodné. V ČR se objevují 

především v horách, v občasných případech i v nížinných polohách (Tomášek 

2014). Poblíž levého břehu Vltavy se vyskytují také ostrůvky glejových půd 

(Mapa půdních typů ČR – Středočeský kraj a Praha, Dostupné z URL: 

https://www.mzp.cz/ cz/pudni_mapy). 

 V západní části katastru Dejvic na hranicích s Veleslavínem se nacházejí 

hnědozemě, vyskytující se zejména v nížinách a nižších stupních pahorkatin. Patří 

https://www.mzp.cz/%20cz/pudni_mapy
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k druhým nejúrodnějším typům půd, jsou vhodné pro zemědělství. Nejčastěji leží 

na sprašových hlínách s dostatečným vodním režimem (Tomášek 1995). 

4.2.2 Bubeneč 

V porovnání se sousedními Dejvicemi se půdní typy v oblasti Bubenče 

příliš neliší. Je důležité brát zřetel na pokles terénu k Vltavě, která nejvíce 

ovlivňuje složení půd v oblasti. V některých půdních aspektech se liší 

v souvislosti s vlastnostmi půd, především kyselostí a mocností vrstev. Většina 

západní části bubenečského území je tvořena kambizeměmi a dalšími typy 

hnědých půd. Ve východní částí se koncentrují odlišné typy, navázané na vodní 

prostředí a utváření krajiny meandrem řeky Vltavy.  

Ve východní části v oblasti Královské obory je půdní prostředí tvořeno 

fluvizeměmi (dříve známé jako nivní půdy) (Tomášek 2014; Klasifikace půdních 

typů, Dostupné z URL: https://klasifikace.pedologie.czu.cz/index.php?action= 

showPudniTyp&id_categoryNode=159). Stratigraficky jsou tvořeny buď ve 

formátu O–Ah nebo Ap–M–C. Charakterizovány jsou tzv. fluvickými znaky, 

které jsou tvořeny specifickými vlastnostmi, především vrstevnatostí nebo 

nepravidelnosti při rozložení organismů v půdě. V profilu těchto půd mohou 

vznikat novotvary v důsledku změn prostředí při záplavách. Jejich výskyt je 

omezen v nivách řek a potoků. V okolí Prahy se vyskytují zejména při soutoku 

Vltavy s Berounkou na západním břehu při Radotínu a Velké Chuchli (Tomášek 

2014; Mapa půdních typů ČR – Středočeský kraj a Praha, Dostupné z URL: 

https://www.mzp.cz/cz/pudni_mapy). 

Malá část východní Bubenče je tvořena podtypem kambizemí, tzv. 

arenickými půdami, tvořící celou maninskou terasu v sousedních Holešovicích. 

Arenické kambizemě se liší ve stratigrafii a mocnosti v porovnání 

s kambizeměmi, sledovanými v Dejvicích. Jsou charakterizovány kambickým 

horizontem s malou mocností (Bv) přímo pod ornicí. Tento horizont je tvořen 

pískem a prachovitě jílovitou výplní s minimální příměsí vulkanických hornin 

(Tomášek 2014). 

4.3 Klimatologické podmínky 

 Podle práce E. Quitta Klimatické oblasti Československa spadá celé 

zájmové území do kategorie T2, vyznačující teplou oblast. Je charakterizována 

https://klasifikace.pedologie.czu.cz/
https://www.mzp.cz/cz/pudni_mapy


C. Ženka – Archeologická topografie Dejvic (Praha 6) ve středověku a raném novověku 

34 
 

dlouhým, suchým a teplým létem. Jaro a podzim jsou mírně teplé až teplé. Zimní 

období je mírně teplé, suché až velmi suché. Podobné klimatické aspekty jsou 

sledovány v Polabí, Poohří nebo v Mostecké pánvi (Quitt 1971, 14). Quitt ve 

svém díle diferencuje podnebí podle 14 kategorií. 

 Průměrná teplota se ve sledovaném území pohybuje mezi 9 až 10 ℃. 

Srovnatelné podmínky jsou na území Čech v oblasti Mělnicka a dále v části 

Polabí. Stejná teplota se vyskytuje také v části Jižní Moravy. Průměrný srážkový 

úhrn se pohybuje mezi 500–550 mm (Tolasz et al. 2007, 68–69). Průměrný roční 

úhrn slunečního svitu se v oblasti dělí na dvě části, Dejvice spadají do kategorie 

1500–1600 hodin slunečního svitu, oblast Bubenče do kategorie 1600–1700 hodin 

slunečního svitu (Tolasz et al. 2007, 166).  

V porovnání s oblastí Dejvic se klimatologické podmínky Bubenče příliš 

neliší. Stejně jako sousední katastr spadá podle E. Quitta Bubeneč do teplotní 

kategorie T2 (Quitt 1971, 14). Odlišnosti oblastí lze pozorovat u průměrného 

srážkového úhrnu, který je v Bubenči mírně vyšší. V Dejvicích se pohybuje tento 

úhrn okolo 500–550 mm, v komparované oblasti v rozmezí 550–600 mm (Tolasz 

et al. 2007, 68–69). 

4.4 Hydrologické podmínky 

4.4.1 Dejvice 

Důležitým faktorem, určujícím kvalitu a umístění osídlení, je přístupnost 

vodních zdrojů, které se v průběhu vývoje Dejvic značně proměnily, avšak tvoří 

nedílnou součást lokalizace středověké vsi nejen kvůli napájení obce, ale také 

z hlediska výroby a technologií (zpracování železa) na území dejvického katastru. 

Litovicko-Šárecký potok 

Litovicko-Šárecký potok tvoří severní hranici zkoumaného území od 

usedlosti Kaplanka, vzdálené asi 500 metrů v jihozápadním směru od Horní 

Šárky, k soutoku s Lysolajským potokem v Podbabě. Pramení v západní části 

Středočeského kraje u obce Chýně. Na horním toku je označován jako Litovický 

potok, dolní část od Džbánské vodní nádrže až do ústí Vltavy jako Šárecký 

(Augusta 2002).  

Vodní tok je využíván jako zdroj vody již od pravěkých období. Význam 

potoka stoupá ve středověku. Od 15. století je v písemných pramenech 
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zaznamenán vznik vinic, mlýnů a dvorů. Z písemných pramenů vyplývá, že vinice 

i mlýny, vzniklé v údolí Šárky v těchto obdobích, byly v majetcích občanů, kteří 

zároveň drželi pozemky v Dejvicích a Horní Šárce (Vacek 1911).  

Ve svahu mezi Horní Šárkou a Šáreckým údolím je několik pramenů  

a studánek, které společně s potokem patrně sloužily jako hlavní vodní zdroj pro 

oblast Horní Šárky a Hendlova dvora (Vacek 1911). 

Dejvický potok 

 Druhým zásadním vodním tokem, kolem kterého se koncentrovalo 

osídlení Dejvic, je dnes zaniklý potok Veleslavínský (Dejvický), pramenící 

v oblasti Veleslavínského zámku a dnešní Potoční ulice. Tento potok je 

levobřežním přítokem Vltavy. Ve 20. století byl tento tok zaveden až na dva 

úseky ve Vokovicích do kanalizace. Původní tok se objevuje zřídka na mapových 

podkladech. Celý vodní tok je vyznačen na I. vojenském mapování z let  

1764–1768, kdy je zachycen od Veleslavína až po ústí do Vltavy na katastru 

Bubenče. Části jeho toku se objevují na dalších mapových podkladech, především 

z 19. století. Na Indikačních skicách z 1. poloviny 19. století jsou zaznamenány 

dva rybníky v Dejvicích, jeden na hranici s Veleslavínem, druhý v oblasti 

Proboštské ulice poblíž dnešního Proboštského dvora (čp. 1). V mapách se 

objevuje naposledy v roce 1935 v blízkosti ulice U dejvického rybníčku. 

Potok tekl v oblasti dnešní ulice V Předním Veleslavíně, dále pokračoval 

jižním směrem od ulice Na dlouhém lánu ulicemi Na rozdílu, U dejvického 

rybníčku a Zavadilova, kolem Proboštského dvora, kde přeťal Evropskou ulici  

a zatočil se na severovýchod v oblasti dnešní Thákurovy ulice. Z Dejvic proudil 

dále do Bubenče přes náměstí Interbrigády a v záhybu Vltavy se do řeky vléval. 

Jediný jeho přítok lze dodnes pozorovat na katastru Bubenče mezi ulicemi  

Na Marně a Maďarská. Vzhledem k menšímu množství historických mapových 

pramenů je tok patrný zejména z geologických map, geomorfologie a dobových 

pohlednic (Zavřel 2002).  

Archeologické zjištění pochází z výzkumu při stavbě budovy firmy 

Siemens. Při hloubení základů budovy se pod novověkými navážkami 

a sprašovými hlínami objevily bahnité usazeniny s příměsí organických látek, 
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které se ukládají ve stojatých vodách. Zjištěná skutečnost byla pozorována téměř 

v celé stavební jámě objektu v podobě zvodněných sedimentů (Zavřel 2002). 

 Autor článku usuzuje, že potok zde byl přehrazen zřejmě již ve středověku 

a vznikl zde rybník nebo několik stupňovitých nádrží, o čemž svědčí i blízkost 

historického jádra Dejvic, koncentrovaného 100 metrů jižně v oblasti Proboštské 

ulice (Zavřel 2002). 

4.4.2 Bubeneč 

Zásadní vodotečí pro vývoj středověkého Ovence byl potok, tekoucí 

výraznou erozivní brázdou z jihovýchodní části jádra obce (Richterová 1988). 

