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Abstrakt

Tato práce se zabývá studiem vzniku a vývoje veřejných prostranství středověkých měst. 

Uvedená témata jsou důležitou součástí studia archeologie. Ke studiu lze kromě výsledků 

archeologických výzkumů použít i písemné prameny, novověké mapy a plány a stavebně 

historické průzkumy.  Práce nastiňuje význam a vývoj veřejných prostranství na několika 

příkladech zkoumaných měst u nás i v zahraničí.



Abstract

The topic of this diploma dissertation is the problem of the origins and the evolution of the 

public spaces. These topics are important part of the archaeology. The specialists involved 

draw upon archaeological research, written historical sources and modern-day maps and 

plans.  This  diploma dissertation  outlines  also  the  importance  and the  evolution  of  the 

public spaces on several examples in the Czech Republic and abroad.



1 Úvod

1.1 Cíl

Cílem této práce je na základě archeologických pramenů vyhodnotit  význam veřejných 

prostranství  v životě  středověkých  měst,  současný  stav  výzkumu  ve  střední  Evropě 

a v českých zemích. Dalším záměrem této práce je charakterizovat město Olomouc v 13. – 

15. století  a sledovat archeologický výzkum parcely domu č.  o.  43 na Dolním náměstí 

v Olomouci. 

1.2 Uspořádání práce

V úvodu  práce  se  věnuji  vymezení  tématu  po  stránce  prostorové,  chronologické 

a metodické. Ve druhé kapitole uvádím možnosti výzkumu při studiu dané problematiky. 

V následující kapitole se zaměřuji na počátky měst, v další části popisuji města vrcholného 

středověku,  dál  se  zabývám  významem  veřejných  prostranství  středověkých  měst, 

současným stavem  výzkumu ve střední  Evropě.  V další  části  charakterizuji  středověká 

sídla,  pak  charakterizuji  jednotlivé  výzkumy  měst  v  zahraničí  a  u  nás.  V  posledních 

kapitolách se věnuji městu Olomouci z hlediska historie, vrcholného středověku, přibližuji 

hlavní  výsledky  dosavadního  archeologického  výzkumu  olomouckých  veřejných 

prostranství.  Posledním bodem této  práce  je  archeologický  výzkum parcely  čp.  43  na 

Dolním náměstí v Olomouci.

1.3 Metoda studia

Tato  diplomová  práce  probíhala  v  rovině  vyhledávání  a  ověřování  dostupné  literatury 

k danému tématu. Byly použity souhrnné práce pro obecné otázky vývoje středověkých 

měst u nás a ve střední Evropě, pro konkrétní témata pak práce z výzkumů níže uvedených 

měst. Pro samotné Dolní náměstí v Olomouci byly použity zejména přehledy důležitějších 

záchranných akcí Památkového ústavu v Olomouci, práce o vývoji olomouckých veřejných 

prostranství, závěrečná zpráva z výzkumu domu na Dolním náměstí č. o. 43 a stavebně 

historický průzkum domu č. o. 43.
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1.4 Prostorové a chronologické vymezení

Zkoumaným územím je střední Evropa,  to se týká zejména kapitoly o archeologických 

výzkumech středověkých měst v Evropě. Další částí se zkoumané území nachází na střední 

Moravě, ve městě Olomouc. Chronologicky se budeme pohybovat v raném středověku, ale 

i v období 13. – 15. století.
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2 Možnosti výzkumu při studiu dané problematiky

Kromě výsledků archeologických výzkumů lze využít  i  písemné prameny, mapy, plány, 

historické fotografie či pomocné vědy historické a stavebně historický průzkum.

Historická archeologie nám umožňuje sledovat vznik a vývoj městského domu v nejširších 

historických,  sociálně  ekonomických,  etnických  i  stavebně  technických  souvislostech; 

utváření a změny podoby městišť od lokační doby po 18. století, dále zkoumá vliv výše 

uvedených  prvků  na  zakládání  uliční  sítě,  komunikací  a  obecně  i  půdorysu  města, 

rekonstrukce podoby středověkého stavu městského jádra (Michna  1982, 179-180).
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3 Charakteristika středověkých sídel

Český  stát  prošel  ve  13.  století  velkými  změnami.  Kromě  celkové  přestavby  osídlení 

vznikly také dvě nové podoby sídelních a mocenských center, a to kamenné hrady a města. 

Právě tyto dvě formy jsou živou upomínkou českého středověku (Doležel 2009, 351-377).

Raně středověká centra 11. a 12. století plnila všechny důležité funkce (rezidenční, správní, 

mocenské,  náboženské  a  ekonomické),  naproti  tomu  si  v  éře  posledních  Přemyslovců 

udržela zmíněné úřady jen hlavní sídla českého státu. Kromě Prahy to byla Olomouc, sídlo 

moravských knížat a biskupů, Brno a Znojmo. V královská města se přetvořila i některá 

česká  správní  hradiště.  Na  Moravě  to  byl  například  Hodonín  či  Přerov.  Jejich  vývoji 

pomohla  hlavně  výhodná  geografická  poloha,  která  byla  ideální  pro  dálkový  obchod, 

a  tam,  kde  byla  velká  poptávka  po  řemeslných  výrobcích.  Příkladem  lokality,  která 

dožívala u nově založeného města je Stará Plzeň. Ovšem vznikala i města, kde ochranným 

prvkem nebyl hrad, ale městské hradby (Doležel 2009, 351-377).
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4 Počátky měst

Než vznikla  institucionální  nebo právní města,  tak se kolem významných hradů začaly 

rozvíjet  raně městské útvary,  kde se obyvatelé  kromě zemědělství  zabývali  i  řemeslem 

a obchodem. K těmto hradům jen volně přiléhají sídliště, dvorce, tržiště i církevní stavby 

(Procházka 2006, 153-171). 

Pokud  bychom  si  položili  otázku,  s  čím  souvisel  rozvoj  měst,  dostaneme  logickou 

odpověď.  Rozkvět měst byl především spojen s dělbou práce a s výrobní specializací. 

Dalším uvažováním zjistíme,  kdo si  specializovanou  výrobu nárokoval  nejvíc.  Byla  to 

společenská špička, která se již zcela jistě v 8. století začala zviditelňovat i klenotnickými 

výrobky.  Tyto  artefakty  jsou  jasnými  důkazy  specializované  výroby pro  elitní  skupinu 

obyvatel.   S elitou je spojen i  zrod dálkové směny a hradišť.  Zásadní období změn ve 

společnosti lze datovat do období druhé poloviny 12. až první třetiny 13. století, kdy se 

urození rozhodli zakládat nové vsi a osídlit zalesněná území. Efektem těchto všech změn 

byl  vznik  pozemkové  šlechty.  A  právě  díky  tomu,  že  nastala  stabilizace  majetku 

pozemkové šlechty, panovníka a církve, byly české země schopné přijmout novinky, které 

nastaly s příchodem 13. století (Klápště 2005, 295-366).

Nejdůležitější úlohou pro města, městečka a trhové vsi byla ekonomická funkce. Jednalo se 

o  již  výše  zmiňovanou  specializovanou  výrobu.  Ta  už  zde,  na  rozdíl  od  dob  starých 

přemyslovských center, sloužila k volnému prodeji různým sociálním kategoriím obyvatel. 

Specializovaná výroba produkovala množství výrobků, které bylo zapotřebí někde prodat. 

K tomu sloužily trhy. Konaly se buď přímo v konkrétním místě výroby, v okolí, nebo i ve 

vzdálenějších regionech. Na městské trhy přiváželi své výrobky obchodníci a řemeslníci, 

ale  prodávali  zde  i  lidé  z  jiných  měst.  Pro  obyvatele  vesnic  byl  prodej  zemědělských 

přebytků  jediným  zdrojem  příjmu  peněz.  Protože  ještě  neexistovala  dokonalá  právní 

ochrana  nižších,  ale  zároveň  ekonomicky  činných  vrstev,  probíhal  rozvoj  raných  měst 

pozvolna.  Jako  příklad  takto  vyvinutých  aglomerací  lze  uvést  Staré  Město  –  Uherské 

Hradiště – Sady nebo Mikulčice, po pádu Velké Moravy se opětovně rozvíjí v 10. a na 

počátku 11. století některá centra – Olomouc či Přerov. První písemné zprávy z 11. století 

dokazují existenci trhů fungujících mimo vlastní hrad, ovšem k většímu rozvoji dochází až 

od  2.  poloviny  12.  století.  Jak  se  postupně  řada  řemeslnických  profesí,  která  patřila 
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aristokracii,  zeměpanským  či  církevním  dvorům,  vymaňovala  ze  závislosti,  začala 

produkovat mnohem více pro trh, což pochopitelně zvedlo produktivitu práce. Celý tento 

vývoj se urychlil až ve 13. století příchodem zejména německých kolonistů, neboť  s nimi 

přichází nejen velký boom osídlování dosud neobydlených oblastí vrchovin a podhůří, ale 

i dokonalejší právní ochrana (Doležel 2009, 351-377, Procházka 2006, 153-171, Hoffmann 

2009, 16-183). 
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5 Města vrcholného středověku

Tvář  středověkých  měst  je  výsledkem  práce  několika  desítek  generací  nám 

předcházejících.  Pod  povrchem  ulic  a  náměstí,  pod  kostely  či  měšťanskými  domy  se 

ukrývá nepřeberné množství informací o běžném životě středověkého člověka. Archeologie 

skýtá  možnosti  k  jejich  objasnění.  Archeologické  prameny  vypovídají  o  každodenním 

životě lidí ve městech či vesnicích. Vyjadřuje odpověď na jejich životní příběh, situaci a 

přírodní prostředí, ale také na mnohé strasti a slasti společenského, politického i kulturního 

vývoje.  Konkrétně  se  dovídáme  o  využití  prostoru,  ať  už  jde  o  vytýčení  a  ohrazení 

půdorysu, parcelace či uspořádání obytné i neobytné zástavby. Dalším prvkem je zacházení 

s odpadem, se kterým je spojen vznik sanitárních zařízení. Je třeba říci, že poznatky, které 

archeologie nastřádala, vydal zatím jen malý počet měst, zejména královského založení. 

Tento problém lze vysvětlit silnou stavební činností, která ohrožuje archeologické památky. 

Plně souhlasím s Rudolfem Procházkou v tom, že cíle archeologických výzkumů neurčují 

odborné otázky, ale záměry investorů. Dalším faktem je, že archeologové již dlouhou dobu 

bojují  s  nedostatkem  vědeckých  pracovníků  k  vyhodnocování  záchranných  akcí 

(Procházka 2006, 153-171).

Hradská  střediska,  která  se  v Přemyslovských Čechách vyčlenila  z početných hradišť  a 

vytvořila  síť správní,  vojenské a  hospodářské povahy,  se v pramenech označovala  jako 

„města“. Kolem těchto hradů rostla sídliště, ve kterých k zemědělcům přibývali řemeslníci 

různých  oborů.  Obydlí  se  stavěla  zejména  v podhradí,  v některých  případech  také 

v opevněném  předhradí.  Tato  obydlí  tvořila  spolu  s nejbližšími  vesnicemi  sídelní 

aglomeraci, jež se v pozdějším období včlenily do města a jeho předměstí. Jako příklad lze 

uvést  budoucí města Litoměřice,  Žatec a Hradec Králové.  Významná hradská střediska 

byla i v Bílině, Čáslavi, Děčíně, Chrudimi, Kouřimi, Mladé Boleslavi a v Plzni. Síť hradišť 

a  později  hradů na  Moravě  tak  hustá  nebyla.  Zvláštní  skupina  hradišť,  kde se  usídlila 

přemyslovská údělná knížata, se vyčlenila po připojení země k českému státu. Středisky se 

tak  stala  města  Bítov,  Brno,  Břeclav,  Hradec,  Olomouc,  Přerov,  Spytihněv  a  Znojmo 

(Hoffmann 2009, 21-22). 

V důsledku podnětu vládnoucích Přemyslovců, nikoliv obyvatel klasických tržních sídlišť, 

vznikla  i  na Moravě tak zvaná právní  města,  latinsky civitas.  Většinu měst,  která  byla 
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založena ve 13. století zakládal panovník. Obyvatelé podléhali pouze jemu. Proto se jim 

říká královská města. Právě těmto městům pomohli již zmiňovaní němečtí osadníci, které 

sem povolávali  panovníci.  Značná část  významných měst vznikla na lokalitách starších 

aglomerací u nejvýznamnějších hradů. Tato sídliště, která byla zakládána nedaleko starších 

tržních útvarů,  nazýváme  rostlá  města.  Hovoříme-li  o městech,  která  byla  založena  na 

zeleném drnu,  jedná se o  případ lokality,  před kterou ještě  nebyla žádná jiná či  pouze 

sídliště nižšího významu. Určitou skupinu tvořila  města horní,  která vznikala podle nově 

nalézaných zdrojích rud, hlavně stříbra (Procházka 2006, 153-171).

Je  dobré  si  uvědomit,  že  města  se  od  tehdejší  vesnice  lišila  hlavně  více  svobodným 

postavením obyvatel-měšťanů (latinsky cives) (Procházka 2006, 153-171).

Založení,  čili  lokace  města  vyžadovalo  pečlivě  zvolit  výběr  místa,  na  kterém  byly 

zastoupeny dobré komunikační možnosti (dopravní spojení), spádová oblast trhu a vhodné 

podmínky obrany (opevnění) (Procházka 2006, 153-171). 

Ačkoliv  existovala  ve  středověké  společnosti  relativně  pestrá  sociální  stratifikace 

městského obyvatelstva, tato diferenciace nebyla prozatím výrazně prostorově vyjádřena. 

Města představovala kompaktní útvary s malým počtem obyvatelstva, jehož sociální status 

se  zvyšoval  směrem od hradeb  k  městskému centru.  Vládnoucí  vrstvu  tvořili  většinou 

feudální pánové, kteří se opírali o vlastnictví půdy (Procházka 2006, 153-171).

Epocha posledních Přemyslovců vnesla do naší země zřejmě nejzásadnější změny týkající 

se uspořádání ústředních bodů od ustálení slovanského osídlení v 8. století. Důležité bylo 

zvýšení kvality, ale i uznání nových modelů prostorového a sociálního uspořádání sídelních 

celků. Hrady zůstaly historickým symbolem, kdežto města se stala nejvýznamnější složkou 

osídlení českých zemí (Doležel 2009, 351-377).

Do roku 1253 známe z dostupných pramenů tato města: Bruntál, Uničov, Opavu, Znojmo, 

Brno, Hodonín, Olomouc, Hlubčice, Jihlavu, Horní Benešov, Hradec Králové, Litoměřice, 

Kynšperk nad Ohří, Žatec, Ústí nad Labem, Kladruby u Stříbra, Cheb, Staré Město pražské 

a Svatohavelské Město pražské (Klápště 2005, 295-366).
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6 Význam veřejných prostranství v životě středověkých měst

České středověké město bylo podle Františka Hoffmana vývojově vyšším druhem lidského 

sídliště s řadou funkcí. Tyto funkce  tvořily v každém městě vlastní strukturu a vyčleňovaly 

skupiny měst k určitým typům (Hoffmann 2009, 16).

Veřejná prostranství jsou nedílnou součástí téměř všech typů sídel, a není proto s podivem, 

že badatelé věnující se vzniku a vývoji měst, se jejich studiem ve velké míře zabývají.

Náměstí  zaujímají  důležité  místo  v  obraze  města,  jsou  nositelem historické  kontinuity 

a obrazem časových proměn města, náměstí sloužila ve všech středověkých městech jako 

správní, obchodní a společenská centra. Sídlo zde měl městský úřad, probíhaly zde trhy, 

soudili  se  obžalovaní,  vykonávaly  se  tresty,  občané  se  shromažďovali  k významným 

událostem města či se zde nacházely domy nejvýznamnějších měšťanů (Bláhová 1993, 49). 

Důležitou součástí  obchodního i  společenského života středověkých měst  byla zařízení, 

kde mohli městští kupci a řemeslníci nabízet své zboží nejen při každodenním, týdenním, 

ale  i  výročním  trhu.  Z  písemných  pramenů  známe  soukenické,  ševcovské,  plátenické, 

pekařské krámy (chlebné lavice), řemeslnické boudy, rybí trh či masné krámy. Z počátku se 

na nich hromadil sídlištní odpad. Časem se začíná zpevňovat štěrkem, který se promísil se 

zlomky kostí, strusek, keramiky apod. Od 14. století dochází alespoň u velkých měst ke 

kamennému dláždění některých komunikací a ploch (Procházka 2006, 153-171, Bláha – 

Frolík - Sigl 2007, 82-93). 

6.1 Funkce města

Nejdůležitější  funkcí  města  byla funkce ekonomická.  Vznik měst  souvisel  s vyčleněním 

řemeslné  výroby  a  obchodní  směny..  Neméně  zásadní  funkcí  byla  funkce  politická 

vyznačující se například tím, že zde měl sídlo panovník. Městská společnost skládající se 

z městské  správy  církve,  řemesel,  škol,  vytvářela  novou  městskou  společnost,  která 

ovlivňovala  celý  středověký  stát,  a  tím město  nabývalo  i  funkce  sociální.  S politickou 

funkcí  souvisela  funkce  právní,  která  vyžadovala  právní  řád  pro  správu  města  i  pro 

hospodářské  a  sociální  vztahy.  Vznik  měst  umožnil  přinést  nové  možnosti  a  kvality  i 
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v kulturním dění. Důležitým faktorem zde byla diferenciace společnosti, volný čas, a také 

zde hrála roli církev. Působením církve se míchaly ideologické, mocenské i hospodářské 

složky.  Důležitým  faktorem  v postavení  města  bylo  přírodní  prostředí  a  poloha  města 

v krajině. Na rozdíl od vesnice nabízelo město svým obyvatelům větší míru bezpečí díky 

systému hradeb (Hoffmann 2009, 16-18). 

6.2 Městské opevnění

Nařízení  stavět  hradby  i  s technickými  požadavky  (poloha,  velikost  a  průběh  hradeb) 

vydával panovník. Městská fortifikace se stala znakem bezpečí a pořádku. Hradební zeď 

byla někdy lemována proutěným plotem nebo palisádou a říkalo se mu parkán nebo taras. 

Název parkán se pak užíval pro místo průchodu mezi dvěma hradebními zdmi. Za vnější 

zdí hradeb byl suchý příkop. Věže se v městských hradbách stavěly zároveň s hlavními 

zdmi, nebo postupem času k obranným potřebám. Přemysl Otakar II.  nařídil stavět věže 

válcové. Od druhé čtvrtiny 14. století se stavěly věže čtyřboké. Podobu hradeb vyobrazují 

nejstarší pečetidla našich měst (2. polovina 13. století). Pečeti obcí k nám dorazily z Porýní, 

kde se objevily v polovině 12. století jako projev městského zřízení. Sledujeme různé typy 

tehdejších městských opevnění, tvar bran, věží i jejich střech. 

Městská brána se zavírala na noc a v případě nebezpečí dubovými mřížemi, které byly silně 

okuté železem. Menší branka byla ve druhé vnější zdi a před ní byl padací most. Prostor 

před bránou sloužil k odbavování povozů a vybírání městského cla a mýta (Petráň 1985, 

512).

6.3 Půdorys města

Městský půdorys byl při  vzniku města nejvíce ovlivněn přírodními podmínkami, hlavně 

terénem areálu a polohou řeky a jejího koryta. Jako příklad měst, která musela podřídit svůj 

půdorys těmto podmínkám, lze uvést Český Krumlov a Moravský Krumlov, Karlovy Vary 

či Loket. 

Paprskovitý půdorys je projevem staršího sídliště, na něhož navázalo město. Starší tržiště 

se přeměnilo v náměstí, ke kterému vedou od hradeb hlavní ulice. Tak je tomu například u 

Starého Města pražského nebo u Olomouce.
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Sledování určité normy či schématu se označuje jako plánovitý půdorys, též jako normový. 

Je typický pro města  s novým rozměřením,  často se šachovnicovým uspořádáním. Toto 

uspořádání  bylo  výhodné  pro  vnitřní  provoz  města,  naopak  pro  obrannou  funkci  pak 

skýtalo určité nevýhody. Takový půdorys mají například České Budějovice, Kolín, Litovel, 

Moravská Třebová, Nový Jičín, Plzeň či Vysoké Mýto. Složitějším půdorysným vývojem 

prošla  města  Kouřim,  Litoměřice,  Olomouc  a  Uherské  Hradiště.  Kruhu  se  přibližující 

půdorys měl Frýdlant, Opava, Prachatice, Šumperk.

Zakladatelé  se  většinou  snažili  města  orientovat  podle  světových  stran.  Vycházelo  se 

z presbytářů  kostelů,  které  většinou  směřovaly  na  východ,  podle  toho  se  zpravidla 

orientovalo náměstí, a tím i brány a celé město (Hoffmann 2009, 148-150).

6.4 Náměstí

Náměstí, srdce středověkého města, se nazývalo rynk podle staré němčiny, kde slovo ring 

mělo svůj původ z germánského hrengaz, což znamenalo kruh, shromáždění. Tento název 

se později přenesl do měst. U nás, v českém prostředí, se používal již od středověku i název 

náměstí.

Náměstí  bylo  většinou  jádrem města,  což  bylo  spojeno  s jeho  tržní  funkcí.  Bylo  také 

stavební, politické, hospodářské a sociální centrum města. 

Na rozdíl od názvu rynk, podle kterého by se dal čekat okrouhlý obrys, bylo středověké 

náměstí zpravidla čtyřúhelníkovitého tvaru. Výjimku tvořila náměstí čočkovitá (Třeboň), 

nepravidelná  (Dačice),  trojúhelníková  a  ulicovitá  (Litomyšl,  Svitavy).  Nejracionálnější 

řešení  průběhu komunikací měla města čtvercového nebo i kruhového půdorysu se čtyřmi 

branami,  odkud  vedly  do  náměstí  čtyři  osové  ulice.  Vnitřní  komunikační  možnosti 

doplňovaly rohové ulice. Takové náměstí má například Nový Bydžov a Litovel.

Velikost náměstí byl úměrný velikosti a hospodářského významu města. Našly se zde ale i 

výjimky.  Příkladem  může  být  Bělá  pod  Bezdězem,  Staroměstské  náměstí  a  Veselí  na 

Moravě.

Na  náměstí  stála  řada  významných  městských  budov.  Stály  zde  domy  nejbohatších 

měšťanů.  Největší  význam  měly  domy  veřejné  povahy,  zejména  pak  rychta,  radnice, 

kupecký dům. Z dalších budov stojící na náměstí to byl kostel, krámce a kotce, kašna a 

pranýř. 
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Podobu prodejních pultů nebo dřevěných stánků na náměstí  měly tzv.  chlebné a masné 

lavice,  kterým se také říkalo krámce nebo kotce.  Postupně byly tyto ne příliš  vzhledné 

stánky přesouvány jinam nebo až ke hradbám. Na těchto místech se pro ně stavěly kamenné 

budovy, které se staly základy pro pozdější tržnice. Nejrozšířenějšími  byly lavice pekařské 

a  řeznické.  Nejvýhodnějším  a  tím  pádem  nejdražším  místem  pro  tyto  krámky  bylo 

pochopitelně centrum náměstí.

Na  Starém  Městě  pražském  stály  soukenické  a  postřihačské  kotce  na  Staroměstském 

náměstí koncem 13. století, později se hlavní obchodní centrum přemístilo na nové tržiště 

ke sv. Havlu. V té době byla postavena budova kotců pro soukeníky a kroječe v dnešní ulici 

v Kotcích. Tato tržnice byla 200 metrů dlouhá a obsáhla 66 kotců. Z toho každý kotec byl 

valeně zaklenutý, 5 metrů široký a 5,5 metrů hluboký. Výklad do chodby byl téměř 3 metry 

široký a 1,7 metru vysoký.  

Obr. 1: Půdorys tržního prostoru v jádru Starého Města pražského ve 14. století

 (Petráň 1985, s. 500)

K náměstí patřila čistota a jejich úprava, což je spojeno s užitím dláždění. Úplné vydláždění 

ve městech probíhala  až  na sklonku 14.  a  15.  století.  Zkrášlovaly  se  měšťanské domy, 

stavěly  se  vodovodní  kašny,  začínalo  se  s kanalizací,  měšťané  více  dbali  na  vzhled 

jednotlivých domů a veřejných prostranství.

Pranýř, výstražný symbol moci a zprostředkovatel vykonání trestu měl podobu sloupu či 

klece, srubu z trámů, to vše bylo zpočátku vyrobeno ze dřeva, později z kamene. Obviněný 

byl k pranýři připoután nebo ukován. Během svého trestu seděl nebo ležel. Ten, kdo byl 
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připoután ke kruhu na pranýři, dostal trest ranami neboli pardusu. Někdy byl provinilec 

označen cejchem. Pranýř měl pro trestaného trvalé důsledky – nemohl být členem cechu či 

zastávat úřady v městské samosprávě (Hoffmann 2009, 157-163, Petráň 1985, 530).

6.5 Uliční síť

Zákonitosti urbanismu v novém systému lokace od 13. století ve střední Evropě stanovila 

pravoúhlá  uliční  síť,  která  určovala  pravidelné  bloky  zástavby  s velkým  obdélným 

náměstím uprostřed.

Ulice zprostředkovávaly přístup k jednotlivým domům, k náměstí, východ z města a měly 

také dopravní funkci. Ulice, které vedly z náměstí k branám, byly těmi nejdůležitějšími. 

Tyto ulice byly asi hospodářsky výhodné, proto zde bydleli hlavně bohatí měšťané. Ulice, 

které  vedly  z náměstí,  patřily  k méně  vyhledávaným.  Domy v ulicích  mezi  domovními 

ochozy  měly  vyšší  hodnotu  jen  ve  větších  městech.  V uličkách  u  hradeb  stály  malé 

domečky drobných řemeslníků a městské chudiny.

Ulice byly většinou přímé a úzké. Průměrná šířka činila 10 metrů, branské ulice mívaly až 

15  metrů,  uličky  mezi  ochozy  a  u  hradeb  bývaly  užší.  Na  ulicích  v  počátcích  vývoje 

chybělo dláždění a kanalizace. Kolem domů vedly cesty se strouhami a mezi nimi byly 

silnice, které se za deště proměnily v bahno. Vrstvy bláta, které se prokládaly hatěmi, dnes 

archeologové zkoumají do hloubky dvou a více metrů (Hoffmann 2009, 168).

6.6 Městský dům

Zkušenosti z budováním městského domu k nám přicházely z oblasti bývalé římské říše. 

Noví  kolonisté  si  přinesli  stavební  tradice,  které  se  někdy  lišily  od  zvyklostí  obyvatel 

místních tržních osad. Proto od začátku lokace musíme počítat s více typy domů v městské 

zástavbě. 

Jednotlivé  domovní  parcely  se  zpravidla  nazývaly  městiště  či  sedliště,  sedění  nebo 

purkrecht. Byly podlouhlého tvaru a probíhaly celým ochozem. Průměrná velikost městišť 

byla ve velkých městech  v poměru zhruba 10:30 metrů.

V 1. čtvrtině 14. století si noví obyvatelé stavěli nejprve ve střední nebo zadní části parcel, 

na dvorech i  na veřejných prostranstvích jednoduché polozemnice.  Tyto dřevěné,  napůl 
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zahloubené  kůlny  měly  jednu místnost,  do  které  se  vstupovalo  po  schůdkách.  Z těchto 

obydlí  známe výdřevu se  sloupy,  vchod se  schody,  udusanou nebo jednoduše  zakrytou 

podlahu, ohniště, střešní kryt. Kolem byly zásobnicové jámy. Jednotlivá sousední obydlí na 

sebe nenavazovala,  nedodržovala  se  rovná uliční  čára,  ani  fronta  průčelí.  Během druhé 

poloviny 13. století  vznikaly v přední části městiště obytné a provozní prostory.  Obytná 

místnost  přešla  do  prvního  patra.  Okna  byla  nasměrována  do  přední  strany  domu.  Do 

obytné místnosti se vcházelo po schodišti z boční strany, mezi přední síní a komorou, v niž 

se  proměnila  prvotní  polozemnice.  V této  době  vznikal  v Evropě  obecně  rozšířený 

komorový dům s průjezdem.

Překlenutí průjezdu bylo klíčovou proměnou městského domu v průběhu 14. století. Tím se 

zvětšila přední síň v přízemí, rozšířil se obytný prostor prvního patra a vznikla další komora 

v zadním traktu. Těmito přeměnami dosáhl komorový dům složitější struktury a nastalo tak 

odloučení městského domu od domu vesnického.

Loubí nebo také podloubí či síň a podsíň sloužily k ozdobě náměstí. Od poloviny 13. století 

jsou  doložena  i  dochována  kamenná  loubí  v Čáslavi,  Jihlavě,  Kadani,  Kolíně,  Praze  a 

v dalších městech. Rozšiřovala se hlavně ve 14. století.
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Obr. 2: Vývoj obytného řadového domu ve městě od provizorní polozemnice 13. století po 

zděný dům s loubím 14.-15. století. Vpravo: půdorysy zahloubených částí, pozdějších sklepů.  

Vlevo: řezy přední části domu a vznik loubí. (Petráň 1985, s.623)

Známe dva půdorysné typy, které vznikaly zřejmě už ve 13. století. Jde o typ průjezdový a 

typ síňový ( i když síňový typ měl také průjezd). Tyto druhy byly typické tím, že při ulici 

měly  vstupní  i  výrobní,  obchodní  a  shromažďovací  prostory.  Vzadu  byla  podsklepená 

obytná komora, kolem které vedl průjezd do dvora. Ten byl vždy umístěn v zadní části 

parcely. Průjezdový typ měl průjezd po boku po celé délce domu. U síňového typu většinou 
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síň vyplňovala frontální část domu a průjezd navazoval v sousedství zadní komory v celé 

její  délce.  Další  variantou  byl  nejběžnější  půdorys  městského  domu,  který  vznikl 

zastavěním místa po boku zadní komory. Tato komora byla často obývána čeledíny. Výše 

zmíněné domy bývaly ve většině případů jednopatrové.

Na volných  prostranstvích  před  domy stávaly  lehké  stavby  a  přístřešky  hospodářského 

charakteru. Kromě kůlových konstrukcí to byly vyplétané stavby, které mohly krýt studny, 

pece a jiné objekty.

Obytný dům odrážel od sklonku 13. století a zejména ve 14. století sociální prestiž majitele. 

Loubí u domů chránila chodce a měla také obchodní funkci. Bylo výhodné mít propojenou 

skladovací prostor sklepa šachtou přímo z ulice.

Jiná situace panovala v Praze, protože značná část území pozdějšího Starého Města byla 

nestejně  hustě  zastavěna  již  před  13.  století  dvorci  na  nepravidelných  parcelách.  To 

ovlivnilo  dispozici  domů,  které  se  pak  na těchto  parcelách  stavěly.  Dalším jevem byla 

přestavba Starého a  výstavba Nového Města  pražského ve 14.  století,  jehož výsledkem 

bylo, že téměř všechny staroměstské domy nejde zařadit do typových kategorií. V Praze se 

ve velké míře objevují domy na širších parcelách (oproti komorovým průjezdovým domům 

orientovaným štítem do ulice), jejichž trakt je položen rovnoběžně s ulicí.

V první  třetině  14.  století  prošla  pražská  průčelí  úpravou.  Různé  přístřešky,  přístavky, 

arkýře a výstupky byly po stavební úpravě sjednoceny. Bylo také nařízeno, aby prostranství 

před domy zůstala volná, aby na nich nestály kůlny, kotce, krámy a lavice Všechny tyto 

stavební objekty měly být přesunuty za dům na dvůr (Hoffmann 2009, 170-183).

Pokud měl dům poschodí, stala se střecha významným činitelem v ochraně před počasím a 

v odvádění vody. Domy pokrývaly strmé sedlové střechy, které byly orientovány kolmo 

k ulici. Koryta, vytvářející spojení střech dvou domů, odváděla dešťovou vodu přímo na 

ulici. Koncem 15. století vznikaly spojováním dvou sousedních parcel domy širší, a protože 

nebylo lehké zastřešit široký dům jen jednou střechou, měla pak taková obydlí dvě sedlové 

střechy  se  samostatnými  štíty  do  ulice.  Došková  krytina  pomalu  nahrazovala  dřevěný 

šindel. Od 13. století měly přední domy první vypalované cihlové tašky. Půda sloužila jako 

seník, sýpka a k uskladnění různých věcí (Hoffmann 2009, 170-183).

Síň sloužila k reprezentačním účelům domu. V některých domech 14. a 15. století byly síně 

dvě, v přední části domu, kde zaujímali podlaží nad sebou. Prostorná dvoulodní místnost 
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v přízemí přední části domu se nazývala dolní mázhaus, sínec, síň obšírná. Sloužila pro 

provozní potřeby obchodní a řemeslné a plnila také shromažďovací funkci. Čepovalo se zde 

také pivo a vcházelo se sem rovnou z ulice. Po úzkém a strmém schodišti u průjezdu a 

vnitřního  vchodu  do  sklepa  se  vešlo  do  prvního  poschodí,  kde  podle  velikosti  domu 

vznikala menší nebo větší síň, která sloužila jako shromažďovací místnost rodiny majitele 

domu a hlavně jako jídelna. Tato síň byla vybavena nejlepším nábytkem, její stěny a stropy 

byly  zdobeny.  Většinou  to  byla  jedniná  místnost  v domě,  která  se  vytápěla  kamny. 

Umožnilo to zejména odstranění dymného provozu takovým způsobem, že stará jizba se 

rozdělila na střední trakt s černou kuchyní a světlý pokoj. Odtud se vstupovalo do dalších 

obytných místností. Pokoj vedle černé kuchyně z ní byl přímo vyhříván nebo měl někdy 

samostatný  krb.  V patře  zadní  části  domu směřující  do  dvora bývaly  jedna  nebo i  dvě 

komory.  Nebyly  vytápěné  a  fungovaly jako ložnice a  skladiště  látek,  peřin  či  potravin. 

V přízemí tohoto zadního traktu byly další hospodářské místnosti (Hoffmann 2009, 170-

183).

Klenutým průchodem nebo průjezdem se dalo projít do dvora, kde byly umístěny chlévy, 

stáje,  chlévy,  stodoly,  kolny  a  další  zemědělské  potřeby.  Městiště,  která  se  nacházela 

v zadní části domu, byla ohrazena pleteným plotem, později dřevěným plotem a někdy i 

zděným.

Součástí domu byly i záchody neboli prevéty, které se ve městech stavěly na dvorech, kde 

byla  jímka.  Podle  právních  nařízení  od  14.  století  měla  být  vyzděná,  hluboká tak,  aby 

nebyly ohroženy sklepy v sousedním domě, a tak daleko od studní, aby nedocházelo ke 

kažení vody.