Přes dnešní náměstí Pod kaštany se stáčel do areálu kolem kostela sv. Gotharda 

(dřívější Schwaigerovo náměstí, dnes ul. Schwaigerova) a dále k tehdejšímu 

korytu Vltavy, které do 19. stol. oblévalo tehdejší Císařský ostrov ze dvou stran 

(II. vojenské mapování, Dostupné z URL: oldmaps.geolab.cz). K úpravám koryta 

Vltavy došlo v souvislosti se stavbou železniční sítě na levém břehu řeky. 

Z původních meandrů se stalo slepé rameno (dnes Malá říčka), v těchto místech se 

potok vléval do řeky. Vzhledem k charakteru půdního podkladu byl potok 

zachován v podzemí i po jeho zasypání v 19. století.  

 Okraj rybníka, který se nacházel do 19. století v jádru obce, byl zachycen 

při archeologickém dohledu ve Wolkerově ulici. Zároveň bylo odkryto i původní 

koryto potoka (Richterová 1982, 523). Podle obrazových a mapových podkladů se 

rybník nacházel mezi dnešními bubenečskými náměstími, jižně od kostela sv. 

Gotharda. Rybník existoval v původní nezmenšené podobě ještě v roce 1820, kdy 

je vyobrazen na indikačních skicách. Ve zmenšeném měřítku se objevuje ještě na 

mapě v roce 1840, v roce 1875 už na mapách není. Minimálně je o rybníku 

informováno již v josefském katastru, z informací nevyplývá, kdy byl rybník 

založen. Podle Julie Richterové je možné, že rybník byl součástí středověkého 

jádra obce (Richterová 1982, 524). 

 Do katastru Bubenče zasahuje i původní Dejvický potok, který se vléval 

do tzv. Malé říčky v oblasti Císařských mlýnů. Jeho koryto je vyobrazeno na  

I. vojenském mapování (viz kapitola Dejvice – Hydrologické podmínky). Zelený 

pás se stromovými porosty, kudy koryto procházelo, je vyobrazen i na indikačních 
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skicách stabilního katastru. Území se nacházelo severozápadním směrem od 

středověkého jádra obce v okolí dnešních ulic Mlýnské a Papírenské. 

 Jak z informací vyplývá, obě studované oblasti se rozrůstaly kolem drobné 

vodoteče. Na rozdíl od Dejvic je dostupných více informací o rybníku v centru 

obce, který je zaznamenán jistě jak archeologicky, tak i v mapových pramenech 

(Richterová 1982).  
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5 Historické mapové podklady 

5.1 Dejvice 

 

Obrázek č. 4. Dejvice na mapě stabilního katastru (1826–1844). Převzato z URL: 

https://archivnimapy.cuzk.cz. 

 

K vymezení území Dejvic je nutné vycházet zejména z historických 

mapových podkladů, jejichž první výskyt je datován do první poloviny 18. století. 

O uspořádání obce svědčí především mapy I. a II. vojenského mapování, které 

zachycují oblast bádání v druhé polovině 18. století a v první polovině 19. století, 

na něž posléze navazují mapy stabilního katastru a indikační skici. 

Prvním mapovým pramenem je Müllerova mapa Čech z roku 1720. 

Nezachycuje sice rozšíření a uspořádání osídlení ve zkoumané oblasti, nicméně 

poprvé ukazuje vesnici v severozápadním předpolí Pražského hradu. Zde je 

zachyceno sídlo Thewitz (jedna z variant německého názvu) a severním směrem 

kostel u sv. Matěje (St. Matthias). 

Umístění jádra obce je poprvé nastíněno v I. vojenském mapování z let 

1764–1768, který zachycuje jižní centrum obce a roztroušenou zástavbu, 

přecházející ve vinařské usedlosti. Zachycuje také samostatný dvůr U Matěje  
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a kostel (v mapě St. Matthias), a také usedlosti u vltavského břehu v Podbabě  

(I. vojenské mapování – josefské. Dostupné z URL: http://oldmaps.geolab.cz/ 

map_root.pl?lang=cs&map_root=1vm). 

 Z dalších mapových pramenů, tj. indikačních skic (1826–1830) a map 

stabilního katastru (1826–1843), vyplývá, že jádro obce bylo koncentrováno na 

několika místech a bylo spíše roztříštěné (Chotěbor 1984). Jižně od Proboštského 

dvora se nacházelo 13 domů, jejichž pozemky byly později zmenšeny stavbou 

koňské dráhy. Druhá část domů byla situována poblíž současného průběhu 

Evropské ulice v severním směru od dejvického dvora v opačném svahu.  Zde je 

možné lokalizovat i útvar, připomínající náves. Lze tedy předpokládat, že obec 

měla dvě centra, rozdělená údolím Dejvického potoka. Tato severní část ležela při 

cestě z Bubenče do Veleslavína. Další cesta vybíhala z Dejvic jihovýchodním 

směrem k Pražskému hradu. Severovýchodním směrem se nachází zámeček 

Hadovka, uváděný v písemných pramenech jako vinice poprvé na konci 16. století 

(Vacek 1911, 332).  

Katastr pokračuje severním směrem do svahu, který byl využíván 

k vinařským účelům (viz kapitola Dejvice v písemných pramenech). Z map  

a písemných pramenů vyplývá, že se zde nacházely roztroušené viniční usedlosti. 

Svah pokračuje severním směrem k Horní Šárce. Je zaznamenána cesta z jádra vsi 

nahoru ke kostelu sv. Matěje.  

  

http://oldmaps.geolab.cz/
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5.2 Bubeneč na historických mapách 

 

Obrázek č. 5. Bubeneč na mapě stabilního katastru (1826–1844). (Převzato z URL: 

https://archivnimapy.cuzk.cz) 

 

Stejně jako v případě Dejvic je prvním mapovým pramenem pro 

současnou Bubeneč Müllerova mapa Čech z roku 1720. Hned na počátku je 

potřeba zmínit nepřesnosti v mapě spojené s prostým vývojem geografie. Na listu 

č. 13 je znázorněna v severozápadním cípu Praha a okolní obce. Na východ od 

Dejvic se nachází dnešní Bubeneč (Vorder Owenetz, viz Obrázek). 

Severozápadním směrem od obce se na mapě objevuje Jägerhaus (česky přesně 

lovecký zámeček, přeneseně Královská obora). Z písemných pramenů je existence 

gotického loveckého zámečku doložena (Vacek 1911). Zajímavé je, že na druhém 

břehu Vltavy jsou v mapě uvedeny osady Bubenetsch a Troja. S určitostí nelze 

říct, zda jde o chybu autora mapy nebo o doklad pojmenování vsi v 18. století 

(Müllerovo mapování – Čechy, mapový list č. 13, Dostupné z URL: 

http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=mul&map_region=c

e&map_list=c013). V písemných pramenech se nejprve obě obce uvádí jako 

Owenetz (viz kapitola Písemné prameny – Bubeneč). 

 Druhým pramenem je I. vojenské mapování z let 1764–1768 (tzv. 

josefské), které znázorňuje ves Bubeneč (Bubenetsch) ve své předpokládané 

http://oldmaps.geolab.cz/
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poloze a tentokráte východním směrem Jägerhaus. V severozápadním směru od 

jádra obce je znázorněn prostor Císařského mlýna (Kaisermühle) s dvorcem. 

Z mapy je také patrná původní cesta k Pražskému hradu, vedená erozivní brázdou, 

kterou v souvislosti s výzkumy v Bubenči zmiňuje Julie Richterová (Richterová 

1982) (I. vojenské mapování – josefské. Dostupné z Dostupné z URL: 

oldmaps.geolab.cz/). 

 Druhé vojenské mapování z let 1836–1853 ukazuje rozsah osídlení 

v Bubenči, rozdělení usedlostí i osamělou samotu U Worliku jižně od obce, 

označené zde znovu jako Přední Ovenec (Vorder Owenetz). Zajímavé je, že název 

Bubeneč jak na této mapě, tak na indikačních skicách stabilního katastru, převzalo 

okolí dnešního Místodržitelského letohrádku. Patrné jsou také cesty vybíhající 

k Císařským mlýnům a do Podbaby, do předpolí Pražského hradu v okolí Brusky  

i východním směrem do oblasti Letné. V indikačních skicách je také naznačen 

vznik dnešní silniční sítě, dobře rozpoznatelné je např. náměstí Pod kaštany. 

  



C. Ženka – Archeologická topografie Dejvic (Praha 6) ve středověku a raném novověku 

42 
 

6 Katalog středověkých výzkumů k. ú. Praha-Dejvice 

6.1 Raný středověk 

 První doklad o osídlení území dnešních Dejvic je tvořen několika 

drobnými akcemi z druhé poloviny 20. století. Výzkumy jsou lokalizovány 

především v severní části katastru v okolí Hanspaulky a na hranicích s Bubenčí 

v okruhu dnešní Čínské ulice, Julisky a Podbaby. 

 V lokalitě Na Kotlářce (Hanspaulka) byly v roce 1956 objeveny dvě 

zásobnice tzv. pražského typu. Jejich původ souvisí s možnou přítomnosti 

pohřebiště v oblasti Hanspaulky (Tomková 2006, Lutovský – Smejtek a kol. 

2005a). Ostatní nálezy z časně slovanského období jsou lokalizovány 

v nejsevernějším cípu katastru v pozici Nová Juliska v nivní plošině. Nálezy 

keramiky a hrobů ze starohradištního období byly nalezeny v objektu bývalých 

Reinerových cihelen.  

Obsáhlejší nálezy z lokality Nová Juliska jsou vymezeny do 9.–10. století. 

Odkryto bylo 50 hrobů v severozápadním směru od křižovatky ulic Paťanka a Pod 

Paťankou. Nejstarší hrob č. 39 s nálezem nože, ocílky a keramického inventáře 

s meandrovitou náušnicí byl datován do poslední třetiny 9. století (podrobněji 

Sláma 1977). 