Takzvanou  šíjí  se  z prostoru  před  domem vcházelo  do  sklepa,  což  bylo  ve  středověku 

označení každé klenuté místnosti. Samotný sklep se nazýval loch, podruba, tůně či pivnice. 

Sloužil k úschově potravin, vína, výrobě sladu, zrání piva i jako sklad k živnosti. Sloužily 

také jako úniková cesta i ochrana před požárem (Hoffmann 2009, 170-183).

Mezi jednotlivými domy byly úzké průchozí uličky (soutky), které odváděly dešťovou vodu 

a splašky k přední či zadní části parcely  a odtud do soutek.

Ve velkých měst postupem doby vznikl problém s orientací. První označení dostaly ve 14. 

století  v Praze  bohaté  právovárečné  domy.  Znamením  mohly  být  ve  14.  a  15.  století 

heraldické figury (např.  hvězda,  jelen,  kolo,  kůň,  kozel,  medvěd,  rak,  růže,  slunce aj.), 

náboženské  symboly  (anděl,  beránek,  kříž).  Od  15.  století  se  domovní  znamení 
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zaznamenávala do úředních knih. Původní spojení majitele nebo řemesla se znamením se 

postupně  změnila  jen  v orientační  pomůcku  nebo  jako  dekoraci  na  průčelí  domu 

(Hoffmann 2009, 170-183).

Největší koncentrace zemědělské výroby se přesouvala na předměstí a do okolí města, kde 

byly  i  hospodářské  objekty,  jako  stodoly  a  seníky.  Ovšem  veškerá  zeleň  za  hradby 

přesunuta  nebyla.  Fungovaly  zde  zahrady  klášterní,  špitální,  farní,  zahrady u  dvorců  a 

měšťanských paláců, lékárnická zahrada a vinice (Petráň, 1985, 671).

6.7 Radnice

Stavba radničních domů, které sloužily městské radě při plnění správní a soudní moci a 

zároveň jako sídlo úřadu, nezačala dříve jak ve druhé polovině 14. století. Nejstarší radnice 

v Čechách  byla  na  Starém  Městě  pražském  z roku  1338,  což  je  oproti  velkým 

středoevropským městům relativně pozdě. 

V přízemí radnice a v jejím okolí bývaly obchodní prostory. Měšťané kupovali pro budoucí 

radnici některý dům na tržišti, většinou nárožní, protože zástavba bloků kolem tržiště by 

umožnila postavit novostavbu jen ve středu náměstí (Petráň 1985, 564).

6.8 Městské školy

14. století je spojeno s rozvojem městských škol, což ukazuje, že vzdělání už neprobíhalo 

pouze  pod  záštitou  církve.  Rozdíl  byl  v tom,  že  žáci  v městských  školách  nebyli 

vychováváni jen pro duchovní povolání, jak to bylo běžné u klášterních a kapitulních škol. 

Po ukončení školy se vraceli domů převzít živnost po svém otci (Petráň 1985, 554).

6.9 Městské kostely

Kostely  byly  spolu  s kláštery  městskou  architektonickou  dominantou,  kterou  můžeme 

pozorovat  ještě  v  dnešní  době.  Městský  kostel  byl  většinou  postaven  do  rohu náměstí, 

obvykle vtěsnán do malého prostoru hřbitova. Noví usedlíci  dávali přednost vybudování 

nového  městského  kostela,  přičemž  staré  svatyně  osad,  které  byly  připojeny  do  areálu 

lokačních měst, nadále sloužily potřebám původních i nových měšťanů. 
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Stavby městských kostelů si nejprve brali vzor z poznatků klášterních hutí. Od 14. století 

převzali jejich úlohu městské dílny. Kamenické hutě byly spojeny s cechy zlatníků, malířů a 

dalších uměleckých řemesel. 

Základní dispozice klášterních a městských kostelů zůstávají stejné až do 1. poloviny 16. 

století  s tím,  že  se  mění  tvar  kleneb.  Do  bočních  lodí  se  ve  2.  polovině  15.  století 

vestavovaly zpěvácké tribuny. Městští patricijové a šlechtici v průběhu 15. století stavěli po 

boku lodí  pohřební  kaple  a  na  hřbitovech  od  14.  století  dvoupodlažní  kaple  –  karnery. 

Vlastní kaple bývala v horním patře, dole, v polozapuštěné části bývalo ossarium (kostnice).

Nejhonosnější církevní stavba naší země je bezpochyby Svatovítská katedrála na Pražském 

hradě. Vybudoval ji  Karel IV. na místě bývalého hradního kostela. Katedrála byl nejprve 

každý biskupský nebo arcibiskupský kostel. Pojem byl odvozen od katedry – biskupského 

trůnu. Během rozvoje gotické architektury se pojem začal užívat pro vícelodní bazilikální 

chrám s ochozem kolem hlavního oltáře, ke kterému přiléhal věnec kaplí. Nad tímto nižším 

ochozem se zvedal vysoký chór s velkými okny.

První  katedrálu  v Čechách  postavili  cisterciáci  v Sedlci  u  Kutné  Hory.  Další  tři  (Praha, 

Kolín,  Kutná  Hora)  byly  stavěny  dvorskou kamenickou  hutí.  Tu  vedl  Matyáš  z Arrasu, 

později Petr Parléř (Petráň 1985, 544).

6.10 Špitály

Během 13. a 14. století vznikaly ve městech špitály zpočátku zakládané zejména rytířskými 

řády a později žebravými řády. Tyto špitály a chudobince byly vybaveny jen celami pro 

nemocné,  společným  refektářem  a  v případě  klášterních  špitálů  kostelem.  Ve  velkých 

evropských městech bývaly před branami města ještě leprosaria – útulky pro malomocné. 

Blízko  dnešní  Lazarské  ulice  v Praze  byl  v roce  1281  založen  špitál  sv.  Lazara  pro 

nevyléčitelně nemocné (Petráň 1985, 541).

6.11 Hry a zábava

S volným  časem  souviselo  organizování  každodenního  života.  Velkým  dílem  do  něj 

zasahovala církev.  Stanovila dny volna,  neděle a svátky a  vyplňovala část  volného času 

náboženskými obřady. Denní pracovní doba neexistovala, rytmus dne byl určován přírodním 
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cyklem zemědělských prací během roku či boj a příprava k němu. Proto je zřejmé, že se 

většina  společenské  zábavy  uskutečňovala  v zimě  při  dlouhých  večerech,  když  skončily 

práce na poli. Volný čas byl uzpůsobován nejen ročním obdobím, ale také délkou dne a noci, 

světlem a tmou,  teplem a zimou.  Noc představovala  dobu temných sil,  nebezpečí,  čar a 

kouzel. Ranní svítání naopak znamenalo vítání nového slunečního jasu, ale i loučení s noční 

zábavou. Různé vegetačněmagické rituály byly provázeny zpěvem a tancem. Obyčeje, které 

byly  spojené  s oslavou  úrod,  dožínky,  byly  zastaralými  rituály,  kde  se  užívalo  masek  a 

používala  se  různá  přestrojení.  Pokud chtěla  mít  církev  širokou kulturní  a  společenskou 

moc, musela přizpůsobit liturgické obřady každodennímu životu. Něco ze staré symboliky 

církev uznala, například ovoce na Štědrý den nebo velikonoční vejce.

Děti, které již nebyly v kojeneckém věku, ale ještě nepomáhaly v domácnosti (3-7 let), byly 

odkázány samy na sebe i  ve svých zábavách.  Do školy  jich  chodilo  zcela  zanedbatelné 

množství. Děti znaly hru na schovávanou, na honěnou aj., ke hrám někdy sloužily i hračky. 

Například jezdečtí koníci, píšťalky či miniatury kuchyňského nádobí. Nejvíce používanými 

hračkami byl koník a panna. 

Ze západní Evropy k nám dorazily šachy, kostky, karty, kuželky. Karty a kostky patřily do 

kategorie hazardních her a hrály se v městských krčmách. Nejen krčmy, ale i ulice ve městě 

a kostel byly místem, kde se odehrávala společenská zábava. Lidé zde mohli vidět potulné 

kejklíře,  artisty,  hudebníky,  zpěváky,  mimy,  tanečníky,  kteří  byli  nazývání  žakéři  nebo 

žertéři. Nejvíce jich přibývalo ve 14. století.

Kromě poměrně častých možností k zábavě u příležitosti trhů, jarmarků a hodů, mohli být 

obyvatelé města svědky i honosnějších událostí, jako byla například návštěva panovníka, 

korunovace či královské svatby (Petráň 1985, 897-904).
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7  Archeologické výzkumy  měst ve střední Evropě, jejich veřejná prostranství a zástavba

Protože  je  stěžejním tématem této  práce  středověká  Olomouc,  nechtěla  jsem se  v  této 

kapitole pouštět  do hloubky a zkoumala jsem pouze nejznámější  modelové příklady ze 

střední  Evropy.  Konkrétně  uvádím příklad  z  Polska  (Wroclaw),  Německa  (Zwickau)  a 

České republiky (Brno, Hradec Králové, Litovel, Opava, Praha).

7.1 Archeologické výzkumy zahraničních měst

7.1.1 Wroclaw

7.1.1.1 Úvod

Archeologové disponují nezvykle bohatou a rozmanitou materiální základnou umožňující 

pokusit  se  zrekonstruovat  obraz  polské  středověké  Wroclawi  viděný  z hlediska 

archeologických pramenů. Ve spojení s historickými prameny umožňují prozkoumat řadu 

otázek,  počínaje  podobou  terénu,  charakteru  obranných  zařízení,  rozplánování  města, 

obhospodařování ulic a parcel, sakrálních a světských staveb, až po charakteristiku činností 

(práce a zábavy), nebo také životní podmínky a kontakty s blízkým i vzdáleným okolím 

(Buśko 2000, 235-244). 

7.1.1.2 Dějiny bádání

Archeologické výzkumy na území wroclawského Starého Města jsou prováděny od 30. let 

20. stol. V té době byly výzkumy nejčastěji záchranné. Byly vynuceny stavební činností. 

Tehdy prováděné výzkumy ovšem nemají velkou vědeckou hodnotu, protože se badatelé 

omezili  pouze na dokumentaci jednotlivých objektů a vyzvednutí  těch nejzajímavějších 

nálezů (Buśko 2000, 235-244).

Nová etapa výzkumů Wroclawi na levém břehu Odry, na kterém se nachází lokační město, 

začíná ve 40. letech 20. století. Vedl je Rudolf Jamka. V letech 1954-1957 začal Marian 

Morelowski provádět výzkumy na dvoře univerzity. Současně bylo položeno několik sond 

v různých částech města (kostel sv. Barbary, městské hradby u ul. Krasińského, Arsenál, 

kostel sv. Jakuba). Roku 1959 byl díky poválečné obnově města rozpracován výzkumný 

program týkající se východní části Starého Města. Materiál získaný během výzkumů byl 

použit Jósefem Kaźmierczykem k rekonstrukci procesu hospodářských a sídelních přeměn 
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na  lokalitě  Nowy  Targ.  Teze  týkající  se  zejména  řemeslné  výroby,  umístěné 

v dvousvazkovém díle „Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu“ (1966-70), 

jsou aktuální dodnes. Oproti tomu autorovy názory týkající se procesu lokace Wroclawi 

a formování se osídlení v prostorách Noweho Targu jsou už dnes neaktuální (Buśko 2000, 

235-244).

7.1.1.3 Dějiny Wroclawi

Nejstarší stopy osídlení na území Starého Města pochází z doby římské. Stálé osídlení se 

objevilo  v  9.  století.  Z tohoto  období  pochází  pozůstatky  zahloubeného  domu  na  ul. 

Kiełbaśnicze  21/22.  V 10.  století  vzniklo  na  Ostrowě  Tumskim  hradiště,  tvořící 

hospodářské a administrační centrum Wroclawi až do konce 12. století. V té době se totiž 

ve Wroclawi, vlivem procesů probíhajících na širokém území střední Evropy, formuje raně 

městské centrum. Kromě Ostrowa Tumského do něj patří také sídla urozených na Ołbině, 

valonská osada, židovská osada a řemeslnicko-obchodní osada na levém břehu řeky Odry. 

Ve 12. stol. se osídlení koncentruje ve východní a severní části Starého Města (Buśko 2000, 

235-244).

Analogicky datované pozůstatky osídlení nalezené na místě dnešních Soukenic můžeme 

interpretovat jako periferní část osady Nowy Targ. Navíc předpokládáme, že tehdy na jeho 

území vznikla síť ulic s u nich stojícími dřevěnými domy, které ničily starší zástavbu z 12. 

století (Buśko 2000, 235-244).  

7.1.1.4 Veřejná prostranství

Centrem opevněného města byl Rynek (náměstí). Na něm byla koncem 13. stol. postavena 

zděná, později několikrát přestavovaná radnice se soukenicemi. Na zbylé části Rynku stály 

minimálně ve dvou řadách dřevěné krámy, mezi nimi vedly dlážděné cesty. Před východní 

stěnou radnice byl vydělen prostor pro výkon soudní exekuce se zpočátku dřevěným a 

později kamenným pranýřem (Buśko 2000, 235-244). 
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Obr. 3 : Wroclaw ve 20. -30. letech 13. století na základě archeologických výzkumů 

(Buśko 2000, s. 35)

7.1.1.5  Vývoj domů

V lokační Wroclawi byla všeobecně používaná skeletová konstrukce. Stěny byly vyplněny 

nejčastěji  výpletem,  z obou  stran  oblepené  hlínou.  Používání  skeletové  konstrukce 

umožňovalo  stavbu  několikapatrových  domů,  jejichž  první  patro  bylo  nejčastěji 

zahloubeno. Domy, jejichž velikost v přízemí byla větší než 30 m
2
, měly rovněž dřevěnou 

nebo hliněnou podlahu. Novinkou celé střední Evropy se ve 2. polovině 13. století staly 

wroclawské cihlové  domy.  Tyto  typy domu,  stavěné  zpočátku  u  Rynku,  byly  částečně 

zahloubené  a  měly  minimálně  dvě  patra  rozdělená  dřevěným stropem,  který  podpíraly 

kamenné vzpěry. Na konci 13. století, v důsledku narůstání vrstev a zvyšováním  úrovně 

náměstí, byla před domy postavena zděná nebo dřevěná předpraží. V polovině 14. století 

byla  zničena.  Nově  postavené  domy  mají  první  patro  (plnící  funkci  sklepu)  již  zcela 

zahloubené.  Zároveň se  objevují  také  obytné domy smíšené,  dřevo-cihlové  konstrukce. 
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Domy srubové a vyplétané nezanikají úplně. Jejich přítomnost byla zjištěna např. v zadní 

části měšťanské parcely u ul. Więziennej 11 (Buśko 2000, 235-244).

Provedenými  výzkumy ve  sklepě  jednoho  z  měšťanských  domů vyšlo  najevo,  že  jeho 

vývoj byl spojen s počátkem gotického dvojdílného domu. Nejstarší vrstvy měšťanského 

domu  byly  datovány  do  13.  století.  Následkem  dlouhodobého  chovu  dobytka  se 

nahromadily vrstvy humusu nad níž  byl zjištěn nános  písku,  zřejmě za účelem údržby 

bahnitého  povrchu.  Před  čelem  domu  byl  odhalen  pozdně  středověký  objekt  lehké 

konstrukce, který by mohl být interpretován jako krám. Ve vzdálenosti 13,50 m od čela 

domu byl položen v závěru 15. století dřevěný vodovod, který byl objeven i před jinými 

domy (Buśko 2000, 235-244).

Spolu s novými podobami domů se mění také komfort bydlení. Kromě zvětšení obytného 

prostoru  dochází  ke  změnám  v ohřívání  místností,  které  jsou  nejlépe  viditelné 

v archeologickém  materiálu.  Ve  13.  století  fungují  kopulové  pece  a  otevřená  ohniště 

v zadních domech. Oproti tomu se v domech stojících v přední části parcely objevují krby 

a  kachlová  kamna  nebo  pece  typu  hypokaustum,  vybavené  komínovými  rourami 

odvádějícími  dým ven  a  dodávajícími  více  tepla  při  použití  stejného  množství  topiva. 

S pohodlným bydlením je spojen taky přístup k vodě. Ve 13. století se na dvorcích parcel 

objevují  studny  a  od  poloviny  14.  století  začíná  ve  Wroclawi  fungovat  postupně 

vybudovávaná vodovodní síť (Buśko 2000, 235-244).

7.1.1.6 Zacházení s odpadem

Kromě toho, že bylo vyhazování smetí na ulice a náměstí na denním pořádku, byly na 

dvorcích  parcel  vybudovány  dřevem  obložené  jímky.  S postupem  času  byly  nad  nimi 

postaveny klozetové sedačky s víkem. Objevily se rovněž pokusy vypořádat se se stokami, 

vytvářející  na ulicích odpadní strouhy a kanály, odvádět nečistoty do příkopu, do Odry 

nebo do Oławy (Buśko 2000, 235-244).
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7.1.1.7 Archeologické nálezy

Nalezené artefakty z výzkumů jsou pramenem ke zkoumání mnoha problematik, z nichž 

bychom jako ty nejdůležitější měli zmínit řemeslnou výrobu, každodenní život měšťana  a 

obchod. Z nálezů jmenujme například odpad z výroby růženců, datovaný do poloviny 13. 

století, velké množství železné strusky, hřebíků, háků, klíčů či dveřních zámků, nožů, dlát, 

vrtáků, kovové části opasků. Početně zastoupené jsou také části bot. Nalézány jsou také 

militaria, která dokazují, že měšťané hojně používali kuše, sečné zbraně a také jezdeckou 

výstroj (Buśko 2000, 235-244). 