Ostatní nálezy z okolí nespadají do dejvického katastru. Na východním 

okraji lze pozorovat koncentraci raně středověkých nálezů v souvislosti s jádrem 

Ovence/Bubenče. Aktuálně publikovaný výzkum z lokality Na Marně odkryl raně 

středověké objekty, datované do starohradištního období. Lokalita se nachází cca 

400 m východně od hranice dejvického katastru. Datování do 8. století bylo 

umožněno koncentrací vysoko položených hřebenových vlnic na nalezených 

nádobách (Kacl – Lutovský 2014b). 

Na západní straně byly provedeny výzkumy v oblasti Vokovic a Liboce 

v blízkosti koryta Litovicko-Šáreckého potoka (Tomková 2006). V Šáreckém 

údolí byla v 90. letech nalezena při záchranné akci koncentrace raně středověkých 

střepů (Wallisová 2000). 

Vymezení a lokalizace jádra středověkých Dejvic byly předmětem 

archeologických výzkumů při třech příležitostech, konkrétně v Proboštské ulici 
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(naproti čp. 1645), v ulici Zavadilova (čp. 895) a v ulici Velvarská (objekt firmy 

Siemens). 

6.2 Výzkum v Proboštské ulici (proti čp. 1645) 

Při výkopu rýhy v Proboštské ulici, použitého jako dlouhá pásová sonda 

v severozápadním směru, byl porušen zahloubený objekt. Výrazně zjistitelná 

stopa byla pouze ve východní části stěny výkopu. Kulturní vrstva černé barvy 

byla objevena asi jeden metr pod dnešním terénem. Z vrstvy byly odebrány 

vzorky uhlíků, 10 keramických fragmentů a silně korodovaný železný zlomek. 

Dle výzdoby keramiky byl zahloubený objekt datován do 13. století. Na dně 

výkopu byla dále pozorována koncentrace opukových úlomků společně se 

stopami světlého a červeného pískovce, které byly v raně středověké Praze a jejím 

zázemí používány jako stavební materiál.  

 

Obrázek č. 6. Keramika z Proboštské ul. Převzato z Chotěbora 1984. 

Druhá koncentrace kamenů byla zjištěna v místě koryta zaniklého 

Dejvického potoka, určeného podle mapových dat a bahnitého charakteru výplně. 

Další objekty nalezeny nebyly, podle čehož autor usuzuje, že zde nebyla 

koncentrována intenzivnější zástavba (Chotěbor 1984). 

6.3 Výzkum ve Velvarské ulici (budova Siemens) 

Výzkum ve Velvarské ulici, učiněný v souvislosti se stavbou budovy firmy 

Siemens v roce 1999, odkryl malou koncentraci pravěké keramiky. Ve výkopu 

nebyly zachyceny vrcholně či raně středověké objekty. Usuzuje se, že podle 
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nekvalitního geologického podloží, nebyla plocha vhodná k osídlení. Pod 

svahovými hlínami byly objeveny šedočerné bahnité usazeniny, jež jsou 

pozorovány ve stojatých vodách. Nalezeny byly v celé délce objektu. Je ovšem 

možné, že zde byla již ve středověku soustava přehrazených rybníků (Zavřel 

2002). 

6.4 ul. Zavadilova/Proboštská/Komorní 

 V roce 2006 byl při výzkumu asi 100 metrů severozápadně od objektu 

v Proboštské ulici zachycen další objekt při rekonstrukci dětského hřiště. 

Vzhledem k blízkosti Chotěborova výzkumu z roku 1978 je tento výzkum 

považován za potvrzení lokalizace raně středověkého jádra obce. Plocha, svažující 

se pozvolna k východu, se znovu nachází v údolí zaniklého potoka, který protínal 

Dejvice. Podle keramických fragmentů byl objekt datován do 13. století. 

Pravoúhlý zahloubený objekt měl rozměry 6,5 x 2,5 metrů. Uvnitř objektu byla 

zaznamenána destrukce kamenné plenty a přepálené kameny, které by měly být 

pozůstatkem otopného zařízení (Kašpar – Polcar 2006b).  

6.5 Výzkum Hendlův dvůr 

 

Obrázek č. 7. Plocha výzkumu Hendlův dvůr. Převzato z Kacla ed. 2017. 
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Hlavním zdrojem pro poznání Dejvic a Horní Šárky ve středověku je 

výzkum Hendlova dvora (č. p. 23 a 24) na Hanspaulce. Mezi lety 2014–2016 byla 

odkryta polykulturní lokalita, sahající jak do doby zemědělského pravěku (eneolit, 

doba bronzová), tak do mladších období. Výzkum v Hendlově dvoře je jediným 

obsáhlejším pramenem o vývoji středověkého osídlení na katastru zájmového 

území. Zásadní odlišností od ostatních dejvických výzkumů je množství inventáře 

i objektů, které zde byly odkryty. Výzkum je tak zásadním pramenem pro 

středověkou archeologii v Dejvicích 

Odkryto bylo celkem 10 středověkých objektů, zařazených do různých fází 

této doby. Dále bylo sledováno 18 sloupových jam, pravěké vrstvy a objekty, rýhy 

a žlábky z recentního období (Kacl ed. 2017). Datování středověkých reliktů je 

rozlišeno na dvě hlavní období, čtyři pyrotechnologické a těžební jámy jsou 

keramikou datovány do přelomu 12. století a na počátek 13. století do závěrečné 

fáze raného středověku (rs4) a nejranějšího období vrcholného středověku (vs1). 

V některých objektech se setkáváme s průniky a superpozicemi s objekty 

pravěkými a také míchání vrstev v průběhu staletí, které zapříčinilo intruzi pozdně 

středověké až raně novověké keramiky v objektech z raného středověku. 

Do 15. až 16. století, tj. období pozdního středověku a raného novověku, 

jsou datovány tři menší jámy. Velká těžební jáma, zahrnující prostor několika 

čtverců, je inventářem datována do druhé poloviny 15. století a na počátek 

16. století. Stejného stáří je i soustava sloupových jam, původně určena hlouběji 

do novověku do 17. století. Z analýzy materiálů ovšem vyplynulo, že síť 

sloupových jam zanikla pravděpodobně na počátku 16. století vlivem požáru, což 

dokazují nálezy uhlíků a přepálené keramické úlomky z odebraných sloupových 

jam. Zbylé relikty, výkopy jam, studny nebo zdiva, jsou řazeny dále do 

novověkého období, zejména do 19. století a posléze do recentních období (Kacl 

ed. 2017).  

6.5.1 Nejstarší horizont nálezů  

Do nejstaršího nálezového horizontu středověkých nálezů z Hendlova 

dvora jsou zařazeny 4 kruhové zásobní jámy s datací do přelomu 12. a 13. století. 

Objekty jsou koncentrovány ve střední části čtvercové sítě naleziště poblíž zdi 

hřbitova u kostela sv. Matěje v rozmezí řad G–K na ploše o rozloze 20 x 20 m. 
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Zásobní jáma H3 007 

Objekt H3 007 je kruhová zásobní jáma oválného půdorysu s ostrou až pozvolnou 

dolní hranou. Stěny objektu jsou pravidelně přímě šikmé, dno plochy pravidelné 

až vodorovné. Výplní je vrstva H3 008 se světle hnědou prachovitou hlínou 

s nahodilou příměsí drobných zlomků mazanice, vyskytuje se také příměs malých 

oblázků. Archeologické doklady využití pocházejí z této vrstvy. Jde asi 

o 30 zlomků keramiky, z nichž valná většina spadá do zemědělského pravěku.  

Do středověku spadá jenom jeden okraj nádoby a nález hutnické strusky, 

podle nichž lze ovšem usuzovat, že funkce objektu byla stejná jako u blízkých 

objektů ve čtvercích G3, H3 a K2. 

Zásobní jáma G3 001 

Objekt G3 001 = H3 005 o půdorysu 1,44 x 1,38 metrů a hloubce asi 

60 cm je zachycen v jižní částí čtverce G3 a pokračuje stejným směrem do čtverce 

H3. Půdorys horní hrany je ostrý a oválný, spodní hrana pozvolna klesá dolů. Jde  

o pravidelný kruhový objekt s přímými stěnami a šikmým konkávním dnem, 

vyplněný vrstvou G3 002, G3 003 a H3 006+024. Stěny objektu jsou do červena 

propálené, dno objektu u západní stěny rovněž vykazuje stopy působení ohně, což 

svědčí o jeho pyrotechnologické funkci.  

 Výplní objektu byla vrstva G3 002, obsahující hlínu středně hnědého  

až středně hnědočerveného zbarvení s nahodilou příměsí mazanice a drobných 

uhlíků, či oblázků a kamenů do velikosti 15 cm. Pokračuje dále do vrstvy G3 003, 

která zachovává stejné zbarvení a pevnost hlíny. Charakteristiky jsou jinak stejné 

jako u vrstvy G3 002, avšak ve vrstvě byl nalezen pouze jeden keramický 

fragment zásobnice z pozdního středověku. 

 V objektu bylo odkryto celkem 96 keramických fragmentů, z nichž 23 

spadá do zemědělského pravěku, konkrétně doby bronzové a eneolitu. Zbytek je 

určen do přelomu 12. a 13. století, nebo není specifičtěji datován do některého 

z období středověku. Okraje tvoří asi 20 procent nálezů, zbytek jsou drobné 

fragmenty z těl nádob. Dvakrát se v soupisu nálezů objevuje také dno zásobnic 

bez bližšího určení středověké periody. V objektu bylo také objeveno 31 hrudek 

mazanice, 39 fragmentů kostí hospodářských zvířat a hutnická struska.  
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 Ve vrstvě G3 002 jsou sledovány nálezy z 12.–13. století (přelom rs a vs) 

a intruze starších pravěkých nálezů z eneolitu a doby bronzové. V následné vrstvě 

H3 004 převažují stejná zjištění, ovšem středověké fragmenty nelze určit blíže 

vzhledem k absenci výzdoby. Nejrozsáhlejší souvrství H3 006 + H3 024 obsahuje 

keramické fragmenty, které lze podle okrajů datovat do první fáze vrcholného 

středověku (1. pol. 13. stol.). Zde byly odkryty také kusy mazanice a kus 

železného nástroje. 

 Podle charakteru nálezů šlo o objekt s pyrotechnologickou funkcí, nelze 

určit přesné parametry jejího využití. Nálezy spadají do pozdní fáze raného 

středověku (rs4) a první fáze vrcholného středověku (vs1). Ve spodní vrstvě se 

zároveň objevila koncentrace pravěké keramiky z doby bronzové. 

 

Obrázek č. 8. Zahloubené středověké objekty ve čtverci H3. Převzato z Kacla ed. 

2017. 

 

Zásobní jáma I2 012 

Objekt I2 012 = I3 003 = J3 014 je kruhová jáma o rozměrech 2,41 x 2,08 

metru s hloubkou 60 cm. Objekt je v půdorysu kruhový, stěny pravidelné 

konkávní až konkávně-konvexní s pravidelným dnem. Jámu vyplňuje vrstva 
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I2 005 = I3 004 = J3 015 v podobě červenohnědé prachovité hlíny s nahodilou 

příměsí oblázků, valouny a kameny o velikosti cca 30 cm, rozměry největšího 

valounu činily 41 x 36 cm.  

V objektu bylo odkryto 59 převážně středověkých střepů a několik střepů 

pravěkých. Jáma je datována dle okrajů středověkých nádob (6 ks) do přelomu  

12. a 13. století, tj, přelomu raného a vrcholného středověku, tyto nálezy byly 

zaznamenány ve vrstvě I2 005. V objektu bylo nalezeno také 8 kusů kostí 

a několik hrudek mazanice. Ostatní keramické střepy jsou určitelné pouze do 

středověku (těla hrnců a zásobnic), objevují se jak ve vrstvě I2 005, tak ve spodní 

vrstvě I3 004. Z této vrstvy pocházejí také nálezy uhlíků, mazanice a tři kusy 

železářské strusky, která svědčí o zásobní nebo pyrotechnologické funkci objektu, 

vzhledem k okolním nálezům ve čtvercích G3 a H3. 

Z charakteru nálezů je patrné, že objekt sloužil jako zásobní nebo těžební 

jáma kolem přelomu 12. a 13. století. 

Zásobní jáma K2 003 

Objekt K2 003 je kruhová jáma s ostrou hranou, přímými stěnami  

a konkávním dnem. Její výplň je tvořena vrstvami K2 003, K2 004, K2 005 

a K2 006. Výplň prvních dvou vrstev je zformovaná z tvrdé prachovité hlíny 

s malými zlomky mazanice a velkými kameny do 22 cm. Všechny vrstvy mají 

jasnou spodní hranu, kulturní vrstva je světle červenohnědá a okrovošedá v nižší 

K2 005. Dno obsahuje velké kameny do 15 cm, velmi malé uhlíky a zlomky 

mazanice. 

V objektu byla odkryta smíšená kulturní vrstva zasahující do 

zemědělského pravěku a středověku. Z ní bylo vytaženo 37 fragmentů keramiky, 

2 kusy mazanice a 10 kusů zvířecích kostí. Vrchní vrstva K2 003 je tvořena 

intruzí pravěkých nálezů a novověkými střepy s datací do druhé fáze novověku 

(16. století). Do přelomu raného a vrcholného středověku je datováno 10 střepů. 

Okraj nádoby (hrnce) z vrstvy K2 004 je datován do přelomu 12. a 13. stol., v této 

vrstvě pokračuje intruze starších období a nálezy drobných úlomků z vrcholného 

středověku. Ze dna jámy K2 006 byl vytažen hrnec, určený výzdobou do první 

třetiny 13. století. 
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Charakter nálezů svědčí o tom, že objekt sloužil jako zásobní jáma na 

přelomu raného a vrcholného středověku. Analogií k této jámě může být blízký 

objekt I2 012 s výplní stejného druhu a podobnými nálezy. Stejně jako v ostatních 

raně středověkých objektech lze i zde sledovat intruzi nálezů ze zemědělského 

pravěku. 

6.5.2 Objekty zachycené v raně středověkých i vrcholně středověkých 

horizontech 

Zásobní jáma D3 004 – D4 004 

 

Obrázek č. 9. Plán zásobní jámy D3 004 – D4 004. Převzato z Kacla ed. 2017. 

 

Objekt ve čtvercích D3 a D4 pokračuje mimo plochu vymezenou 

výzkumem. Kompletní půdorys horní hrany je neznámý, nejspíš oválný, půdorys 

dna nebylo taktéž blíže možné určit, jeho tvar je pravděpodobně ledvinovitý. Jáma 

je větší než 215 cm s hloubkou 32 cm. Horní hrana je pozvolná až ostrá, stěny 

jsou konkávní a esovitě šikmé. Dno je pravidelné až vodorovné. Jáma je vyplněna 

vrstvou D3 005 = D4 005, vyplněnou okrovohnědou pevnou jílovitou hlínou 

s četnou příměsí světle šedého jílu. Dno bylo tvořeno kameny o velikosti 20 cm.  
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V této vrstvě bylo odkryto 32 úlomků keramiky. Miniaturní fragmenty 

okraje spadají do počátku raného novověku do první poloviny 16. století. 

Nalezená těla nádob jsou určitelná v širokém spektru, sahajícím od konce raného 

středověku (2. pol. 12. stol.) až do počátku novověku se stopami glazury. V této 

vrstvě byly nalezeny také uhlíky a kosti zemědělských zvířat.  

V druhé vrstvě D3 004 bylo nalezeno množství zlomků spadajících do 

konce raného středověku (2. pol. 12. století). Soubor z toho objektu čítá deset 

okrajů a směs těl nádob ze středověku a zemědělského pravěku. Objevují se 

i drobné glazované střepy z 19. století a sklo. Zbytek inventáře tvoří dna nádob 

a ucha z vrcholného středověku. 

Podle nálezů lze objekt určit na konec 12. století a začátek vrcholně 

středověké epochy. V mladší stratigrafické vrstvě byla objevena keramika 15. 

a 16. století, nejspíše spojitelná se zánikovým horizontem sloupových jam. Sloužil 

patrně jako zásobní jáma. Vzhledem k absenci nálezů strusky nelze přesně určit, 

zda byl objekt pyrotechnologické povahy, ale napovídá tomu přítomnost uhlíků ve 

spodní vrstvě D3 004. Objekt je jedinou zachycenou situací, datovanou do dvou 

studovaných období. Ze spodní vrstvy byly odebrány keramické zlomky 

z 12. století, z horní vrstvy nálezy z 15. a 16. století. 
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6.5.3 Vrcholně středověké objekty 

Druhá skupina objektů, koncentrovaná severně od první skupiny raně 

středověkých objektů, je tvořena 4 objekty. Chronologicky jsou objekty řazeny do 

dvou skupin, nálezy keramiky z deformace D1 do 14. století, zbylé tři objekty 

včetně největší těžební jámy, zachycené ve čtvercích B1 – C1– D1– D2, jsou 

datovány do 15. a 16. století, konce pozdního středověku a začátku raného 

novověku. 

Těžební jáma B1 001 – C1 001 – D1 003 – D2 003 

 

Obrázek č. 10. Řez těžební jámou B1 001 – C1 001 – D1 003 – D2 003.  

Převzato z Kacla ed. 2017. 

 

Nejvýraznějším reliktem lidské činnosti je těžební jáma B1 001 = C1 001 

= D1 003 = D2 003 s datací do vrcholného středověku. Jáma o rozměrech 5 x 5,2 

m s hloubkou 80 cm byla pravidelného tvaru (ovál) s ostrou horní hranou. Stěny 

objektu byly pravidelně konkávní až konvexní šikmé, dno pravidelné zarovnané. 

Výplní objektu byly vrstvy C1 002 = D1 004 a B1 003 = C1 003 =D1 005. 

Vrstva B1 003 = C1 003 = D1 005 = D2 004 byla vyplněna šedohnědým 

tvrdým jílem s příměsí velkých kamenů se zlomky recentní stavební keramiky 

(cihly) a velmi malými kamínky a oblázky. Zde byly objeveny okraje a těla 

nádob, datované do 2. poloviny 15. století. Celkem bylo nalezeno 46 keramických 

zlomků. 
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Deformace D1 001 

Nálezy středověkého charakteru lze pozorovat i ve výkopu D1 001 s lineárním 

půdorysem o velikosti 60 cm a délce 2,81 m s ostrou hranou a přímými svislými 

stěnami. Dno jámy bylo pravidelné vodorovné. Je vyplněna vrstvou D1 002, ze 

které byly odebrány nálezy středověké keramiky. Vrstva byla tvořena středně 

hnědou jílovitou hlínou pevné povahy s příměsí malých uhlíků. 

Nalezeno bylo 11 střepů datovaných do středověku a novověku, konkrétně 

do 13. až 14. stol. a jeden novověký okraj. Nalezen byl také jeden úlomek kosti.  

I přes keramické nálezy nebyla objevena kulturní vrstva, což svědčí o tom, že jde 

pravděpodobně o rýhu, vytvořenou bagrem při skrývce.  