Časté jsou také nálezy hraček.  Stejně jako v našich městech mezi ně patří hliněné figurky 

koní  nebo jezdců na  koních.  Jiné  zoo-  a  antropomorfní  figurky,  hliněné  nebo  dřevěné 

kuličky,  kosti  a  také  herní  kameny,  kostěné,  dřevěné  a  keramické  kroužky,  řehtačky  a 

miniaturní nádobí (Buśko 2000, 235-244). 

Předměty určené ke každodennímu používání byly nejčastěji vyrobeny ze dřeva. Jedná se 

o soustružené nádoby, tkalcovská vřetena, rybářské splávky a jiné drobné předměty, jejichž 

funkci  je  někdy  těžké  zjistit.  Nejčastěji  se  ve  vrstvách  nachází  zvířecí  kosti  a  střepy 

keramických nádob (Buśko 2000, 235-244).

Střepy hliněných nádob prezentují několik druhů keramiky a značnou rozmanitost tvarů. 

Společné znaky pozdně středověké keramiky ze střední Evropy přinesly podobná schémata 

jejich  zpracování.  V jižním  a  severním  Německu,  v Čechách,  na  Moravě,  ve  středním 

Polsku a ve Slezsku se vyděluje několik druhů keramiky, která se vyznačuje podobnou 

technologií výroby. Ve Wroclawi to je: keramická skupina, která byla pokračováním raně 

středověké hrnčířské výroby, dále pak tzv. šedá keramika (graue Ware), keramika červeně 

malovaná, protokamenina a kamenina a keramika glazovaná (Buśko 2000, 235-244).

Archeologické průzkumy na wroclawském náměstí poskytly značné množství dřevěných 

artefaktů.  Patří  sem  bednářské  výrobky,  soustružené  výrobky  (nádoby), hoblované 

a dlabané předměty (lžičky a malé lopatky, hřebeny, předměty na tkaní; zátka, louče, klíny, 

fragmenty držadel, šindel, úlomek nábytku, kola, kuličky (Buśko 2000, 235-244).
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7.1.1.8 Závěr

Podle mého názoru je tato lokalita jednou z nejvýznamnějších přinejmenším ve střední 

Evropě. Svědčí o tom obrovské množství nalezených artefaktů, zejména těch, které byly 

z organických materiálů. Dále nelze opomenout archeologicky významné měšťanské domy 

a  například  radnici  na  hlavním wroclawském náměstí.  Pro  nás  je  důležité  zjištění,  že 

některé  nálezy  (např.  hračky)  a  zjištění  (vývoj  domů)  z   Wroclawi  mají  analogii  v 

některých našich městech, například v Olomouci.

7.1.2 Cvikov

7.1.2.1  Úvod

Německé město Cvikov leží v údolí Cvikovského koryta na západním předpolí Krušných 

hor. V jeho městském jádru byly v 90. letech 20. století prováděny rozsáhlé archeologické 

výzkumy. Při plošných vykopávkách v rozsahu 2000 m
2
 mohly být získávány mezi jinými 

informace ke vzniku, topografii parcel a ke zřízení města. V následujícím textu je popsán 

topografický vývoj města ve 12. století a časném 13. století.

7.1.2.2 Dějiny Cvikova

Město vzniklo na trase dálkového obchodu s Čechami. U této cesty byl roku 1118 vysvěcen 

první kostel,  který leží severně od dnešního městského jádra. Odtamtud pravděpodobně 

vedla  cesta  dále  na  jih  terénem  bezpečným  před  záplavami,  procházela  západní  část 

dnešního městského jádra, v prostoru obilného trhu (Kornmarkt) zabočovala na jihovýchod 

a vedla k brodu přes řeku Muldu. U této cesty dodnes stojí mariánský kostel, který byl 

založen nejpozději roku 1190.  Stavba prvního kostela Panny Marie však ještě nevedla ke 

vzniku osídlení, které by stálo za zmínku. První aktivity jsou doloženy po polovině 12. 

století (Beutmann 2007, 42-51).
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7.12.3 K vývoji uliční sítě a parcel

Blízko  ústí  dnešní  ulice  Plauensche  se  nacházely  blíže  neurčitelné  jámy  obsahující 

keramiku z téže doby. Otázkou zůstává, jestli zde osadníci užívali starý kostel sv. Mořice, 

nebo už existoval kostel Panny Marie. Druhé centrum osídlení vzniklo v nížině východně 

odsud  koncem  12.  století  společně  s kostelem  sv.  Mikuláše.  Na  Plaunscherstrasse 

a Marienstrasse se zvětšilo a zhoustlo osídlení. Dláždění z hrubého písku (drobného štěrku) 

na okraji Marienstrasse dokládá první zpevnění těchto důležitých ulic (Beutmann 2007, 42-

51). 

Tato  sídelní  koncentrace  pak  prodělala  na  začátku  13.  století  podstatnou  přestavbu. 

Archeologicky se dají dokázat stopy osídlení ve všech větších prozkoumaných plochách 

uvnitř  městského  obvodu  –  s výjimkou  jihozápadního  okraje.  Počátek  13.  století  se 

vyznačuje  již  rozsáhlejšími  stavebními  pracemi.  Na severovýchodě města  byl  vystavěn 

první  hrad.   V polovině  13.  století  byl  dokončen středověký půdorys  města.  Na území 

dnešní Peter-Breuer –Strasse vznikly především klášterní objekty. Pozoruhodné také jistě je 

to,  že  koncem  13.  století  byla  postavena  první  městská  hradba.  Fyzický  vzhled 

cvikovských ulic mohl být objasněn na základě ulice probíhající napříč přes Kornmarkt. 

Jak se ukázalo už na příkladu Marienstrasse, byly dřívější  ulice zpevněny štěrkováním. 

Uvnitř tohoto dláždění se nachází nadměrně mnoho zvířecích kostí, které snad nesloužily 

jen jako odpad, ale také sloužily k cílenému zpevnění bahnitých základů. Na Kornmarktu 

se nachází v uličním zpevnění první poloviny 13. století ještě otisky po stopách kol, které 

dokazují využití ulice k dopravě povozem. Takové dláždění ulic bylo brzy nemožné, proto 

bylo pokryto spojenými rošty, na ně nasypána nová vrstva štěrku, a pak byl celý povrch 

ulice zasypán. Šířka cest se pohybovala kolem 2 metrů (Beutmann 2007, 42-51).

Výpovědi  k vývoji  středověkého  Cvikova  lze  dnes  prokázat  především podle  výsledků 

výzkumu  Cvikov-Arkáda,  který  na  své  ploše  obsahuje  velkou  část  domů  mezi 

Marienstrasse,  Plaunscher  Strasse,  Magazinstrasse  a  Schwanengasse.  Přitom se  naskýtá 

otázka, do jaké míry kopíruje primární situace dochované hranice parcel. Zde se ukázalo, 

že  pozdně  středověké  kamenné  stavby  zpravidla  ležely  bokem  na  dodnes  zachované 

hranice pozemku (Beutmann 2007, 42-51).
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7.1.2.4 Závěr

V  roce  1990  proběhly  ve  Cvikově  rozsáhlé  vykopávky.  Díky  jejich  výsledkům  bylo 

zjištěno,  že  jsou  zde  sjednocena  dvě  jádra  osídlení  z  2.  poloviny  12.  století.  Mají 

nepravidelný průběh ulic kolem roku 1200 v pravidelně plánované osnově. Ale na druhou 

stranu  půspbí  rozvržení  parcel  náhodně.  Při  výstavbě  parcelace  v  14./15.  století  je 

pozorována již jistá standardizace.

7.2 Archeologické výzkumy českých měst

7.2.1 Brno

7.2.2.1 Úvod

Město Brno patří k nejintenzivněji zkoumaným českým městům, kam lze zařadit i Prahu 

a  Olomouc,  a  dnes  ho  řadíme  mezi  nejsledovanější  lokality  svého  druhu,  patrně 

i v celoevropském měřítku (Procházka a kol. 2003, 57-59).

7.2.2.2 Dějiny středověkého Brna

Osídlení  brněnské  kotliny  je  zaznamenáno  již  od  pravěku,  na  území  Brna  existovala 

sídliště v době Velkomoravské říše. Kolem roku 1000 byla založena osada u brodu přes 

řeku Svratku, nynější Staré Brno. V 11. století zde byl vybudován  břetislavský hrad, sídlo 

přemyslovského údělného knížete. V předhradí se vyvíjely české trhové vsi - jak na Starém 

Brně,  tak  kolem Horního  (Zelného)  trhu.  Od 13.  století  sem přicházeli  cizí  kolonisté: 

Němci,  Flandrové  a  Valoni,  kteří  se  usídlili  kolem  Dolního  náměstí  (dnešní  náměstí 

Svobody).  Privilegii  Václava  I.  z  roku  1243  bylo  město  obestavěno  hradbami  s  pěti 

branami  (Měnínskou,  Židovskou,  Starobrněnskou,  Veselou  a  Běhounskou).  Se  dvěma 

farními kostely – sv. Petra a sv. Jakuba - se o duchovní potřeby staralo několik klášterů: 

benediktinský  v  Komárově,  premonstrátský  v  Zábrdovicích,  kláštery  žebravých  řádů, 

johanitská komenda a cisterciačky na Starém Brně, jejichž klášter založila královna Eliška 

Rejčka. Hradu Špilberku se  koncem 13. století dostalo gotické podoby. Město bylo ve 14. 

století sídlem moravských markrabat a prožívalo svůj rozkvět. Tehdy bylo ve městě asi 

1000 domů a 11 000 obyvatel.  Díky výsadě práva výročních trhů vzrůstal  mezinárodní 
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obchod. V čele města stál rychtář a městská rada dvanácti konšelů. Od poloviny 14. století 

bylo  Brno  sídlem  moravských  zemských  sněmů,  které  se  scházely  střídavě  v  Brně 

a v Olomouci. Husité město dvakrát marně obléhali v letech 1428 a 1430. Roku 1454 král 

Ladislav  Pohrobek  vypověděl  z  města  Židy  a  ti  se  pak  soustředili  kolem  dnešní  ul. 

Křenové. Za krále Jiřího z Poděbrad se Brno přidalo k jeho protivníku Matyáši Korvínovi, 

uznávanému na Moravě za českého krále. Za obou občanských válek v 15. století stagnoval 

počet domů i obyvatel a obchod upadal (Dřímal – Peša 1969, 290 s.).

7.2.2.3 Dějiny bádání

Přelom  19.  a  20.  století  byl  ve  znamení  spíše  namátkových  výzkumů,  kterými  bylo 

poškozeno téměř 40% historické zástavby. Roku 1919 vznikl  Státní  archeologický ústav 

s  odbočkou  v  Brně  a  výzkumnou  činnost  vyvíjelo  i  pravěké  oddělení  Moravského 

zemského  muzea.  Nálezy  byly  bez  podrobnějšího  popisu  nálezových  okolností.  Ke 

zkvalitnění  dokumentace  došlo  po  1.  světové  válce,  a  to  zejména  u  výzkumů  mimo 

zastavěná území. V současnosti má většina středověkých nálezů z prvního období výzkumů 

města Brna pouze informativní hodnotu sběru.  Nepopíratelné zlepšení metodiky přispěly 

velké  systematické  odkryvy  po  2.  světové  válce,  z  nichž  nelze  nezmínit  výzkumy 

Archeologického ústavu ČSAV v Brně na Starých Zámcích u Líšně. Úroveň dokumentace 

městských odkryvů se zdokonalila na konci 50. let 20. století posílením její topografické 

složky. Brněnská archeologie v 70. letech je spojena s výzkumnou činností Muzea města 

Brna. Jeho výzkum při kostele Nanebevzetí Panny Marie měl velký význam v rozřešení 

otázky církevního centra předlokačního osídlení.  Porevoluční období zaznamenalo další 

zlepšení v organizaci a metodice archeologické činnosti, především díky vzniku oddělení 

středověké  archeologie  pod vedením J.  Ungera.  Z  výzkumů v  té  době  je  třeba  zmínit 

výzkum  Staré  radnice,  které  přineslo  poznatky  o  intenzivním  předlokačním  osídlení. 

V roce 1993 byl založen Ústav archeologické památkové péče v Brně. Tato organizace se 

zaměřuje na záchranné výzkumy. Medievální a urbánní archeologií se od roku 1997 zabývá 

brněnské pracoviště pražského sdružení Archaia a od roku 2001 se pracoviště přeměnilo 

v obecně prospěšnou společnost Archaia Brno (Procházka kol. 2003, 57-97).

29



7.2.2.4 Vývoj městského půdorysu 

Půdorys města Brna, jak je vyobrazen na plánech počínaje polovinou 17. století, se shoduje 

s půdorysem vrcholného středověku. K roku 1348 bylo uvnitř hradeb 538 měšťanských 

domů.  S  výjimkou  Měnínské  brány  se  od  všech  městských  bran  rozbíhají  dvojice 

komunikací.  Dolní  náměstí  (dnešní  náměstí  Svobody)  v  severní  části  města  je 

trojúhelníkovitého půdorysu,  v jižní  části  je  čtvercové Horní tržiště  (dnešní  Zelný trh). 

Další tržiště ve městě se nazývala Rybný, Koňský, Uhelný trh. Oba kostely i mendikantské 

kláštery byly postaveny na okrajích hradeb. Svůj vzhled si středověký půdorys ve velké 

míře zachoval dodnes, ale přece jen došlo k zastavění volných ploch, téměř úplné likvidaci 

hradeb či rozšíření některých komunikací (Procházka 2000, 97, 98).

Udusaný povrch černozemní půdy je nejstarší komunikační úrovní, která vytváří lokační 

povrch městského areálu ve 13. století.  Zřejmě se jedná o vyjetou vozovou rýhu. V 1. 

polovině 13. století vzniklo souvrství složené z kovářské strusky, uhlíků a popela. Ve 14. 

století dochází na většině komunikací k pozvolnému ukončení hromadění terénních úprav, 

což lze spojit s postupným dlážděním městských ulic od 40. let 14. století. 

Archeologické výzkumy z posleních let prokázaly, že městský půdorys se stabilizoval již v 

první třetině 13. století. Ale i v polovině 14. století se někdy veřejné plochy využívaly k 

hloubení jam nejasného účelu a některé domovní bloky byly půdprysně upravovány. Na 

jednom tržišti  byly objeveny obytné stavby existující až do 2. poloviny 14. století. Některá 

místa vykazují velké vybočení domu z uliční čáry, což je obvyklé u osídlení s převládající 

nezděnou zástavbou (Procházka 2000, 99-106).

7.2.2.5 Charakter zástavby

Ve 13.  století  a  velké  části  14.  století  převažovala  v  Brně  dřevohliněná  zástavba,  což 

dokazují  zahloubené  suterény  s  doklady  dřevěných  konstrukcí.  Tyto  objekty  sloužily 

s největší pravděpodobností jako sklepy, byly hluboké kolem 2-3 m a měly jednoduchou 

hrázděnou nebo drážkovou konstrukci.  Bylo také zjištěno obložení stěn deskami.  Valná 

část  objektů  má  v  podlaze  sloupové  jámy,  tvořící  někdy  pravidelnou  řadu.  Vzhled 
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konstrukcí  nadzemních  stěn  domů  lze  zjistit  z  požárových  závalů  vypálené  mazanice. 

Nacházíme otisky prutů a plochých dřev či doklady použití kulatiny.

První  polovina  13.  století  byla  bohatá  na  soubor  zahloubených  objektů,  většinou  1  m 

hlubokých, v němž převažuje skupina jam s pecemi. Podsklepené domy, co by výsledek 

civilizační změny, charakterizují  vrcholně středověká města.  Skutečné sklepy o hloubce 

kolem 2 m jsou známy až z počátku 13. století v severní části města (Procházka 2000, 106 

-113).

Nejstarší kamenný dům je datován do 1. poloviny 13. století. 

Těsně před polovinou 13. století vzniklo jádro Staré radnice,  které se skládá z obdélné 

místnosti na jihu, k níž se připojuje na severu věž a ještě jeden menší obdélný útvar.

Pozdní 14. století vydává důkazy postupného nahrazování suterénů dřevohliněných domů 

kamennými.

Nelze  opomenout  fekální  jímky,  jakožto  součást  parcel.  Odpadní  funkci  měly  ve  12.-

13./14. století všechny jámové objekty, z nichž některé sloužily právě k fekálním účelům. 

Ve 13.-14. století převažují válcovité jímky hluboké od 3 do 10 m.

K  běžným  objektům  vyskytujícím  se  ve  středověku,  patří  zahloubené  chlebové  pece 

a vápenky. Známe je zejména z 1. poloviny 13. století.

Od 1. poloviny 13. století bylo v obvodu městských hradeb šest kostelů, z toho tři kláštěrní, 

a jedna kaple. Jeden až dva kostely existovaly na historických předměstích. Ve 14. století 

přibyly stavby na vnitřních předměstích, v Králově Poli a na Starém Brně se jedná nejspíš 

jen o jeden kostel a dva klášterní, blízko za hradbami  je třetí.

Vývoj brněnské zástavby spadá do 13.-14. století, stejně jako ostatní středoevropská města, 

víme také zcela jistě, že místo původu nových osídlenců se nachází v německém prostředí. 