Objekt D1 007 je oválný až kruhový o velikosti 2,5 metrů a hloubce  

cca 40 cm. Pokračuje dále mimo plochu do čtverce E1. Dno je pravidelné, stěny 

konkávní šikmé s pozvolnou dolní hranou. Byla vyplněna vrstvou D1 008 = 

E1 002, tvořenou šedohnědou prachovitou hlínou s příměsí uhlíků a velkých 

kamenů do velikosti 20 cm.  

Doklady o archeologickém využití objektu byly objeveny ve vrstvě  

D1 008 = E1 002, která v obou čtvercích obsahovala keramické fragmenty 

z přelomu raného a vrcholného středověku, těla nádob a dna datované do 

15. století. Objekt obsahoval také výplň miniaturními kusy mazanice a zvířecích 

kostí. Interpretován byl jako zásobní jáma, datovaná do počátku vrcholného 

středověku. 

Zásobní jáma G3 009 

Objekt G3 009 je zásobní jáma oválného půdorysu s ostrou hranou  

a přímými stěnami. Je tvořena vrstvou G3 010 = G4 020, vyplněná středně 

červenohnědou jílovitou hlínou s příměsí velmi malých zlomků mazanice s jasnou 

spodní hranicí. 

Charakter archeologických nálezů v objektu je strohý, nalezeno bylo  

12 keramických fragmentů s objevem jednoho kusu okraje nádoby, datované  

do druhé fáze vrcholného středověku do 15. století. Směs těl nádob z novověku  

a zemědělského pravěku tvoří zbytek keramického inventáře. Byly nalezeny také 

uhlíky a 7 ks zvířecích kostí a také zlomek železného nástroje. 
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I přes absenci většího inventáře v zásobní jámě je možné datovat tento 

malý objekt na konec vrcholného středověku do 15. století a do první fáze 

novověku v 16. století. Jako u ostatních objektů byla objevena i keramika ze 

zemědělského pravěku. 

 

Obrázek č. 11. Zahloubené objekty ve čtverci G3.  Převzato z Kacla ed. 2017. 

 

Zásobní jáma G3 010 – G4 020 

V severní části čtverce G3 byl odkryt nesourodý a nepravidelný objekt 

s nepravidelným dnem o velikosti 80 x 55 cm s hloubkou 7 cm s pravidelně 

šikmými stěnami. Vyplněn byl vrstvou G3 010 = G4 020 tvořenou 

z červenohnědé pevné hlíny s drobnými zlomky mazanice a uhlíků. 

V této vrstvě byly objeveny zlomek okraje z vrcholného středověku a těla 

nádob, datovaných do novověku s intruzí zemědělského pravěku. Kromě dalších 

nálezů zvířecích kostí a fragmentu železného nástroje nebyly další známky využití 

nalezeny. Vzhledem k charakteru nálezů lze určit, že objekt sloužil jako těžební 

jáma na konci vrcholného středověku (15. st.) a v raném novověku (16. st.). 
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Zásobní jáma H1 011 

Ve výkopu o velikosti 2,5 m a hloubce 55 cm, který zasahoval mimo 

vymezené pole, byl odkryt vrcholně středověký objekt s ostrou hranou a 

konkávně-konvexním dnem. Vyplněn byl vrstvou H1 011 hnědofialové až 

zelenošedé barvy s pevnou jílovitou hlínou, která byla tvořena drobnou příměsí 

uhlíků a kamenů do velikosti 16 cm. 

V objektu byly nalezeny dna nádob z novověku v počtu 5 ks, vrcholně 

středověký okraj hrnce a novověký okraj džbánu, datované do 2. pol. 15. stol., 

resp. do 2. pol. 16. století. V objektu byly nalezeny i zvířecí kosti a fragment 

železného nástroje. Z inventáře se dá určit, že daný objekt fungoval v pozdním 

středověku až novověku jako zásobní/těžební jáma. 

6.5.4 Keramika z Hendlova dvora 

Souborný katalog je tvořen chronologií středověké a novověké keramiky, 

odkryté při výzkumech na lokalitě Hendlův dvůr. Sekvence nálezů je rozdělena 

podle období absolutní a relativní chronologie. 

Nálezový inventář obsahuje celkem 449 úlomků keramiky, které lze 

spolehlivě datovat do středověku, případně novověku. Podle typu střepů ji tvoří  

62 kusů středověkých okrajů, 29 kusů den nádob, 7 fragmentů uch. Zbylá část 

inventáře se skládá z nálezů těl nádob, celkově jde o 361 úlomků. Jejich větší část 

je určitelná zejména podle profilace, která je tenčí, se stopami vytáčení na kruhu. 

Výzdoba se na střepech vyskytuje velice zřídka. 

Menší penzum středověkých nálezů tvoří starší raně středověká část 

střepů. Celkem jde o 46 střepů, datovaných podle relativní chronologie do 

poslední fáze raného středověku (rs4) a časné fáze vrcholného středověku (vs1). 

Největší množství datovatelných keramických fragmentů je zařazeno do finální 

fáze středověku s počátkem v 1. pol. 15. století a překlenutí do raného novověku  

v 16. století. Z těchto období pochází 120 kusů keramiky. Poslední část 

středověkého inventáře nebylo možno zřetelněji datovat do období podle relativní 

i absolutní chronologie. Typologicky jde o nalezené fragmenty těl keramických 

nádob, především hrnků, džbánků. Zastoupeny jsou také větší i menší úlomky 

z těl zásobnic. Menší zastoupení mají dna (7 ks) a 1 ks blíže nedatovatelného 

úlomku ucha hrnku. Celkově jde asi o 283 fragmentů keramiky.  



C. Ženka – Archeologická topografie Dejvic (Praha 6) ve středověku a raném novověku 

55 
 

Přelom raného a vrcholného středověku 

Do skupiny raně středověkých nálezů je řazena keramika z objektů 

D3 004, H3 007, G3 001, I2 012, K2 002. Co se týče důležitosti nálezů, ze 

souboru vyčnívá shluk okrajů z objektu G3 001 (544.113-120), datovaných na 

přelom 12. a 13. století. Tabulku střepů vyobrazuje Tabulka č. 1: 

 

Tabulka č. 1. Výběr keramiky z objektu G3 001. Nakreslil a zpracoval  

Ctirad Ženka. 

 

V této skupině převažují okraje zduřelé (2, 5-9). Analogie k těmto okrajům 

lze hledat v nejbližším vesnickém prostředí, střepy podobné profilace pochází 

z výzkumu Petra Chotěbora v Dejvicích (Chotěbor 1979, 1984). Výrazná 

koncentrace zduřelých okrajů v okolí byla objevena také v Bubenči (Richterová 

1982). Nápadný je okraj č. 1, pravděpodobně zařaditelný do skupiny okrajů 

s okružím (Zápotocký 1978). Keramika byla také šedobílé zabarvena. Dle stejné 

publikace by bylo možné zařadit okraj č. 4 do kategorie ovalených okrajů 

(Nekuda – Reichertová 1968; nebo také Unger 1989). Ze stejného objektu pochází 

také zlomek č. 10, červenošedého zbarvení s rytou vlnicí. Zlomek č. 14 (544.105) 

je jedním ze dvou exemplářů tuhové zásobnice, odebraného na výzkumu. 

Z ostatních objektů pochází pouze menší koncentrace zduřelých okrajů 

a v neposlední řadě celá nádoba z objektu K2 002.  



C. Ženka – Archeologická topografie Dejvic (Praha 6) ve středověku a raném novověku 

56 
 

Datování 

Pro potvrzení výše zmíněných fabulací k chronologickému zařazení 

keramiky je potřeba zaměřit se na současné trendy v rámci datace tzv. zduřelých 

okrajů. Doklady k těmto tvrzením shromažďuje Hrdlička ve svém článku 

Poznámky ke chronologii pražské středověké kroniky (Hrdlička 1993), jehož 

tvrzení se opírá o kulminaci zduřelých okrajů v částech Prahy, systematicky 

osídlených před třetinou 13. století. Podle těchto premis jsou objekty staršího 

nálezového horizontu v Hendlově dvoře datovány max. do 1. třetiny 13. století. 

Druhou nápomocnou složkou pro datování tohoto horizontu v Hendlově 

dvoře jsou nálezy tuhových zásobnic (544.113 a 544.120). Podle současných 

poznatků se exempláře této keramiky objevují v okolí Prahy i na území Čech od 

let 1100-1110 a běžně jsou užívány až do konce 13. století. Tato situace byla 

popsána v rámci výzkumu budečské akropole (Bartošková 1999).  

Vrcholně středověká a novověká keramika 

 Poněkud bohatší je spektrum keramiky z přelomu 15. a 16. stol. nalezené 

při výzkumu Hendlova dvora. Jedná se o výše zmíněné objekty D1 001, G3 009, 

G3 010 – G4 020 a H1 011. Nejvýraznější součást inventáře obsahuje těžební 

jáma B1 001 – C1 001 – D1 003 – D2 003, která čítá přes 110 střepů. Výběr 

nálezů z objektů z pozdního středověku a raného novověku obsahuje Tabulka č. 2: 

Výraznou část nálezů z 15. a 16. století tvoří středověké okraje (č. 1–12 

a 14–19), většinou zařaditelné k okrajům ovaleným, které popisuje např. 