Konkrétně středoněmecké a jihoněmecké prostředí je spojeno s Brnem v tendenci hloubení 

sklepů v přední části parcel (Procházka 2000, 113-126).
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7.2.2.6 Náměstí Svobody

Náměstí Svobody patřilo vždy k nejvýznamnějším místům Brna a je spojován s počátky 

lokace města v 1. třetině 13. století. Nalézala se zde osada cizích kolonistů soustředěná 

v burgu kolem kostela sv. Jakuba. Předlokační osídlení jižní části města je zachyceno  již 

v 2. polovině 12. století a v severní části kolem kostela sv. Jakuba a náměstí Svobody se 

prostor ustavuje zřejmě až od počátku 13. století. Trojúhelníkový půdorys náměstí  vznikl 

rozčleněním  dálkové  komunikace  vedoucí  od  jihu  (dnes  ul.  Masarykova).  Na  západ 

směřovala  cesta k hradu Veveří,  na východě to pak byla trasa Běhounské ulice (platea 

Cursorum)  směřující  na  sever  na  Černou  Horu,  Svitavy  a  odtud  do  Čech.  V prostoru 

náměstí stál také kostel sv. Mikuláše, který byl vybudován pro frankofonní obyvatelstvo. 

Později byly kolem něj vystavěny také krámky a městská strážnice. Roku 1760 bylo ke 

kostelu  přistaveno barokní  průčelí  s  věží  a  hodinami  a  vedle  vystavěna  městská  váha. 

Kostel byl odsvěcen a uzavřen za josefínských reforem a stal se po roce 1787 vojenským 

skladištěm. Roku 1869 byly okolní krámky a váha zbourány. Na náměstí se od středověku 

až do konce 19. století konaly velké výroční trhy a stávaly zde také chlebné i masné lavice. 

V blízkosti ústí Hřbitovní uličky stál také pranýř a studna. Většina historické zástavby na 

náměstí byla zničena v rámci asanace a nahrazena novostavbami (Dřímal – Peša 1969, 290 

s.).

7.2.2.5 Měšťanské domy na Náměstí Svobody

7.2.2.5.1 Měšťanský dům na Náměstí Svobody č. 1

Archeologický výzkum z roku 2005 byl vyvolán rekonstrukcí Domu u Zlatého Orla, nám. 

Svobody č. 1.  Výzkumem bylo zjištěno, že nejstarší antropogenní činnost pochází ze 13. 

století. Lze je spojovat se založením a rozvojem středověkého města Brna.

Pro období 13. století byly zjištěny početné odpadní vrstvy a štětové úpravy. Dále byla 

zachycena studna a dvě odpadní jímky. Na stávající parcele domu náměstí Svobody 1 se ve 

14.  století  nacházelo městiště  náležející  k  vlastnímu domu s jeho středověkým jádrem. 

Zbytky zástavby se nepodařilo zachytit, ale lze se domnívat, že původně byla dřevohlinitá, 

zřejmě hrázděná. 
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Průběh  1.  poloviny  14.  století je  již  charakterizován  vznikem parcely  dnešního  domu 

s  podsklepeným  domem  trojdílné  dispozice  s průjezdem  v pravé  (východní)  polovině 

parcely. Přední sklep domu byl přístupný z náměstí sklepní šíjí, z níž se dochoval kamenný 

portálek v předním čele sklepa. Tři odpadní jímky, které byly zkoumány ve východní části 

dočasného  dvora  patřily  sousední  parcele.  Tento  prostor  sloužil  hygienickému  zázemí 

městiště i v 15. a zčásti v 16. století. Zázemí domu v mladším období tvořila archeologicky 

zachycená „chladírna“ a odpadní šachta.

Obr. 4: Archeologicky zachycené situace domu č. 1 

(<WWW http://www.archaiabrno.org/home_cs/?ac=NS/>)
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Archeologickým výzkumem byl zajištěna celá škála nálezů a vzorků z období 13. až 20. 

století. Byly získány celé, většinou však zlomky keramických a skleněných nádob, několik 

zlomků  železných  předmětů  a relikty  či  celé  kusy  stavební  keramiky.  Kromě toho  byl 

získán také soubor zvířecích kostí. Větší část nálezů pochází z výplní a zásypů odpadních 

jam 13. až 16. století. Byly získány velice zajímavé a v některých případech snad dokonce 

unikátní nálezy, a to nejen pro město Brno. Jedná se o kamnové kachle, zlomky skleněných 

nádob, zlatý prstýnek a kamenný brousek.

Obr. 5: Běžná stolní a kuchyňská keramika z výplní a zásypů odpadních jam u z domu č. 1  

ze 13.-16.stol. (<WWW http://www.archaiabrno.org/home_cs/?ac=NS/>)

Dnešní půdorys parcely je výsledkem složitějšího stavebního vývoje. V další stavební fázi 

gotickému  domu  o šířce  asi  10  m a  délce  20  m  došlo  při  renesanční  přestavbě  ve  2. 

polovině 16. století k připojení malé, příčně orientované parcely v České ulici. Koncem 18. 

století se parcela rozšířila asi severovýchodním směrem. Postupně tak vznikla dispozice 

s  uzavřeným pavlačovým dvorkem.
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Pozdně barokní úpravy zahrnovaly přeměny obytných prostor i viditelnou proměnu fasády.

Úpravami v 19. století byl vybourán boční vstup z České ulice a zřízena otopná komora pro 

obsluhu  kachlových  kamen.  V průběhu  19.  století  byly  v prvním  i v  druhém  patře 

v obytných pokojích zakryty renesanční či barokní trámové stropy podhledy s fabiony.  Do 

roku do roku 1910 byla domu změněna fasáda, završena nízkou atikou se štíty a novou 

sedlovou střechou  [1].

7.2.2.5.2 Měšťanský dům na Náměstí Svobody č. 8

Záchranný archeologický výzkum proběhl v letech 1997-1998. Z archeologicky nejstaršího 

zjištěného osídlení z doby lokace města, tedy z 1. poloviny 13. století známe pozůstatky 

suterénu dřevohliněného domu, který v průběhu 13. století zanikl požárem. V závěru 13. 

století  vzniká  v  čele  parcely  nejstarší  kamenné  jádro  domu.  Do  stejného  období  lze 

zahrnout i dno pece, jejíž funkci se nepodařilo zcela objasnit. Dokladem sociálního růstu je 

nález aquamanile ze 14. století. Původně zřejmě představovala koně s jezdcem. Do této 

doby můžeme zahrnout i jímku se zachovanou dřevěnou výztuží. Odpadní vrstvy byly na 

dvoře zpevňovány štětem. V zadní části domu byla objevena studna z nasucho kladených 

kamenů, ze které máme část dřevěné soustružené misky na nízké duté nožce. 16. století je 

reprezentováno nálezy brněnských pohárů, džbánů  a dalších keramických tvarů.
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Obr. 6: Typická keramika 16. století – tzv. brněnské poháry z domu č. 8

 (<WWW http//www.archaiabrno.org/home_cs/?ac=NS/>)

Dům na Náměstí Svobody č. 8 byl do přestavby ve 40. letech 19. století nazýván Dům U 

Zlaté lodi. První vývojovou fází je dvouprostorový dům z 2. poloviny 13. století ve střední 

části  městiště  při  tržišti.  Dům měl  zřejmě  dvě  podlaží. Hloubkový trakt  do  dvora  byl 

vystaven zřejmě ještě ve 14. století. V následujícím období byla na dvoře postavena ještě 

jedna středověká stavba, která se zdá být reliktem původně samostatného domu. Ten měl 

také dvě zděná podlaží. V období rané renesance byly prostory v suterénu zaklenuty. Na 

začátku  17.  století  měl  dům  dvě  patra,  v  baroku  byl  přestaven  v  palác  s  půdorysně 

dispozičním členěním. Pozděklasicistní úpravou získal dům dnešní půdorysnou podobu [1].

7.2.2.5.3 Měšťanský dům na Náměstí Svobody č. 9

Archeologický výzkum proběhl v roce 2004 v místě tzv. Proluky na Náměstí Svobody č. 9. 

Vzhledem k tomu, že v místě výzkumu se nezachoval původní terén, probíhal výzkum až 

pod  podlahou  sklepa  domu.  Z  1.  poloviny  13.  století  byly  zachyceny  pozůstatky  čtyř 

odpadních jímek. V jedné z nich se nalezly 4 tyglíky, u kterých se rentgen-fluorescenční 

analýzou zjistily zbytky stříbrných slitin a u jednoho případu i zlato. Právě odpadní jímky 

bývají  při  výzkumu  měst  nejčastějším  nálezem.  Hloubily  se  v  zadních  prostorách 
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hospodářské části  domu, bývaly dřevěné,  později   vyzdívané.  Pozoruhodné je,  že věci, 

které  obyvatelé  domů  tehdy  vyhazovaly,  představují  pro  nás  důležitý  zdroj  informací 

o jejich životě.

obr. 7: Rozmístění a rámcová datace odpadních jímek na parcele domu č. 9

 (<WWW http//www.archaiabrno.org/home_cs/?ac=NS/>)

Co je v Brně spíše vzácností, jsou nalezené dřevěné předměty. Dochovaly se díky vysoké 

hladině  spodní  vody.  Dochovala  se  zde  celá  vydřevená  jímka  s  množstvím dřevěných 

artefaktů, která se datuje do 15. století.  Z nálezů v jímce jmenujme typický keramický 

materiál  2.  poloviny  15.  století  (kuchyňská  a  stolní  keramika,  kamnové  kachle),  šest 

ševcovských kopyt, žebřík, části mísy a dřevěného kola, z poničené nadzemní konstrukce 

bylo v zásypu uchováno vlastní záchodové prkénko. Z ostatních nálezů lze uvést spodní 

části skleněné číše či zbytku kožené boty. Dendrochronologickou metodou byla získána 

data v rozmezí let 1444-1455 a 1430-1437. Nejpozdější možný rok vzniku jímky je rok 
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1455.  Dřevěné  artefakty  z  jímky  poskytly  nejmladší  možná  data  skácení  stromů  před 

rokem 1468. Jímka byla tedy používána cca 15 let. Dále zde byly zjištěny části dřevohlinité 

zahloubené  kůlové  stavby  zřejmě  hospodářského  charakteru.  Stavba  byla  datována  do 

druhé poloviny 13. století.

Novověká zástavba domovní parcely zaujala celou šíři velkého gotického městiště. V zadní 

části tohoto městiště, protáhlého do hloubky bloku, stála ještě v 17. století hranolová věž. 

Zvláštnost  takové  stavby  v jádru  městského  bloku  lze  vysvětlit  jedině  tak,  že  šlo 

o pozůstatek pozdněrománské domovní zástavby z počátku 13. století. V roce 1634 stával 

již opět na původním městišti jiný dům, k jehož zvětšení další přestavbou došlo v roce 

1661.  Velký  pozdněrenesanční  měšťanský  dům  zaujal  v 1.  polovině  17.  století  celou 

stavební parcelu se 2-3 dvorními křídly.  Měl dvoupatrové průčelí  obdobného rázu jako 

sousední  honosné  domy  východní  fronty  náměstí.  Pravděpodobně  pozdněbarokní  či 

klasicistní úpravou byl dům zvýšen o 3. patro. Za První republiky (před 1931) je vývoj 

domu dovršen demolicí [1]. 

1. http://www.archaiabrno.org
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obr. 8: Ševcovská kopyta a části dřevěné mísy z 15. století z domu č. 9

 (<WWW http//www.archaiabrno.org/home_cs/?ac=NS/>)

7.2.2.6 Závěr 

Archeologické  výzkumy  se  dotkly  profánní  městské  zástavby.  Nejdůležitější  byly  ty 

výzkumy, které obsáhly celé domovní parcely (náměstí Svobody, Obchodní galerie velký 

Špalíček,  Zelný  trh).  Výzkumy  přinesly  nejkomplexnější  prameny  k  vývoji  zástavby 

jednotlivých středověkých parcel a napomohly tak k objasnění vývoje zástavby města od 

dřevohliněné  architektury  po  zděnou.  Výzkumy,  které  zahrnuly  i  hospodářské  zázemí 

parcel, obsahovaly množství nálezů reprezentující hmotnou kulturu od počátků města až do 

současnosti.
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7.2.2 Hradec Králové

7.2.2.1 Dějiny Hradce Králové

Oblast soutoku Labe a Orlice je místem, kde leží město Hradec Králové. Patří k nejstarším 

doloženým českým městům. Existence pravěkých kultur na stejném místě kousek od brodu 

přes  řeku  Labe  a  charakter  nálezů  dokazují,  že  byla  tato  lokalita  po  dlouho  dobu 

obchodním  střediskem.  V 10.  století  zde  bylo  založeno  slovanské  hradiště  rodu 

Slavníkovců s tržištěm těžícím ze staré obchodní stezky směřující od Krakova přes Náchod 

k Praze. Zásadního významu se Hradec Králové dočkal ve 13. století, kdy se hrad s tržním 

předhradím stal za vlády Přemysla Otakara I. svobodným královským městem. Byl zde 

vybudován novy gotický královský hrad, kde pobývali panovníci jako Přemysl Otakar I., 

Václav I., Přemysl Otakar II., Václav II., který město ustanovil jako věnné pro královny 

vdovy. Na přelomu 13. a 14. století pomohli k rozvoji města němečtí kolonisté a vrstva 

kupců a řemeslníků. V této době se zrodila původní městská fortifikace. Ve 14. století byl 

Hradec Králové po Praze druhým nejvýznamnějším českým městem, jak svou rozlohou, 

tak  počtem obyvatel.  V tomto  období  zde  byl  postaven chrám sv.  Ducha.  Stavělo  se  i 

v obou předměstích, ve východním Mýtském u Orlice a v západním Pražském u Labe. Toto 

území bylo tvořeno patnácti ostrovy mezi rameny obou řek, které byly propojeny šestnácti 

mosty. Na předměstích existovalo sedm farních kostelů, dva kláštery a tři špitály pro chudé 

a nemocné, při nichž byly kostely také. Po husitské revoluci byl za vlády Jiřího z Poděbrad 

opraven chrám sv. Ducha, postavena kašna na náměstí (r.1782 stržena). Král Jiří i Vladislav 

Jagellonský  městu  potvrdili  stará  privilegia,  čímž  se  Hradec  Králové  stal  opět  jedním 

z nejbohatších českých měst (Sigl – Vokolek 1992, 83-90, Bláha – Frolík – Sigl 2007, 82-

93).

Středem města je dnes Velké náměstí, které je zhruba ve tvaru trojúhelníku o rozloze 1, 8 

ha. Na jižní straně městské zástavby je hrana s bývalou městskou fortifikací.  V západní 

části náměstí je chrám sv. Ducha a komplex budov městské zvonice, radnice, kaple sv. 

Klimenta a dalších staveb. Severně od náměstí se vytvořila síť ulic s hlavními ulicemi ve 

směru  západ  -  východ.  K východní  straně  náměstí  se  připojuje  lichoběžníkové  Malé 

náměstí o rozloze 0, 5 ha. Vstup do města umožňovala Pražská (v písemných pramenech 
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označována  jako“stará“)  a  Mýtská  brána  (v  písemných  pramenech  označována  jako 

„nová“) (Bláha – Frolík - Sigl 2007, 82-93).

obr. 9: Hradec Králové, jádro města dle stavu z roku 1766 (Bláha R., s.13)

7.2.2.2 Opevnění  pravěkého a slovanského hradiště 

Návrší  eneolitického výšinného sídliště bylo chráněno jednoduchým palisádovým ohrazením. 

Z doby lužické je těsně před okrajem návrší doloženo valové opevnění, kdy čelo valu kryla 

dřevěná stěna. Šířka valu byla kolem 8-10 m. V době hradištní, nejpozději v 10. století se toto 

opevnění zúžilo na 6 m. Přední část valu udržovala zeď z opukových kamenů.
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Důležitým zjištěním je to, že slovanský val prokázaný na východním a částečně severním 

obvodu městského jádra, obklopoval celé návrší. Vchod do hradiště byl v místech  mělké 

deprese na západní straně, kde stála ve středověku Pražská brána (M. Richter – V. Vokolek 

1995, 89-138).

7.2.2.3 Opevnění  11. až počátku 13. století 

Častými  stavebními  činnostmi,  exploatací  středověkých  hradebních  objektů  od 16.  století 

došlo  ke  zničení  středověkých  i  starších  vrstev  na  všech  zkoumaných  místech.  To 

archeologům nedovolilo podrobněji prozkoumat slovanský val, ale také další stavební etapy 

tohoto valu před vysazením středověkého města. Opevněné předhradí poskytovalo ochranu 

pro  obyvatele  sídlištní  aglomerace  kolem hradiště  i  širšího  okolí.  V 11.  století  existovala 

kolem knížecího hradu hradba z nasypaného hliněného a jílovitého materiálu. Zřejmě byla ve 

vrchní části zpevněna dřevěnou konstrukcí, s ochozem na vnitřní straně. 

Nejstarší informace o městských hradbách je z roku 1321, kdy Jan Lucemburský pro snahu 

měšťanů o obnovení hradebních zdí osvobodil město na sedm let od platů a berní zemských. 

Dochované zbytky hradeb vznikající  od dvacátých let  14.  století  lze považovat za hradby 

cihlové.  Měšťanům bylo uděleno roku 1307 privilegium těžit  a dovážet,  kámen, vápenec, 

písek, ale i jíl, jako vhodný materiál pro výrobu cihel.

Vzhledem  ke  sporadickým  zjištěním  archeologických  výzkumů  a  jen  několika 

dochovaných  reliktů  hradeb  si  nelze  vytvořit  celkový  obraz  o  středověkém hradebním 

systému. Nicméně pomoci nám při jeho rekonstrukci může přehled hradebních objektů, 

zachycených na vedutách a v souboru plánů z 18.  století  spojených se stavbou barokní 

pevnosti. Do poloviny 18. století zmizelo z jižního úseku několik věží a hranolových bašt. 

Při stavbě pevnosti muselo město ustoupit při odstranění dolní hradby, hradebních věží a 

bran.  Pomoci mohou i analogické situace z jiných měst, například Nymburka,  který se 

svým  stavebním  materiálem  a  typem  dovnitř  otevřených  dveří  nejvíce  podobá 

královehradeckým hradbám. Tento typ opevnění přinesli kolonisté z Branibor a severního 

Německa, na tomto území je datován do konce 13. století (M. Richter – V. Vokolek  1995, 

89-138).
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7.2.2.4 K urbanismu počátků města 

Urbanistický vývoj města byl určen jednak půdorysným tvarem návrší –  areálem slovanského 

hradiště, a sídelními poměry, které  vznikaly již v době před lokací města.

Jihozápadní  plochu návrší zaplnilo po vysazení města trojúhelníkovité náměstí.  Jakmile se 

náměstí vytyčilo a rozvrhla se zástavba při lokaci města, zbylo velké území jižně od knížecího 

hradu. Severní řada parcel na Velkém náměstí kopíruje mírnou depresi, na jejíž hranu sahaly 

v počátečním období středověkého města dvorky. Jižní a západní řada městišť respektovala 

průběh  opevnění  někdejšího  hradiště  na  okraji  návrší.  V jihozápadním rohu  náměstí  bylo 

místo pro farní kostel se hřbitovem. 

Nejstarší  kronikářský údaj o radnici  je z roku 1418, ale  záznamy o městské radě dovolují 

předpokládat radnici již dříve ve 14. století.

V roce 1307 bylo městu uděleno privilegium tzv.  nuceného skladu,  kdy kupci,  kteří  tudy 

prijížděli museli své zboží po určitou dobu nabízet na místním trhu. Z toho důvodu se stavěly 

kupecké domy, zpravidla přímo na náměstí.  Po lokaci města stála na náměstí obydlí různé 

funkce. Na východní straně náměstí byl objekty, které mohly souviset s obytnou zástavbou 

nebo s provozem městského tržiště (tržní boudy a krámy).

Archeologický výzkum objasnil strukturu středověké parcelační sítě pouze na severní straně 

Velkého náměstí.  Stavebně historickým průzkumem byly kolem náměstí  zjištěny úzké,  ve 

většinou méně než 12 m, někdy i kolem 5 m široké parcely, jež se daly označit za prvotní 

městiště.  Východní  plocha  návrší  s  Malým náměstím byla  zastavěna  již  v  prvních  fázích 

města, zřejmě později, než kolem Velkého náměstí.

Z doby vzniku města, zahrnující i  druhou polovinu 13. století, ukázal výzkum ve velké 

míře  jen  dřevěné  stavby  hospodářského  charakteru.  Někde  se  může  jednat  i  o  obytná 

stavení, což s přihlédnutím k písemným pramenům i archeologickým výzkumům, může 

znamenat to, že v zadní části parcel stály někdy příbytky chudších měšťanů, kteří byli u 

majitelů parcely v pronájmu.

Podle  analogií  z  dalších  našich  měst  lze  očekávat  dočasné  stadium zástavby po  vysazení 

města a po likvidaci objektů ze staršího osídlení. Hlavním materiálem bylo dřevo a většina 
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staveb byla nadzemních se stěnami s kůly nebo s jednoduchou rámovou konstrukcí. U parcel 

větších  rozměrů  se  patrně  spojovaly  jednotlivé  původní  stavební  buňky  do  jednotného 

půdorysu pozdně středověkých domů. Velký počet úzkých parcel ukazuje na skutečnost, že 

běžným typem se spíše nepodsklepenou frontální dřevěnou částí zřejmě již patrového domu 

byl  tzv.  síňový  dům  s  polozahloubenou  zděnou  komorou  s  obytnou  místností  nad  ní. 

V průběhu doby se z něj stal celozděný dům se sklepy i pod přední částí.

Vzhledem k velkému dílu dřevěných staveb převažující až do novověku se nelze divit, že tak 

často  docházelo  k  ničivým  požárům.  Před  polovinou  a  v  druhé  plovině  13.  století  se 

objevovaly v Hradci zděné stavby z cihel. Od 14. století jsou pak cihly obvyklé v celém jádru 

města. Tento stavební materiál sem přinesla huť přestavující královský hrad v raně gotickém 

stylu a také stavba minoritského kláštera.

Důležitým životním činitelem bylo zásobování vodou. Doklady získávání vody z řeky do 

nádrže vodní věže, odkud tekla do kašen i pivovarů, jsou známy až z 15. století. Vodovodní 

systém lze očekávat už ve 14. století.

Obvyklým úkazem hospodářských objektů středověkých parcel jsou fekální  jímky,  které 

se  po  naplnění  zasypaly  a  kousek  vedle  se  opět  vyhloubily.  Byly  nositelem  nákaz 

a  epidemií.  V  prvotním  období  města  byly  jímky  jednoduše  vydřevené.  Od  výdřevy 

a  vykopané šachty kryla  jímku vrstva jílu.  Zděné nebo roubené stěny jímek známe až 

z novověku.

Problémy ve středověkém městě způsoboval také všudepřítomný odpad. Protože vrstvy bahna 

stěžovaly úklid i chůzi a pohyb vozů, zpevňoval se povrch kamenným štětem a pískem, někdy 

i vyložením trámy a břevny. Obecně dláždění znamenalo nástup civilizační úrovně měst a 

zlehčilo  čištění  veřejných  ploch.  Ovšem  odstraňování  odpadu  na  soukromých  dvorcích 

měšťanských domů bylo zcela v rukách majitele. Řemesla, která při svém provozu vytvářela 

velké množství odpadu, přispívala ke zvyšování vrstev na parcelách (M. Richter – V. Vokolek 

1995, 89-138).

7.2.2.5 Archeologické výzkumy

Archeologické výzkumy ve městě probíhaly v 60. a 70. letech a potom od 90. let minulého 

století  a  řešily  zejména  otázku  původního  prostorového  uspořádání  zástavby  Hradce 
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Králové. V roce 1971 proběhl výzkum zadních částí parcel. Bylo zjištěno, že k ukotvení 

parcelních hranic v dnešní podobě došlo nejpozději na konci 13. století.  Nejstarší domovní 

zástavba ze 14. století je doložena depotem pražských grošů Karla IV. Z dalších výzkumů 

hradeckého Velkého náměstí  vyplývá, že tato plocha byla minimálně do 1. čtvrtiny 14. 

století zastavěna objekty hospodářského a obytného rázu. Ještě v polovině 13. století došlo 

ke štětování povrchu Velkého náměstí, což můžeme označit za projev vznikajícího města. 

Ve  východní  části  náměstí  byly  objeveny  studny  a  jímky  datovatelné  do  13.  století. 

Záchranné archeologické výzkumy Malého náměstí probíhaly v letech 1970, 1997 a 2000. 

Ukázaly stejně jako výzkumy Velkého náměstí, že jeho plocha byla ve 14. století zastavěna 

zahloubenými objekty obytného a technicko – hospodářského charakteru. Po zdemolování 

těchto staveb zde pravděpodobně fungovalo vedlejší tržiště. To mohlo souviset s potřebou 

rozrůstajícího  se  města,  nebo  s nutností  zřízení  vedlejšího  tržiště.  Uprostřed  něj  byla 

vyhloubena  dřevem pažená  studna,  která  byla  nejspíš  v pozdním středověku nahrazena 

kašnou. Archeologický výzkum na hranicích dnešních parcel ukazuje, že se zde nacházely 

četné jímky a odpadní jámy, které byly datovány do 14. – 17. století (Bláha – Frolík – Sigl 

2007, 82-93).

Archeologicky lze sledovat i vývoj hradeckého dláždění. Dřevěné haťování ze 13. století 

bylo nahrazeno ve 14. století valounovou dlažbou. V 16. století byla vystřídána čedičem 

(Bláha – Frolík – Sigl 2007, 82-93).

7.2.2.6 Závěr

Archeologické  výzkumy  odhalily  četné  změny  v prostorovém  uspořádání,  uliční  sítě 

a parcelace obou měst. Vývoj obou hlavních veřejných prostranství známých jako Velké 

a malé náměstí byl složitý. Ačkoliv předchozí badatelé zastávali názor, že na ploše Velkého 

náměstí se nacházelo raně středověké tržiště, víme dnes, že zde stály až do poloviny 13. 

století  objekty  obytného  či  hospodářského charakteru.  Současné  Malé  náměstí  se  stalo 

veřejným prostranstvím až od konce 14.  století  po zrušení  zástavby na jižní  a  západní 

straně. 
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7.2.3 Litovel

7.2.3.1 Úvod

Město Litovel leží ve výšce 223 m n. m. v Hornomoravském úvalu na kraji Mohelnické 

brázdy,  v nížině,  kde řeka Morava vytváří  četná ramena.  Městem protéká šest  proudů, 

z nichž jeden teče pod radniční věží a pod náměstím. Odtud přízvisko Hanácké Benátky.

Obr.  10:  Pohled  na  Litovel.  Šrafovaně 

vyznačeno předlokační sídliště na Starém 

Městě (Šlézar 2004, s. 105)

7.2.3.2 Dějiny středověké Litovle

Nejspíš  jako  protiváha  olomouckého  biskupství  a  kláštera  Hradisko  vznikla  poblíž 

olomouckého knížecího sídla hned dvě další  královská města.  Roku 1213 Uničov a asi 

v  polovině  13.  století  založil  Přemysl  Otakar  II.  Litovel.  První  autentickou  informaci 

o založení města máme až v listině z roku 1287 – tehdy pod jménem Luthovia. Úkolem 

kolonizovat nové město byl pověřen Jindřich Epich. Při výběru lokality hrála rozhodující 

roli obchodní cesta vedoucí od Olomouce na západ přes Uničov směrem do Čech, která 

musela překonávat bažinaté a zalesněné území podél řeky Moravy. Listinou Václava II. 

z  roku 1291 byla  posílena městská práva – privilegium umožňovalo kupovat  pozemky 
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a  získávat  poddané  od  sousední  šlechty,  v okruhu  jedné  míle  nesmělo  být  vařeno 

a šenkováno pivo, ani konán trh. Měšťané byli vyčleněni ze zemského práva a stali se tak 

svobodnými občany. Výsadu budování pevných kamenných hradeb získala Litovel od Jana 

Lucemburského listinou z roku 1327. Panovník povolil obehnat město zdí ve výši necelých 

5  metrů  a  v  délce  cca  1280  metrů.   Hradby  byly  široké  2  metry.  Předpokládáme,  že 

litovelské hradby stály již v roce 1346, kdy město uzavřelo obranný spolek s Olomoucí 

a  Uničovem.  Výstavba  hradeb  zahrnovala  i zbudování  bran  a  obranných  věží.  Byly 

postaveny dvě brány. Horní, tzv. Uničovská a dolní, tzv. Olomoucká. Na západě a východě 

stály obranné věže – Mlýnská a Jateční, později zde  byl navršen val, před ním byl menší 

příkop s hrází a toto vše obklopovala ramena Moravy. Karel IV. P

otvrdil  roku  1334  obranný  trojspolek  Litovel-Uničov-Olomouc  a  byly  také  založeny 

městské knihy. Z roku 1361 je zachována nejstarší městská pečeť s jednou rybou, pozdější 

už má ryby dvě (stříbrného kapra a štiku v modrém poli). Roku 1359 jsou v Litovli uváděni 

soukeníci, koncem 14. století mlýny, v 16. století došlo k dalšímu rozvoji soukenictví a 

hrnčířství, roku 1568 byla založena papírna. Od roku 1643 do 1650 bylo město 3x dobyto a 

vypleněno Švédy (Kaureová – Koudela 1998, 122 s., Kollmann 1987, 63 s., Šik 1994, 247 

s.).

7.2.3.3 Archeologické výzkumy

Výzkumy v Litovli  byly prováděny v letech 1998-2004 Mgr.  Pavlem Šlézarem z NPÚ 

v Olomouci. 

Litovel  byla  založena  na  zeleném  drnu  (dle  dendrologického  datování  do  roku  1256) 

uprostřed  bohatého  systému  ramen  řeky  Moravy  v  místě  důležitého  brodu  v  těžko 

prostupných lužních lesích. Dnešní Staré Město, které je od centra Litovle vzdálené pouze 

0,  5  kilometru,  bylo  předlokační  trhovou osadou  (k  tomu:  Šlézar,  P.  2004:  Předběžná 

zpráva  o  objevu  „Antiqua  Civitas“  na  Starém  Městě  v  Litovli  a  několik  poznámek  

k  aspektům geneze  města  Litovle,  Přehled  výzkumů 46,  103-110).  Zahloubené  objekty 

prvních osadníků byly zachyceny několika sondami na Náměstí Svobody kolem kostela sv. 

Marka (tedy na místě budoucího sakrálního areálu) a přímo v kostele sv. Marka a v kapli 
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sv. Jiří, která stojí v bezprostřední blízkosti tohoto kostela.  Po zasypání lokačních objektů 

zde začal fungovat městský hřbitov a hromadily se zde vrstvy uličního odpadu. Mohutné 

souvrství  organogenního  odpadu,  které  se  navršilo  na  ulicích,  zvedlo  úroveň  povrchu 

města,  což bránilo relativně častým povodním. Až do 15. století byla městská zástavba 

dřevohlinitá. První zahloubené suterény domů vznikaly až ve 14. a v 15. století a to již do 

antropogenních vrstev. Jelikož jsou podložní štěrkopísky málo nosné, nedovolovaly vzniku 

brodů přes řeku Moravu, proto se spíš uvažuje o existenci dřevěných lávek a mostů (Šlézar 

- Faltýnek 2003, 204-210).

V roce 1999 byl v kostele  sv.  Marka objeven přesbytář ze  14.  století,  našel  se kousek 

knižního  kování,  železný  klíč;  jedna  ze  sond v  chrámové  lodi  zabrala  část  městského 

hřbitova (7 pater hrobů nad sebou – nejmladší z nich byly dobře dochované), mezi hrobové 

nálezy patří části kožených bot, nůžky, zlatý prsten, část podkovy, fragmenty dřevěného 

křížku, dřevěné perličky a křížek do růžence i s provázkem v původním stavu, pozlacené 

medailonky;  z  JZ  krypty  známe  pečetidlo,  tužky,  mosazné  špendlíky  ze  17.  století  či 

dřevěné hrací kostky.

V roce 1998 byl v kostele sv. Filipa a Jakuba prováděn záchranný archeologický výzkum – 

stručně k nálezům: našlo se základové zdivo oltářní menzy z přelomu 12. a 13. století. 

Zajímavým nálezem je původní část střešní krytiny (1. zjištěný druh této krytiny v České 

republice).  V sondách  byly  zachyceny  pohřby  a zbytky  rakve  z  18.  století  (Šlézar  – 

Faltýnek 2003, 204-210).

Archeologické práce zachytily velké množství informací. Byla objevena ševcovská dílna 

na náměstí Přemysla Otakara ze 2. poloviny 13. století, ve Smyčkově ulici, blízko muzea 

byla zachycena část lehkého dřevohlinitého opevnění v podobě příkopu širokého 2,5 metru, 

hlubokého 1,8 metru, kůlová palisáda vyplétaná proutím a val o šířce 2 metry, který byl 

z vnitřní strany zajištěný stěnou z fošen. Tento objekt je datován do období třicetileté války. 

V  Masarykově  ulici  byly  objeveny  dvě  úrovně  kamenných  dlažeb  ze  14.  století. 

Archeologickým dohledem bylo také zachyceno množství dřevěných pilotů využitých ke 

zpevnění povrchu na místě staveb a regulací řeky Moravy (Šlézar – Faltýnek 2003, 204-

210).
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7.2.3.4 Závěr

Díky  velice  příhodným  přírodním  podmínkám  (podmáčenému  prostředí)  se  kromě 

tradičních  nálezů  (keramika,  kovy,  sklo)  podařilo  objevit  několik  vzácných  nálezů 

z organických materiálů (kůže, dřevo, provazy) z uličních vrstev. I když je výzkum ve fázi 

zpracování, lze říci, že se Litovel stala lokalitou evropského významu.

7.2.4 Opava

7.2.4.1 Úvod

Opava leží  na řece Opavě v údolí,  které je ohraničeno na jihozápadě výběžky Nízkého 

Jeseníku,  na východ od města se rozprostírá Poopavská nížina.  Je městem, které svým 

významem přesahuje hranice okresu.

7.2.4.2 Dějiny středověké Opavy

Město  Opava  náleží  ke  starým  sídelním  územím.  První  svědkové  osídlení  pocházejí 

v archeologických nálezech již ze starší doby kamenné. Takřka každé období pravěku zde 

zanechalo své  stopy.  Poslední  z  nich  bylo  slovanské  hradiště  v  Kylešovicích,  jehož 

obyvatelé  náleželi  s  největší  pravděpodobností  k  Holasicům,  připomínaném  v  názvu 

nedaleké obce Holasovice. Středověké osídlení Opavy se konstituovalo patrně ve 12. století 

v  podobě  kupecké  osady,  situované  poblíž  brodu  přes  řeku  Opavu  na  obchodní  cestě 

z Moravy do Polska. Tato cesta byla součástí Jantarové stezky spojující Jadran s Baltem 

(Müller – Žáček 2006, 611 s.). 