Reichertová (Nekuda – Reichertová 1968). Velikostí se většinou jedná o hrnce, 

v určitých nálezových horizontech i o mísy nebo džbánky. Podobné nálezy okrajů 

evidujeme např. ze Sezimova Ústí (zánikový horizont, Reichertová 1965). Např. 

v případě okraje č. 9 se jedná o příklad okraje ovaleného podseknutého nebo až 

zavinutého. Okraje č. 10 a 19. jsou ovalené a zavinuté dovnitř. Dna (č. 20-25) jsou 

ve spodní části rovná, z hlediska morfologie postupně přecházejí do hraněných 

den (Nekuda – Reichertová 1968). Zajímavou analogii lze najít u ucha (č. 27), 

které se velice podobá nálezu torza ucha, nalezeného v rámci výzkumu středověké 

tvrze v Čimicích (Huml 1985). Zde ovšem vzniká otázka k datování, neboť ucho 

z Čimic je datované o století dříve. Keramika z Hendlova dvora je datována od 

1. poloviny 15. století minimálně do 1. poloviny 16. století. Na střepech se občas 
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objevuje červená malba nebo plastické tvary či výzdoba kolky (č. 13) (Zápotocký 

1978). Objevují se také např. ryté linie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2. Výběr nálezů z objektů z přelomu 15. a 16. století.  

Nakreslil a zpracoval Ctirad Ženka. 

 

6.6 Výzkumy na pomezí Dejvic a Bubenče 

Nálezovou situaci jiného významu lze pozorovat na východním okraji 

dejvického katastru na hranici s Bubenčí. V hustě zastavěné oblasti byly při 

výkopových pracích v letech 1964 a 1976 zachyceny fragmenty středověké 

keramiky sběrovou činností T. Durdíka. Lokalita se značně proměnila stavbou 

barokního opevnění – bastionu Pražského hradu a posléze dejvického nádraží.  

Na počátku 60. let byly objeveny při stavbě přeložky tramvajového tělesa 

fragmenty keramiky datované před 15. století (Durdík 1978).  

6.6.1 ul. Kafkova 

Při výkopu inženýrských sítí byla v roce 1964 odkryta sídlištní vrstva na 

rohu Kafkovy ulice a Bachmačského náměstí. Z vyházené hlíny byly získány tři 

střepy – fragment hrnce šedobělavé a šedohnědé barvy, zdobený rytými liniemi 
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a vlnicí, dále fragment těla nádoby zdobený vlnicí a fragment dna s podsýpkou  

a výraznou obvodovou lištou. Nálezy byly určeny do 12. až 13. stol. (Durdík 

1978).  

 

Obrázek č. 12. Keramika z výzkumů na pomezí Bubenče a Dejvic. 

Převzato z Durdíka 1978. 

6.6.2 ul. Bubenečská 

V roce 1976 byla v Bubenečské ulici odkryta část zahloubeného objektu 

při výkopu inženýrských sítí. Objekt byl velký 150 cm v průměru a hluboký  

15–20 cm. Odkrytý keramický soubor o 14 zlomcích byl určen jako hrnce, ve 

13 případech oxidačně pálené se stopami obtáčení na kruhu. Střepy byly až na 

výjimky zabarveny šedohnědě se zduřelými okraji. Výzdobu tvořila rytá 

intervalová šroubovice, na fragmentu dna byly nalezeny stopy podsýpky. Soubor 

byl datován původně do 13. století (Durdík 1978, 1990a, 1990b). Při revizi v roce 

1995 bylo určení nálezů posunuto do 12. století (Richterová 1995a). Druhá revize 

nálezů v roce 1999 relativně datovala keramické nálezy do mladší fáze raného 

středověku, mladohradištního období (v absolutní chronologii do 10.–11. století) 

(Richterová 1999). 

Tyto výzkumy patří k jediným dokladům středověkého osídlení východní 

části Dejvic na hranici s Bubenčí. Lze ale předpokládat, že mají spojitost spíše  

se severním předpolím Pražského hradu než s lokalizací raně středověkých 

Dejvic. Nutno také doplnit, že výzkumy byly prováděny formou sběrů při 

výkopech inženýrských sítí, takže o rozsahu osídlení v oblasti ulic Kafkova 
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a Dejvická lze pouze spekulovat (Durdík 1978, 1990). Není jisté, zda lze v oblasti 

najít další zbytky stejného osídlení. Vzhledem k nízké četnosti středověkých 

nálezů v severním předpolí Pražského hradu je tento nález ojedinělý (Durdík 

1978). V současné době je materiál považován za ztracený (Durdík 1990a, 

1990b). 

Vzhledem k úpravě chronologického zařazení nálezů není v oblasti 

doloženo osídlení ve 13. století, dokdy jsou datovány první středověké doklady 

Dejvic a Bubenče. Nejbližší nálezy z těchto období jsou lokalizovány přibližně  

500 m severovýchodním až východním směrem v rámci jádra Bubenče kolem 

kostela sv. Gotharda. 

6.7 Oblast Podbaby 

6.7.1 ul. Čínská 

 

Obrázek č. 13. Výřez ze sondy 100 – MŠ Čínská, zahloubené objekty (šedé).  

Převzato z Bureše ed. 2014. Upraveno. 

 

Při zjišťovacím výzkumu v objektu MŠ mezi ulicemi Šlejnická a Čínská 

byly pod novověkými navážkami a směsí pecek malty a cihloviny objeveny tři 

zahloubené objekty (SJ 104, SJ 106, SJ 200), z nichž dva jsou datované  

do středověku. Třetí objekt novějšího stáří sloužil jako těžební jáma  

pro Mailbeckovu cihelnu, která stávala severně od naleziště. Objekty byly těžko 
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poznatelné, nevýrazné až splývající s okolními stratigrafickými jednotkami (Bureš 

ed. 2014). 

Nálezy lze pozorovat v sondě 100, orientované severojižně. V sídlištním 

objektu s meliorovanou písčitou výplní byly odkryty fragmenty uhlíků a nevelký 

keramický soubor o 11 fragmentech. Střepy jsou hnědošedého zbarvení, točené  

na hrnčířskému kruhu. Podle profilace byl soubor datován do 15. století. 

Fragmenty nebylo možné blíže určit taktéž kvůli absenci výzdoby na střepech 

(Bureš ed. 2014).  

Nález je jediným dokladem středověké aktivity v bezprostředním okolí 

objektu. Nachází se 1000 m východně od naleziště v Hendlově dvoře a 1 500 m 

severovýchodně od předpokládaného jádra vsi. Jediné doklady o okolním osídlení 

v 16. století lze dohledat z písemných pramenů, kdy je zmíněno zakládání vinic 

a prvních usedlostí v severním a západním směru od zkoumané plochy  

(Vacek 1911). Podle nálezů uhlíků lze spekulovat o těžební nebo výrobní funkci 

objektů, vzhledem k blízkosti možného zdroje železa, pozorovatelné na 

geologických mapách (Geologická mapa 1 : 25 000, Dostupné z URL: 

http://geologickemapy.cz), a také vzdálenosti 300 metrů od původního koryta 

Dejvického potoka.   
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7 Katalog středověkých akcí na katastru Bubenče 

7.1 Raně středověké doklady 

Důkazy o osídlení Bubenečské kotliny byly objeveny v podobě 

keramického materiálu z Podbabsko-bubenečského okrsku. Tyto výzkumy 

zpracoval J. Bubeník v roce 1997 a jsou zařazeny do starší doby hradištní.  

J. Bubeník souhrnně vyhodnotil nálezy J. A. Jíry, důkladněji studované 

J. Zemanem v sedmdesátých letech (Zeman 1976, Bubeník 1997). Výzkumy jsou 

lokalizovány na levém břehu Vltavy v oblasti ul. Papírenské a Českomalínské. 

Množství raně středověkých nálezů pochází i z novějších období. 

Keramiku mladohradištního charakteru výrazněji zaznamenal v 70. letech Jiří 

Sláma, který revidoval starší akce z roku 1928 v oblasti ul. U bubenečského 

hřbitova a v oblasti ul. Jugoslávských partyzánů na rozhraní katastrů Dejvic 

a Bubenče. V roce 1923 byla objevena celá mladohradištní miska v prostoru 

hřbitova, kterou lze nejspíše považovat za součást hrobové výbavy (Sláma 1977, 

Richterová 1999). V roce 1930 byla v Terronské ulici na nespecifikovaném místě 

vykopána jáma s propálenou výplní se zdobenou nádobou, zařazenou do doby 

starohradištní (Lutovský 2005b). 

Aktuální výzkumná akce proběhla v roce 2014 v oblasti ul. Na Marně. 

Michal Bureš zde zaznamenal 3 raně středověké objekty v rámci polykulturní 

lokality. Jde o zásobní jámy menšího rozměru s plochými dny, jejichž tvar 

souvisel nejspíše s geologickými vlastnostmi studované lokality. Keramické 

nálezy z jam jsou řazeny do starohradištního období, v rámci absolutní 

chronologie do 8. století. Keramika byla vyzdobena vysoce posazenými 

hřebenovými vlnicemi.  
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Obrázek č. 14. Poloha známých nálezů z raného středověku v Praze-Bubenči. 

Černé nálezy lokalizované, bílé lokalizované pouze odhadem. Převzato z Kacla – 

Lutovského 2014. 

 

Druhá výzkumná akce v oblasti proběhla v témže roce v křižovatce ul. 

Charlese de Gaulla, Na Marně a Maďarská. V rámci výkopu inženýrských sítí 

byly zachyceny dva středověké objekty s nejasným dnem. Vzhledem k absenci 

výzdoby byla keramika zařazena rámcově do raně středověkého období, podle 

některých znaků profilace do 10. století. Autoři (Kacl – Lutovský 2014b) 

souhrnného článku usuzují, že výzkum souvisí spíše se starohradištními nálezy 

z první poloviny 20. století v této oblasti. 

7.2 Doklady středověkého jádra Bubenče 

 Kompletní nálezový fond, včetně lokalizace jádra středověké Bubenče 

(pův. Předního Ovence), je spojen s výzkumnou činností Julie Richterové v 70. 

a 80. letech v souvislosti s přestavbou centra Bubenče a výstavbou budov 

sovětské ambasády. Výzkumné akce v letech 1974, 1975 a 1984 doložily, že jádro 

obce je od středověku zachováno na stejném místě. Rozšiřující akce z počátku 
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90. let přinesly podrobnější představu o dalším vývoji Ovence. Po revizi 

v posledních letech (Kacl – Lutovský 2014b) lze doložit osídlení oblasti od 

10. století až do současnosti. 