První  písemná  zmínka  o  osadě  s názvem  Opava,  která  se  nacházela  na  křižovatce 

obchodních  cest,  je  z roku  1195.  Založení  města  Přemyslem Otakarem I.  je  doloženo 

listinou  z roku  1224.  V rámci  České  koruny  vzniklo  na  začátku  14.  století  Opavské 

knížectví (Zezula – Kiecoň – Kolář 2007, 118-143).
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7.2.4.3 Výsledky archeologických výzkumů

Nejspíše hned po lokaci byla Opava opevněna. Funkci hlavního tržiště měla tři náměstí: 

Horní  náměstí  ve  tvaru  lichoběžníku,  které  bylo  spojeno  ulicí  Mezi  trhy  s Dolním 

náměstím a Dobytčím trhem na východě městského jádra. Důležitý je fakt, že podobný 

koncept dvojice hlavních náměstí s nestejným zaměřením se uplatnil například i v Bruntále 

nebo Horním Benešově.  Bloky  domů,  které  na  náměstí  navazovaly,  se  přizpůsobovaly 

nejen linii  městské fortifikace,  ale  i  starším komunikacím.  Podle některých badatelů je 

Dobytčí trh pokládán za nejstarší tržiště, kdežto Horní a Dolní náměstí za výsledek lokace. 

Další autor našel lokační jádro, které navazuje na starší osídlení v oblasti Horního náměstí, 

poté se osídlení rozrostlo i do prostoru Dolního náměstí (Zezula – Kiecoň – Kolář 2007, 

118-143).

Výzkumu veřejných prostranství  středověké Opavy se přikládá velký význam. V letech 

2000 – 2004 byl proveden výzkum ve východní části historického jádra, které zahrnuje 

Masarykovu třídu, Dolní náměstí a některé další ulice. Vlivem splachů z přilehlých parcel 

se ve středověku zvyšovala úroveň terénu. V novověku se terén navyšoval již intencionálně 

vrstvením šterkopísku. Díky tomu se dobře dochovala nejstarší dlažba, která se skládala 

z vrstvy valounů a oblázků.  Zpevňování povrchu dlážděním můžeme ztotožnit  s dobou, 

kdy lze potvrdit, že tento terén se již začal komunikačně využívat nebo také mohl sloužit 

jako tržiště (Zezula -  Kiecoň -  Kolář 2007, 118-143).

Díky dendrodatům víme, že ve 30. letech 13. století vznikla dřevěná odvodňovací koryta 

na dosud nezpevněném povrchu pozdějšího náměstí.  Odváděla  se  jimi povrchová voda 

z výše položeného Horního náměstí. Voda tekla do severovýchodního rohu, kde v tu dobu 

stála Ratibořská brána. Vodní koryta byla otevřená, ale v blízkosti brány byla dva metry 

pod zemí, z čehož lze usoudit, že zde stála fortifikace, kterou odváděná voda protékala, 

aniž by narušila její obranný úkol. Dřevěná koryta mohla být funkční zhruba 20 – 30 let, 

poté byla překryta nejstarší dlažbou. Někdy mezi 50. – 70. lety 13. století se započalo se 

stavbou dřevěných cest a chodníků (Zezula -  Kiecoň -  Kolář 2007, 118-143).

Výsledky archeologických výzkumů v prostoru  komunikací  a  veřejných prostranství  ve 

východní části historického jádra města Opavy se shodují v tom, že obě tržiště – Dolní 
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náměstí  a Dobytčí  trh – začala fungovat teprve 30-50 let po založení města,  zřejmě ve 

stejné době byly dlážděním upraveny přilehlé komunikace. Nepřítomnost dláždění podle 

názoru badatelů nemusí  vylučovat  tržní  charakter  místa.  Předtím,  než se  tržiště  a  ulice 

vydláždili, došlo zřejmě k terénním úpravám, přičemž byly odstraněny svrchní vrstvy. Tím 

pádem archeologové stále nemohou posoudit, jaké akce a aktivity v této části město zažilo 

před polovinou 13. století (Zezula -  Kiecoň -  Kolář 2007, 118-143).

Předstihovým výzkumem na Dobytčím trhu bylo prokázáno, že zdejší schéma parcelace 

pochází nejpozději z doby kolem poloviny 13. století. Přišlo se také na to, že ve stejném 

období  již  došlo  i  k  ukotvení  hranice  mezi  zadními  částmi  relativně  krátkých  parcel 

v severovýchodní části ulice Mezi trhy a městišti na Dolním náměstí. Dlouhodobé trvání 

tohoto uspořádání pak dokládají i mladší odpadní jímky. Sice bylo zdejší parcelní schéma 

relativně stabilní, přesto se zde udály menší změny, a to zejména v týlních částech parcel, 

kde  probíhaly  majetkové  transakce  různého  druhu,  díky  kterým  se  měnila  velikost 

jednotlivých  parcel  tak,  jak  majitelé  potřebovali  a  sousedé  umožnili.  Taková  situace 

existovala až do 19. století., kdy jej známe z měření stabilního katastru (Zezula -  Kiecoň - 

Kolář 2007, 118-143).

Podobu osídlení v začátcích vývoje městské parcely bylo možné dále rozpoznat několika 

archeologickými výzkumy domovního bloku na Horním náměstí. Sídlištní objekty (oválné 

a kruhové jámy, množství jamek po ražených kůlech a kolících), se zahlubovaly přímo do 

povrchu terénu a jejich výplň datuje keramika do 1. poloviny 13. století. Také z této plochy 

známe  pozůstatky  plotů,  které  se  svým  umístěním  shodují  se  schématem  parcelace 

zaznamenané indikační skicou stabilního katastru (Zezula -  Kiecoň -  Kolář 2007, 118-

143).

Ustálení jednotlivých městišť dokládá jejich obytná a hospodářská zástavba. Bylo zjištěno, 

že  v prvních  desetiletích  vývoje  města  v Opavě  převažovaly  dřevohliněné  stavby. 

Zahloubené suterény, které lze považovat za pozůstatky dřevohliněných městských domů, 

většinou zaujímají plochu, která nesouhlasí s pozdějším schématem parcelace. V počáteční 

fázi  města  lze  tušit,  že  zástavba  města  nebyla  uspořádaná.  Díky hromadění  odpadních 

jímek můžeme zjistit, kde bylo hygienické a hospodářské zázemí domu, tím pádem známe i 

polohu dvora  domu.  Nejstarší  opavské  odpadní  jímky jsou doloženy již  ve 13.  století. 
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Nacházíme je spíše v zadních částech dlouhých parcel směřovaných kolmo na hlavní ulice 

a náměstí (Zezula -  Kiecoň -  Kolář 2007, 118-143).

K urbanistickému vývoji středověké Opavy byla napsána spousta literatury. Téměř všechny 

názory řeší  nepravidelnosti  v městském půdorysu,  velkou zásluhu v této  diskuzi  učinila 

analýza  dislokace  plnoprávných  domů  provedená  Jaroslavem  Bakalou.  I  když  většina 

badatelů souhlasí s tím, že vývoj města je ovlivněn situací předlokačního sídlištního areálu, 

jen zřídka badatelé zahrnují do svých interpretací archeologické prameny. Je to dáno také 

tím, že se zatím příliš  nedaří  rozpoznat v hmotné kultuře horizont nálezů,  který by byl 

spojen  s předlokačním sídlištěm a  soubor,  který  by  náležel  již  institucionálnímu městu 

(Zezula -  Kiecoň -  Kolář 2007, 118-143).

7.2.4.4  Závěr

I přes věty zmíněné výše můžeme díky výsledkům terénní archeologie pozorovat proces 

změn  alespoň  v rámci  jednotlivých  městských  parcel,  některých  veřejných  prostranství 

a  komunikací.  Současný  stav  poznání  naznačuje,  že  se  urbanistická  struktura  Opavy 

nevyvíjela  naráz,  ale po částech,  v konkrétních úsecích ale  vývoj šel  do podoby, jakou 

známe z nejstarších vyobrazení města a map. Je ale zároveň nutné předpokládat dělení či 

slučování původních parcel, druhotnou zástavbu v zadních částech dlouhých parcel, které 

původně  procházely  celou  šířkou  domovního  bloku  a  některé  více  zásadní  změny 

související například se zakládáním sakrálních objektů.

7.2.5 Praha

7.2.5.1 Úvod

Praha je hlavní a současně největší město České republiky, historická metropole Čech. Leží 

ve  středu  Čech  na  řece  Vltavě,  uvnitř  Středočeského  kraje.  Historické  centrum  města 

s  jedinečným  panoramatem  Pražského  hradu  je  od  roku  1992  památkovou  rezervací 

UNESCO.
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7.2.5.2 Dějiny středověké Prahy

Na počátku 10.  století  za  vlády Spytihněva  I.  byla  plošina ostrohu nad  řekou Vltavou 

obehnána  obranným  valem  a  vznikl  zde  knížecí  palác,  čímž  byly  položeny  základy 

Pražského  hradu,  kam  přesídlil  kníže  se  svojí  družinou  z  Levého  Hradce.  Rozšíření 

osídlení pražské aglomerace proběhlo  v 9. - 12. století. Založením Starého Města a Malé 

Strany ve 13. století, Hradčan a zejména Nového Města pražského ve 14. století se stala 

pražská městská aglomerace významným evropským centrem (Janáček 1983, 355 s.).

7.2.5.3 Vývoj pražské kotliny v raném a vrcholném středověku

V 60. letech minulého století existovala domněnka, že první bylo osídlena oblast Starého 

Města  pražského.  Tento názor  byl  již  odborníky vyvrácen.  Dnes  je  zřejmé,  že se směr 

osídlení pražské kotliny stočil  na levý břeh, tedy na území Malé Strany.  Až později se 

osídlení přesunulo na pravý břeh řeky Vltavy.  Levobřežní osídlení bylo datováno do 8./9.- 

12. století.  V jižní části Malé Strany byly odkryty relikty dřevohliněné hradby s několika 

segmenty příkopů z 9. století. Bohužel nám zatím uniká odpověď na problém časového 

vztahu mezi původním malostranským opevněním a počátky Pražského hradu. (Klápště 

2005, 340-355). 

Další  otázkou  je  socioekonomický  rozbor  malostranského  osídlení.  Víme,  že  v  9.-10. 

století  byla  v  periferních  oblastech  na  hradčanském  ostrohu  koncentrována  výroba 

a  zpracování  železa.  Zajímavým  bodem,  se  kterým  se  archeologie  potýká,  je  otázka 

malostranského  pohřbívání  v  9.-10.  století.  Zřejmě  velice  brzo  se  začalo  pohřbívat   u 

kostelů  v  sídelním  areálu,  ale  zcela  nepochybně  pohřebiště  sloužila  mimo  oblast 

malostranského osídlení. 

Oproti předchozí levobřežní oblasti nám na staroměstském břehu chybí údaje o osídlení. 

Známe pouze pohřebiště na Staroměstském a Václavském náměstí. Datujeme je před první 

polovinu  10.  století.  Koncentrace  centrálních  funkcí  přemyslovského  státu  do  pražské 

kotliny  byla  velmi  význačná  z  hlediska  toho,  že  ležela  v  síti  dálkových  komunikací. 

V poslední  třetině  10.  století  přibyla  do  pražské  kotliny  další  stavba,  Vyšehrad.  Dříve 

zmiňovaná železářská výroba se pomalu přesunula na pravý břeh. Dnes její stopy můžeme 

sledovat mezi Malým a Betlémským náměstím. 
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Stát v raném středověku by se jen stěží dokázal obejít bez trhů. Byla to místa směny, místní 

i dálkové, a plnila komunikační funkce. Písemné prameny z 1. třetiny 12. století lokalizují 

pražské tržiště  na Staroměstské náměstí.  Původní  plocha tržiště  byla  cca 0,94 ha.  Jistá 

soudní  pravidla  byla  stanovena  pro  kupce  a  také  jim byla  díky  privilegiím panovníka 

zaručena ochrana a  určité  výsady.  Areál  Týnského dvora splňoval  nároky pro kupecké 

zázemí. Archeologický výzkum odhalil, že před Týnským chrámem stála prvotní stavba 

kostela Panny Marie. Rozvojem podhradí během 2. poloviny 12. století došlo k osídlení 

téměř celého pozdějšího Starého Města pražského (Klápště 2005, 340-355, 386-388).

Novou  úroveň  komunikace  nabídla  stavba  kamenného  Juditina  mostu,  po  zničení 

původního dřevěného mostu roku 1157. Tento románský most, jehož vzorem byl zřejmě 

Kamenný most v Řezně z roku 1146 , byl dlouhý 514 metrů a široký 6,8 metrů. Vydlážděn 

byl nepravidelnými křemencovými nebo buližníkovými kvádry a jeho dlažba byla o 4 až 

5 metrů níže oproti současnému mostu. V roce 1342 byl most zničen povodní. V roce 1357 

rozhodl císař Karel IV. o výstavbě nového kamenného mostu. Architekt stavby Petr Parléř 

vedl těleso mostu paralelně se zničeným mostem, přičemž staroměstské zakončení mostu 

posunul o několik desítek metrů jižněji do míst,  kde nyní stojí Staroměstská věž (Streit 

1960, 19-35).

Na místě pozdějšího Starého a Nového Města pražského i Malé Strany se vytvořila před 

polovinou 13. století síť osad s kostelíky a dvorci mezi Pražským hradem a Vyšehradem. 

Pravděpodobně se ještě nejmenovala Praha. Osídlením pravého břehu Vltavy vznikl téměř 

nepřerušený oblouk od Vyšehradu na sever, který byl dlouhý přes čtyři kilometry a až 600 

m široký. K časně osídleným místům tohoto oblouku patří okolí klimentského kostela na 

Poříčí,  okolí  tržiště dnešního Staroměstského náměstí,  okolí  kostela sv. Martina ve zdi. 

Pražský  hrad,  Vyšehrad  a  tržiště  spojovala  důležitá  komunikace.  Základní  uliční  síť 

vznikajícího města pak určovala  poloha tří starých brodů přes řeku Vltavu. Počátkem 13. 

století  stálo ve zmíněné sídelní aglomeraci  kolem čtyřiceti  románských kostelů.  Kolem 

nich se koncentrovaly drobné řemeslnické osady. Část tohoto území v nejhustší aglomeraci 

kolem tržiště nechal před rokem 1231Václav I. opevnit. 

V roce  1245  bylo  dokončeno  opevnění  Starého  Města  v linii  dnešní  Revoluční  ulice, 

Příkopů  a  Národní  třídy  v délce  zhruba  1700  m.  Zde  probíhalo  intenzívní  osídlování. 

Významným počinem byla výstavba tzv. Havelského města kolem kostela sv. Havla mezi 
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starým sídlištěm a opevněním. Výstavbu provedli v letech 1232 – 34 jihoněmečtí kolonisté. 

Lokátorem se stal  mistr  Eberhard.  Zbudováním domů vyměřených na parcelách  kolem 

tržiště sloužily jako příklad další zástavbě. Havelské tržiště znázorňovalo nové nastupující 

společensko-ekonomické  poměry  pro  počátky  lokačního  Starého  Města.  Král  Přemysl 

Otakar II.  Vypověděl domácí obyvatelstvo z podhradí a roku 1257 založil  Nové Město, 

kterému se od 14. století říkalo Menší Město (dnešní Malá Strana). Jeho centrem se stalo 

tržiště  s kostelem sv.  Mikuláše.  Přemysl  Otakar  II.  napojil  opevnění  přímo s Pražským 

hradem, jehož obvod doplnil Jan Lucemburský, a uzavřel vevnitř hradeb osídlení dnešních 

Hradčan.

Jiný stavební plán mělo Nové Město pražské, protože jeho koncepce měla množství nových 

prvků.  Jeho  zakladatel,  Karel  IV.,  nařídil,  že  hlavní  a  nosné  konstrukce  musí  být 

z nespalného materiálu. První fáze výstavby započala mezi pozdějšími kostely sv. Jindřicha 

a sv. Kateřiny a bylo postaveno 650 domů. Po spojení Starého a Nového Města roku 1367 

měla část Prahy při pravém břehu Vltavy  cca 2900 domů, 44 farních kostelů (nepočítají li 

se  kaple),  25  klášterů  a  6  špitálů.  Z významných  staveb  na  konci  vlády  Karla  IV.  lze 

jmenovat Farní kostely sv. Štěpána (11) a sv. Jindřicha (12), kapitulu u sv. Apolináře (8), 

kapli  Božího  Těla  (10)  a  kláštery  ambrosiánů  (3),  karmelitánů  (4),  na  Slovanech  (5), 

augustiánek (8), na Karlově (7) a servitů (9). Králův dvůr (2) a Karolinum (1) se ovšem 

ocitly  za hradbami (Petráň 1985, 504). 
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Obr. 11: Stav po spojení Starého a Nového Města pražského roku 1367

(Petráň 1985, s. 505)

7.2.5.4 Románské domy

Relikty pražských románských kvádříkových domů z poslední čtvrtiny 12. a hlavně první 

třetiny 13. století se koncentrují na Starém Městě pražském, čtyři známe na Malé Straně, 

dva z Nového Města pražského a jeden z Hradčan.  Celkem se jedná o několik desítek 
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domů (poslední publikace uvádějí přibližný počet 63).V rámci raně středověkých měst širší 

střední Evropy se jedná o výjimečný fenomén, protože v tak velkém soustředění se v této 

době kvalitní kamenné měšťanské domy vyskytují jen v Řezně a u nás pouze ojediněle, 

například v Chebu či Kutné Hoře (Dragoun - Tryml – Škabrada 2002). 