 

Obrázek č. 15. Koncentrace výzkumů v historickém jádru Bubenče. Převzato 

z Richterové 1999. Upraveno. 

 

7.2.1 Kotkova (dnes Goetheho), v blízkosti čp. 6 

 První doklady středověkého Ovence odkryl v roce 1974 Václav Huml 

v místech předpokládaného severního konce středověké vsi. Po demolici původní 

usedlosti čp. 6 byly odkryty zbytky zdí původního dvora. Při záchranné akci byla 

objevena keramika ze 14. stol. a odkryta přízemní místnost, náležející k původ-

nímu dvoru, a dva sklepy. Keramické fragmenty pochází i z 13. století. Sklepy 

budovy byly zařazeny do horizontu recentní usedlosti čp. 6 (Huml 1982, 217). 

7.2.2 Schwaigerovo nám., čp. 5 a 6 

 Výzkum J. Richterové z roku 1975 odkryl nové nálezové situace 

v prostoru mezi čp. 5 a 6. V sondě č. I byl zachycen zahloubený objekt, tj. zásobní 

jáma s ohništěm, která byla součástí většího objektu, z něhož byly odkryty tři 

kůlové jamky a část žlábku (Richterová 1983, 526). Na plochém dně jámy byla 

objevena keramika kalichovité profilace a 2 železné nástroje. V rámci tehdejší 

absolutní chronologie byla keramika zařazena do 12. a 13. století. Další nálezy 

stejného charakteru byly odkryty i v zásypové vrstvě.  
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Obrázek č. 16. Příklad keramického inventáře z lokality Schwaigerovo nám. 12.–13. stol. 

Převzato z Richterové 1983. Upraveno. 

 

 Při rozšíření objektu severozápadním směrem byla odkryta polozemnice, 

zahloubená do sprašového podloží s ojedinělým výskytem keramiky 

s kalichovitými okraji. Při východním okraji byla nálezová situace narušena 

novověkou odpadní jámou s keramikou ze 16. a 17. století a úlomky prejzy  

a novověkého skla. 

 V sondách II a III bylo zjištění negativní. V sondě IV došlo k odkryvu 

sídlištní vrstvy s nálezy renesanční keramiky a skla, o velikosti 1,5 x 1,8 metru  

a druhotnou příměsí starší keramiky z 13.–15. století. 

 Keramický inventář byl tvořen 38 kalichovitými okraji pravidelně 

prohnutých tvarů, které byly podle tehdejších poznatků (Pavlů 1971) zařazeny do 

12. až 13. století. V nálezové situaci úplně absentuje keramika ze 14. a 15. století. 

Další nálezy pochází až z novověkých období (16.–17. stol.). Jeden ze dvou 

železných nálezů představoval jednobřitý nůž, nalezený vedle ohniště 

v zahloubeném objektu, druhý kus železného nástroje byl přiřazen nůžkám 

s prstencovým perem (Richterová 1983, 527).  

 Skleněný inventář byl tvořen zlomky číší se zesílenou nožkou s 16.–17. 

století a košťálovými číšemi, datovanými do 15. století.  
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7.2.3 Schwaigerovo nám. (dnes Schwaigerova ul.), čp. 50 

 

Obrázek č. 17. Výstup z geofyzikálního měření, provedený v pův. Předním Ovenci v 80. 

letech. Převzato z Richterové 1988. Upraveno. 

 

 V návaznosti na geofyzikální měření, provedené v souvislosti s nálezy z let 

1974/1975 v další části Schwaigerova náměstí byly provedeny dvě sondy v roce 

1984 v souvislosti s pokračující výstavbou v původním jádru Bubenče. Sondy 

odkryly pozůstatky nepodsklepené stavby ze 17. století, v jejímž zásypu se zřídka 

nacházely fragmenty keramiky ze 13. stol. Asi dva metry pod současnou úrovní 

terénu byl zaznamenán zahloubený objekt se žlábky a ohništěm.  

Severovýchodně od této nálezové situace byla položena další sonda, 

zachycující zlom jedné z vltavských teras s výchozem z navětralé šárecké břidlice. 

Ve splachové vrstvě byla zachycena keramika ze 13. století a pozůstatky zahradní 

architektury z novověkých období (Richterová 1988, 501).  

7.2.4 Schwaigerovo nám. (dnes Schwaigerova ul.), čp. 59 

Další doklady středověkého jádra Ovence byly zjištěny v roce 1991. Při 

rekonstrukci domu čp. 59 byly zjištěny vrstvy splachového charakteru, obsahující 

příměs uhlíků a novověké keramiky. V dalších stavebních fázích objektu bylo 

zachyceno opukové zdivo s keramikou pozdního středověku až raného novověku, 

charakterizovanou ovalenými okraji a vyšším podílem polevy a miskovité kachle.  
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Podobná situace byla zachycena i u východního průčelí domu. Zdoku-

mentovány byly relikty opukového zdiva. Stratigrafické zvrstvení odpovídalo 

nálezům z domu, tj. souvislá vrstva náplavových písčitojílovitých sedimentů do 

hloubky 3,8 m (Richterová 1999, 514). 

Nálezová situace pokračovala v zahradní části domu, kde byly odkryty tři 

pícky s propáleným výmazem v těsném sledu v severojižním směru. Síla výmazu 

se pohybovala v rozmezí od 20 do 40 milimetrů. Geologická stratigrafie 

zkoumané plochy byla odlišná od nálezů v rámci stavby a při jejím východním 

průčelí. 

 Keramický inventář obsahoval keramiku se zduřelými okraji staršího typu 

a kalichovité profilace. Objeveny byly pokličky – zvonovité misky, typově dále 

misky s vnitřní vlnicí a technické silnostěnné misky. Ve výzdobě převládaly 

šroubovicové rýhy a proplétaná vlnice v kombinaci s rýhami a prostá vlnice. 

Nalezeny byly také dva přesleny a přezka z barevného kovu (Richterová 1999, 

515). 

7.2.5 ul. V Sadech, čp. 15 

 Další situace byla odkryta na začátku 90. let jihozápadně od středověkého 

jádra obce v ulici V Sadech. Raně středověká situace byla překryta nárůstem 

terénu v následujících obdobích a v 19. století stavbou klasicistního domu se 

starším kamenným jádrem. V místě akce byly odkryty černé až šedočerné břidlice 

s příměsí jemné slídy. Většina plochy čp. 15 nebyla pro osídlení ve středověku 

a starších obdobích vhodná z morfologického hlediska. Lokalita se nachází 

v těsném sousedství původní úvozové cesty (Richterová 1995b). 

 Keramika byla objevena ve formě menších fragmentů, jedinou výjimkou je 

celá nádobka, v absolutní chronologiei zařazená do konce 12. stol.,, až do první 

poloviny následujícího století, charakterizována spíše jako miniatura s průměrem 

okolo 60 mm. Technologicky byla nádobka nedokonalá se stopami po lepení 

s analogiemi na Hradišťku u Davle (Richter 1982; Richterová 1999, 516). 
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8 Výroba a zpracování železa na katastru Dejvic 

8.1 Geologický popis 

Výroba a zpracovaní železitých rud na území Prahy a v jeho nejbližším 

okolí je zaznamenávána od raného středověku v četnějším množství. Dejvický 

katastr spadá do rudního obzoru klabavsko-oseckého. Tento druh hornin vytváří 

ojedinělé polohy uvnitř šáreckých vrstev barrandienu a vyskytuje se primárně 

v jeho jižní části na Berounsku a Plzeňsku, na které navazuje kyšické zrudnění. 

Šárecká souvrství jsou pozorována ve dvou pruzích, jižním směrem vedené od 

Vítkova, jihozápadním směrem přes Petřín do oblasti Motola (Králík et. al 1984).  

Pro výzkum území, jímž se tato bakalářská práce zabývá, je nejdůležitější 

severní pruh šáreckého souvrství, vyznačující se tvorbou břidlice a vulkanitů, 

který vystupuje v samostatných ostrůvcích v Dejvicích, Vokovicích a Troji. Je 

charakterizován hnědočervenými bazaltovými tufy s hematitovým tmelem. 

V Dejvicích pozorujeme z geologického hlediska samostatné skupiny 

železných rud v oblasti Červeného vrchu na plošině nad údolím Dejvického 

potoka. Druhá skupina vystupuje od Šáreckého potoka přes vrchol Zlatnice 

k Hanspaulce. Jižně od Horní Šárky vystupuje drobný pás železitých rud mezi 

ulicemi Šárecká, Na Hanspaulce a Kozlovská. Samostatné ostrůvky vulkanických 

rud pokračují v oblasti vinné usedlosti Na Kotlářce a v údolí Dejvického potoka 

poblíž Flemingova náměstí.  

8.2 Archeologické doklady na studovaném území 

Důkazy zpracování železa z hlediska archeologie pochází z řešených 

výzkumů v Hendlově dvoře, datované keramickými fragmenty do závěrečné fáze 

raného středověku (12.–13. století). O využití areálu k výrobě železa svědčí 

nálezy hutnické strusky a propálené stěny objektů (Kacl ed. 2017). Menší doklad 

lze evidovat mezi ulicemi Šlejnická a Čínská s určením do 13.–15. století (Bureš 

ed. 2014).Počátek hutnictví železa v raném středověku je spojen zejména 

s různými lokacemi v rámci širšího okruhu kolem Starého Města (Havrda – 

Podliska – Zavřel 2001).  
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Obrázek č. 18. Nejvýznamnější lokality s výskytem Fe-rud v pražské oblasti. Modře 

zvýrazněny lokality s nálezy strusky v Dejvicích, A) Hendlův dvůr, B) Čínská ul. 

Převzato z Havrdy – Podlisky – Zavřela 2001. Upraveno. 

 

8.2.1 Hendlův dvůr 

V objektu H3 007 byly při výzkumu odkryty zbytky hutnické strusky. 

Půdorys horní hrany je oválný, dolní hrana ostrá až pozvolná s pravidelně 

šikmými stěnami. Vzhledem k absenci většího množství nálezů je nemožné 

přesně určit jeho dataci.  O zařazení do středověku vypovídá okraj nádoby 

s vystouplým okrajem s černým přepalem na levé části zlomku (A 544.131). 

Zbylé fragmenty keramiky jsou zařazeny neurčitě do období zemědělského 

pravěku.  

Signifikantnějším objevem je objekt G3 001 = H3 003. V západní části 

objektu je pozorována do červenočerné propálená stěna a dno objektu (viz 

příloha), který pokračuje do vedlejšího čtverce. Půdorys horní hrany je oválný, 

dno šikmé konkávní. Směs keramických nálezů umožňuje datovat tento objekt do 
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1. poloviny 13. století, tj. rané fáze vrcholného středověku (Kacl ed. 2017). 

Konkrétnější nálezy železa a strusky chybějí. 

 Okolní objekty ve čtvercích I a K jsou shodně datovány do přelomu raného 

a vrcholného středověku, především na konec 12. století a počátek 1. fáze 

vrcholného středověku na přelomu 12. a 13. století. Přímé důkazy využití objektů 

k činnostem spojeným s výrobou železa absentují, vzhledem k podobným rysům 

výplně a keramických fragmentů lze předpokládat jejich pyrotechnologické 

využití (Kacl ed. 2017). 

 Důležitým faktorem ke zpracování železa je i přístup k vodnímu zdroji. 

Převažující lokalizace železářů u vody je v Praze zřetelná (Havrda – Podliska – 

Zavřel 2001). Lze usoudit využití pramenů ve svahu západně od naleziště. 

Pravděpodobněji lze ale předpokládat, že jako zdroj sloužil Šárecký potok, který 

je uvedený jako napájení dvora i v písemných pramenech (Vacek 1911). 

8.2.2 Čínská ul. 

Nálezy, určitelné do středověku, lze pozorovat v sondě 100, vedené v ose 

sever–jih v západní části zkoumané plochy. V sídlištních objektech (SJ 104 a SJ 

106) s výplní světle hnědých a melírovaných písčitých uloženin s fragmenty 

uhlíků do velikosti 1 cm bylo objeveno nevelké množství keramických úlomků, 

datovaných do 15. století (Bureš ed. 2014). Objekty obsahovaly navíc intruzi ze 

zemědělského pravěku. Vzhledem k charakteru výplně objektu, nálezů strusky  

a uhlíků, lze předpokládat využití objektu k pyrotechnologickým účelům, 

datovaným do pozdějšího období (tj. přelom 15. a 16. stol.) než objekty 

v Hendlově dvoře. Nutno připomenout, že nálezová situace byla nepřehledná a 

v terénu téměř nerozeznatelná od okolního kontextu (ústní sdělení PhDr. Bureše). 

O možném zpracování železa svědčí i sediment železa cca 300 metrů jižně 

od zkoumaného území, pozorovatelný na geologických mapách. Vzhledem 

k umístění vulkanitových zdrojů železné rudy v údolí Dejvického potoka v oblasti 

Flemingova náměstí lze předpokládat, že tento vodní tok sloužil jako zdroj vody 

pro zpracování železa. 
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9 Diskuze a závěr 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá vznikem osídlení ve středověku 

v Praze 6 a jeho vývojem do současnosti. Nejprve je nutné podotknout, že ve 

studovaném území se nacházely tři nezávislé sídelní celky – Bubeneč, Dejvice 

a Horní Šárka. Písemné prameny byly pro každou část vyhodnoceny různě. 

Dejvický vývoj byl zmapován do recentních období, neboť nálezy od 14. století 

prakticky chybí. Důraz byl kladen na význam a vznik vinic, sporadické nálezy 

z raného novověku pochází právě z viničních usedlostí. Stejný postup byl 

zachován i u Horní Šárky. U Bubenče byly písemné prameny vyhodnoceny 

v kratším časovém horizontu, vzhledem k nálezovému fondu i větší důležitosti 

oblasti podle pramenů. 

K těmto parametrům patří zejména přístup k přírodním zdrojům nebo 

vhodnost terénu k osídlení, tj. pedologické, hydrologické či geologické faktory. 

V rámci metodiky (Klápště 1984) byly vyhodnoceny také data z historických 

map, především z I. a II. vojenského mapování nebo otisků stabilního katastru.  

Při tvorbě práce bylo využito zpracování nového výzkumu v oblasti Horní 

Šárky (Hendlův dvůr) (Kacl ed. 2014, 2017). Při výzkumu v Hendlově dvoře bylo 

objeveno celkem 10 středověkých objektů a soustava kůlových jamek. Pomocí 

keramiky se podařilo nálezy chronologicky rozdělit. Nejstarší horizont keramiky 

pochází z přelomu 2. pol. 12. století a 1. třetiny 13. století. Z tohoto období 

pochází celkem 5 objektů, interpretovaných jako zásobní nebo těžební jámy. Do 

1. třetiny 13. století je datovaná také jediná celá nádoba. Nejvíce zastoupenými 

okraje jsou okraje zduřelé.  

V případě zásobní jámy ve čtvercích D3 – D4 je pozorována koncentrace 

nálezů z období, jak z raně středověkého horizontu z konce 12. století, tak 

vrcholně středověkého z přelomu 15. a 16. století. Nelze předpokládat, že by byl 

objekt využívaný kontinuálně vzhledem k archeologickým trendům v rámci 

stratigrafie.  

Samostatnou skupinu tvoří 5 dalších objektů s nálezy, datovanými relativní 

chronologií do poslední fáze vrcholného středověku, případně do počátku raného 

novověku. Podle absolutní chronologie spadají do 15. a 16. století. 

Charakterizovány jsou většinou okrovým odstínem se stopami přepálení. Mezi 
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nálezy z raného novověku tvoří část střepy polévané s ovalenými okraji. Běžně se 

neobjevuje výzdoba 

K výzkumu byl zároveň připojen drobný výzkum v Čínské ulici (Bureš ed. 

2014) s nálezy keramiky 15. století, určitelné pouze podle profilace. Tvoří pouze 

marginální podíl (asi 10 ks) z nálezů, odebraných na obou výzkumech. 

V práci byly shromážděny veškeré výzkumné akce se středověkými nálezy na 

dejvickém i bubenečském katastru. Z archeologických dokladů je zřejmé, že stav 

poznání v Bubenči je daleko větší než v sousedních Dejvicích.  

Nálezy ze středověkého jádra původní vsi Ovenec jsou koncentrovány 

v malé oblasti kolem kostela sv. Gotharda. Výzkumy proběhly v 70. a 80. letech 

pod vedením V. Humla a J. Richterové. Nejstarší doklady obce pochází  

z 12.–13. století, pokračují dále celým vrcholným středověkem a postupně do 

raného novověku. Dvory byly i vzhledem k výpovědi písemných pramenů 

zachovány na stejném místě do demolice novověkých usedlostí po roce 1950 (viz 

kapitola Bubeneč v písemných pramenech).  

Výrazným ukazatelem pro tento problém je situace v oblasti výzkumu 

Hendlova dvora a farnosti u sv. Matěje. Z písemných pramenů je zřejmé, že počet 

usedlostí ve 13. a 14. století v Dejvicích, v Bubenči i na Horní Šárce se příliš 

nelišil. Archeologické doklady v Dejvicích i na Horní Šárce ve většině případů 

chybí, i když okolní prostor byl zájmem archeologů již na sklonku 19. století. 

Rozsáhlý nálezový fond je až na drobné výjimky kompletně pravěký. 

V práci je zároveň řešeno zpracování železa, příp. přítomnost výrobního 

areálu, v souvislosti s nálezy lehké železité strusky a propálených stěn objektů, jak 

v případě Hendlova dvora, tak sond v Čínské ulici. Lokalita se nachází v blízkosti 

významných míst těžby železa (např. Červený Vrch, Troja), ale přímé důkazy 

chybí a o existenci výrobního areálu lze pouze spekulovat. 

Podobně významnou otázku přináší Staré Dejvice v okolí Proboštské ulice 

v rámci jádra starých Dejvic. Archeologické doklady osídlení prakticky chybí. 

Objevy P. Chotěbora (Chotěbor 1979, 1984) a V. Kašpara (Kašpar 2005, 2006a; 

Kašpar – Polcar 2006b) pocházejí spíše z náhodných akcí. Tato situace je 

podmíněna stavební činnosti ve 20. století. Velká část zástavby Dejvic vznikala 

kolem roku 1920 (Augusta 2002), kdy byla úroveň poznání nižší než dnes. 
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Určitou roli v problematice mohla hrát situace v oboru v 70. a 80. letech, kdy 

mohly být v rámci priorit některých badatelů středověké relikty opomíjeny. 

Situace se rapidně zlepšila po roce 1989 a výše zmíněné problémy z oboru 

vymizely. Oblast je tak v současnosti považována za dobře zkoumanou (ústní 

sdělení PhDr. Bureše).  

V rámci studia zázemí středověké Prahy tvoří tak Dejvice nepříliš 

významnou součást a vyšší význam by měl být přisuzován Horní Šárce a okolí 

Hendlova dvora. O roli Bubenče, situované v bezprostřední blízkosti Pražského 

hradu, nelze v kontextu stavu poznání pochybovat. 
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