Domy jsou postaveny na typických úzkých parcelách středověkého města tak, že po straně 

budovy je vždy ponechán prostor pro vjezd do zadní části parcely, kde se nacházel dvůr či 

malá  zahrada  s  hospodářskými  budovami  nebo  studnou.  Domy  bývaly  často  dvou-  či 

třípodlažní,  přízemí  bylo  zahloubeno až  do  hloubky 2  metrů.  Uvažuje  se,  že  se  jedná 

o kompoziční pozůstatek ještě z provizorní polozemnicové výstavby. Přízemí mělo vchod 

ze zadní části dvora, svůj vlastní vchod v podobě asi schodiště přistavěného k vnější zdi 

měla i vyšší patra. Většina oken byla orientována také do dvora, takže z ulice či náměstí 

takový  dům musel  vypadal  jako  menší  pevnost.  Přízemí  domu sloužilo  jako  skladiště 

a současně jako místo obchodních transakcí. V prvním, respektive v druhém patře byly 

soukromé místnosti (Dragoun - Tryml – Škabrada 2002).

Otázkou zůstávalo,  komu tyto  domy patřily.  Uvažuje  se  buď o  dvorcích  šlechty,  která 

musela mít vlastní sídlo v hlavním městě království (podle M. Moutvice), nebo to jsou 

domy starého patriciátu, a nebo se jedná o sídla cizích kupců a peněžníků, o kterých je 

z písemných pramenů známo, že v Praze sídlili.  Většina historiků a archeologů se dnes 

hlásí k poslední možnosti (Dragoun - Tryml – Škabrada 2002).

Dláždit  kamenem začala  Praha zřejmě už od 13.  století.  Další  města  ji  následovala  od 

třicátých let 14. století.  Po kamenném dláždění se používaly „kočičí hlavy“, po kterých 

nebyla  chůze  pro  svou  kluzkost  snadná.  Kromě  haťování  je  doloženo  zpevnění  ulic 

vrstvami oblázků nebo jen prosýpáním říčním pískem (Hoffmann 2009, 170-183).

7.2.5.5 Vrcholně středověké město

Proměna pražského podhradí ve vrcholně středověké město, byla zásadní změnou v jeho 

struktuře. Počátky Starého Města pražského, které bylo nejrozlehlejším sídlištním útvarem 

českých zemí, datujeme do 13. století. Důležitou změnou se stal přechod od personálních 
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výsad etnických komunit k principu prostorovému. Doklad pražského městského zřízení 

datujeme do roku 1239. Vláda Václava I. znamenala dokončení opevnění Starého Města 

pražského,  jehož rozloha  v polovině  13.  století  činila  80 ha.  Postupně  byl  areál  města 

rozdělen do majetkových parcel, což se muselo dotknout každodenního života obyvatel. 

Dobře  znatelným jevem je  zacházení  s  odpadem.  Plocha  tržiště  před nynějším domem 

U Zvonu na Staroměstském náměstí je toho dobrým příkladem. Zde se totiž dlouhodobé 

navyšovaly vrstvy s organickými zbytky. Jejich růst byl ukončen zhruba v polovině 13. 

století. Ukládáním odpadu se kolem obydlí nahromadily až 3 metry vrstev. Například před 

dnešní  Filozofickou  fakultou  Univerzity  Karlovy  bylo  těchto  odpadních  vrstev  několik 

metrů.  Lidé  odpad  vyváželi  do  řeky  a  na  její  břeh.  Tato  změna  vyplývá  z  nutného 

usměrnění v životě městské komunity. V mladším období ale musel existovat racionální 

způsob  zacházení  s  odpadem.  Na  parcelách  proto  vyrůstaly  baterie  odpadních  jímek 

(Klápště 2005, 386-388).

7.2.5.6 Závěr

Domněnka, že Staré Město pražské bylo osídleno jako první, je již vyvrácena. Dnes víme, 

že to bylo území Malé Strany, a to od 8./9. - 12. století.  Písemné prameny z 1. třetiny 12. 

století  lokalizují  pražské  tržiště  na  Staroměstské  náměstí.  Počátky  Starého  Města 

pražského, které bylo nejrozlehlejším sídlištním útvarem českých zemí, datujeme do 13. 

století.  Důležitou  změnou  se  stal  přechod  od  personálních  výsad  etnických  komunit 

k principu prostorovému. Doklad pražského městského zřízení  datujeme do roku 1239. 

Unikátní jsou románské kvádříkové domy  z poslední čtvrtiny 12. a hlavně první třetiny 13. 

století.
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8 Olomouc

8.1 Úvod

Olomouc patří mezi naše nejstarobylejší a archeologicky nejvýznamnější a nejzkoumanější 

města.  Archeologické nálezy provedené v posledních dvou desetiletích při  záchranných 

a předstihových výzkumech v historickém jádru Olomouce, se staly odpověďmi na dlouho 

řešené otázky týkající se socioekonomických, vojenských či kultovních struktur ve velkém 

časovém rozpětí (Bláha 2000, 179).

8.2 Přírodní poměry zkoumaného území (geologický a pedologický popis)

Město  Olomouc  leží  v severovýchodní  části  Hornomoravského  úvalu  podhůří  Nízkého 

Jeseníku. Horní náměstí, které je centrem města se nachází v nadmořské výšce 219,5m n. 

m. Nejvyšší nadmořská výška historické části Olomouce je 233 m n. m.  Historické jádro 

města s Přemyslovským hradem a Předhradím se nalézá na Olomouckém kopci, jehož vrch 

je  členitý  a  má  podkovovitý  tvar.   Tvoří  jej  Petrský,  Michalský  a  Václavský  vršek 

(Zatloukal – Dehnerová – Šlézar 2009, 3).  

Olomoucký kopec tvoří horniny spodnokarbonsko – kulmského výchozu starého 330 – 340 

miliónů  let.  Horniny,  které  budovaly  nejstarší  geologické  podloží  Olomouce,  vznikly 

v souvislosti s variským vrásněním Českého masivu v karbonu (290-360 miliónů let). Další 

geologický vývoj lze zaznamenat až od neogénu před 24 milióny lety. V této době bylo 

území ovlivňováno procesy, které se odehrávaly v souvislosti s alpínským vrásněním ve 

Vnějších Karpatech. Při přesunu čela karpatských příkrovů zhruba až na linii Kroměříž-

Přerov, vznikl v území mezi Olomoucí, Prostějovem a Litovlí pokles, který dal vzniknout 

pozdějšímu  Hornomoravskému  úvalu.  Před  12-15  milióny  lety  (ve  středním  středním 

neogenu)  proniklo  do  tohoto  poklesu  Karpatské  moře.  Nejmladší  sedimenty  na  území 

města  vznikly v kvartéru.  Tvoří  je  štěrky a písky řeky Moravy a  jejích přítoků.  Spraše 

z doby ledové se nachází na západě od historického jádra  (Zatloukal – Dehnerová – Šlézar 

2009, 4).  
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Příznivé podmínky s vyvýšeninou Olomouckého kopce předurčovaly toto místo k trvalému 

osídlení. Důležitá zde byla role velkého vodního toku – řeky Moravy s brodem (Zatloukal 

– Dehnerová – Šlézar 2009, 4).  

Horní  náměstí  má  rozlohu  17 020  m
2
 a  Dolní  náměstí  je  na  ploše  12 302  m

2
.  Řeka 

Morava, která městem protéká, má délku 15, 1 km, tok Střední Moravy 7, 9 km a řeka 

Bystřice má 5, 5 km. Trusovický potok přitéká do Olomouce ze severu a jeho délka je 1200 

metrů (Šafář 2003, 454 s.).

8.3  Geneze osídlení Olomouckého kopce

Archeologické výzkumy se na území historického jádra Olomouce provádějí  již 30 let. 

Tyto  odkryvy  dokládají  stopy lidského  pobytu  v  těchto  místech  hluboko  ve  slovanské 

minulosti  před  rokem 1055,  ke  kterému  se  váže  první  historická  zmínka  o  Olomouci 

v  Kosmově kronice.  K pochopení  možné geneze  osídlení  Olomouckého kopce  se  jako 

nejpřínosnější  jeví  archeologický  výzkum  z  let  1982  -  84  na  staveništi  "Koruny" 

v Pekařské ulici, kde byla prokázána nepřetržitá kontinuita slovanského osídlení již od 6. 

století  po  Kristu.  Zprvu  prostá  zemědělská  osada  zde  pak  v  7.-8.  století  existovala 

v závislosti na soudobém předvelkomoravském ústředí zčásti prozkoumaném na předměstí 

Povel.  Po  zániku  povelského  hradiště  se  na  počátku  9.  století  přesunulo  nové  státní 

velkomoravské  centrum  do  oblasti  pozdějšího  Přemyslovského  hradu  s  Předhradím. 

Zmíněná osada v dnešní Pekařské ulici byla v 9. a v 1. polovině 10. století vystřídána na 

nějaký  čas  kostrovým  pohřebištěm  náležejícím  příslušníkům  vyšší  společenské  vrstvy. 

Nejpozději kolem roku 950 zde vznikla řemeslnicko - kupecká osada s bohatými nálezy 

tržištního charakteru. Kombinací těchto poznatků s poznatky o hydrogeologickém podloží 

bylo  možno  rekonstruovat  přibližné  průběhy  důležitých  komunikací  na  protoměstském 

sídlišti a jejich návaznost na dálkové trasy. J. Bláha se domnívá, že právě v místech dnešní 

"Koruny"  býval  nejvíce  exponovaný  komunikační  uzel.  Dále  se  předpokládá,  že 

v předvelkomoravském období (před 9. stol.) procházely územím dnešního historického 

jádra  Olomouce  cesty,  přičemž  na  Michalském  vršku  lze  hypoteticky  očekávat  místo 

předkřesťanského kultu.  V době kolem roku 800 -  950 k těmto  komunikačním trasám 
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přibyly  další,  směřující  do  oblasti  velkomoravského  hradiště.  S  těmito  závěry  nejsou 

v  rozporu  ani  kosterní  nálezy,  již  výše  zmíněné,  v  oblasti  dnešní  "Koruny",  ani 

z Ostružnické ulice, dále pak z Dolního náměstí v místech dnešní Neptunovy kašny a ani 

z  Horního  náměstí,  neboť  právě  ony  mohou  indikovat  zvyky  přežívající 

z  předkřesťanského  období,  a  sice  pohřbívání  v  blízkosti  důležitých  křižovatek  a  cest 

(Bláha 1988, 155 – 170; Bláha 1996).

obr. 12:  Poloha lokačního města, předhradí a olomouckého hradu na mapě, 1:5000

(Faltýnek 1999)

Výzkum Předhradí v letech 1995-1996 proběhl na nádvoří Tereziánské zbrojnice, při jejíž 

výstavbě  v  letech  1768-1769  byly  zničeny  důležité  relikty  románského  dvorce  prvních 

olomouckých biskupů. Velice blízko směrem na jih by se měla nacházet nejstarší katedrála 

sv. Petra, ze které k dokladům přítomnosti tzv. blatnicko-mikulčického horizontu přibyly 

další  kovové  artefakty  ze  stejného  období  a  nálezy  z  pozdějších  fází  středohradištního 

vývoje.  Na  obou  východních  rozích  dvora  Tereziánské  zbrojnice  byla  nalezena  část 
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dětského  oddělení  pravděpodobně  rozsáhlejšího  pohřebiště.  Jednalo  se  o  13  pohřbů, 

přičemž ve dvou případech  se  našel  šperk,  datovaný do doby kolem roku 900 -  první 

poloviny 10. století.

Další  nálezy  vypovídající  o  osídlení  Předhradí  v  9.  -  první  polovině  10.  století  jsou 

z Wurmovy ulice č. 3 ze záchranného výzkumu z roku 1999. Také zde byla objevena obilní 

jáma  a  další  sídlištní  objekty,  po  jejichž  zániku  zde  vzniklo  pohřebiště,  datované  díky 

výbavě  dvou  ženských  hrobů  (stříbrné  košíčkovité  a  hrozníčkovité  náušnice,  gombíky, 

kaptorga) do doby kolem roku 900 - do první poloviny 10. století. V superpozici nad touto 

nekropolí se nacházela vrstva s nálezem denáru Boleslava II., která napovídá o významné 

změně systému tohoto místa.

V prostoru Předhradí se našly drobné předměty (zlomek skleněné okenní vitráže s červeným 

zataveným dekorem, fragmenty vápenné malty) z 9. - 10. století vypovídající o existenci 

(církevní?) stavby. Řemeslníci a kupci či církevní prostředí by mohlo být doloženo nálezem 

železného stilu,  datovaného do první  poloviny 10.  století.  Na území Předhradí  se  našlo 

poměrně hodně obilních jam,  které  ukazují  na to,  že se zde mohly soustředit  odvedené 

naturální dávky ze zemědělského zázemí (Bláha 2000, 179-196). 

Vývoj v oblasti Předhradí ukazuje na výjimečnou sídelní aktivitu, která se v těchto místech 

objevila hned po pádu velkomoravské říše. Během poloviny 10. století a pak v průběhu 11.-

12. století je, co se týká nalezených předmětů, zjištěna již poměrně stálá úroveň. Jedná se o 

předměty luxusní povahy, importované předměty (karneolové perly) či suroviny (jantar), 

doklady specializovaných řemesel či  militária.  Tyto artefakty jsou důkazem intenzivního 

osídlení této olomoucké části jak, bojovníky, tak členy světské i církevní správy.

Židovští kupci se usadili na počátku 12. století v dnešní Univerzitní ulici, kde měli i vlastní 

modlitebnu. Tato poloha vypovídá o tom, že cesta od Přehradí směřující na jižní Moravu, 

tzv. kojetínská, vedla původně přes Michalské návrší a přes Michalskou osadu na severu 

a Blažejskou osadu na západu kopce. Od předhradí vedly ještě další dvě cesty, jedna vedla 

ulicí  Ztracenou směrem k Brnu a  druhá  ulicemi  Denisovou a  Pekařskou k Praze.  Cesta 

směřující k Brnu z jižní strany protínala Michalskou osadu a pražská cesta vedla Mořickou 

osadou.

Kostel  patřící  k Michalské  osadě,  byl  sv.  Michal,  který  stál  na  svém  místě  ještě  před 

založením  města.  Pro  městské  fojtství  ležící  naproti  tomuto  kostelu  snad  byla  použita 

budova  nějakého  dvorce,  který  patřil  ke  kostelu  sv.  Michala  obdobně  jakou  souvisela 
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románská  budova,  jejíž  torzo  objevil  archeologický  výzkum na  místě  dnešního  Prioru, 

s kostelem sv. Mořice.

Podle kostela sv. Blažeje se jmenuje Blažejská osada, která byla včleněna do města až po 

jeho genezi. Tento kostelík stával do roku 1840 uprostřed dnešního Blažejského náměstí. 

Kostel  sv.  Mořice  vznikl  někdy  před  rokem 1086 a  podle  nepříliš  jasných  zpráv  patřil 

společně s dvorcem, ze kterého se dochoval výše zmíněný relikt budovy na místě Prioru, 

jistému Gothardovi a Saranovi. Snad se jednalo o soukromý dvorec, patřící těmto pánům, 

zřejmě členům knížecí družiny. Mořická osada byla připojena k městu roku 1248. Kostel 

byl ale v držení biskupství.

Ve 13. století se k hradu a církevním institucím v Olomouci připojilo město, jakožto centra 

řemeslné výroby a trhu.

Samotné město Olomouc nemá zakládací  listinu,  takže lze předpokládat,  že  založení  se 

provedlo jen ústní formou. Neznáme tedy přesné datum jeho vysazení. Václav I. založil 

roku 1243 město Brno, lze tedy usuzovat,  že Olomouci udělil  městská práva ve zhruba 

stejnou dobu, na  rozmezí mezi lety 1239-1246.

Impulsem k urbanizaci Olomouce byla nově vzniklá situace na Předhradí, kdy si jednotliví 

kanovníci rozdělili majetek, začali se usidlovat ve vlastních dvorcích, na které potřebovali 

nové stavební parcely. Získali je vytlačením řemeslníků a kupců směrem na západ.

Rozložení domů s právem vinného šenku ukazuje směr městské kolonizace. První šenkovní 

domy jsou na rozcestí dnešních ulic Denisovy a Univerzitní. Množství šenkovních domů na 

Ostružnické ulici dokazuje, že kolonizace postupovala právě tudy na Horní náměstí, kde byl 

téměř každý dům šenkovní. Ostružnická ulice se stala hlavní komunikací vedoucí na Horní 

náměstí, z něhož pokračovala cesta kolem takzvaných bohatých krámů na nároží s Dolním 

náměstím směrem na jižní Moravu. Dnešní ulicí Riegrovou vedla cesta směrem k Praze. 

Tím pádem už kojetínská, brněnská a pražská cesta, vedoucí přes Mořickou osadu, pozbyla 

své důležitosti. Brněnská cesta se stala ulicí Ztracenou.

První  měšťané  si  stavěli  jen  provizorní  dřevěná  nebo  částečně  zahloubená  obydlí 

s jednoduchou střechou, která později vystřídaly kamenné příbytky. Jen ti nejbohatší si na 

nároží Dolního a Horního náměstí už od začátku postavili věžovitá kamenná obydlí. 
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Olomouc patřila pod magdeburské právo, s čímž je spojena volba fojta, který byl městským 

správcem, vybíral městské dávky, organizoval první výstavbu města aj.

První obyvatele lze rozčlenit na kupce a řemeslníky a na starousedlíky a cizí kolonisty (byli 

to hlavně Němci). 

K roku 1267 známe první otisk olomoucké městské pečeti, na které je vyobrazeno erbovní 

znamení orlice, používané dodnes. V té době bylo ale znamení městským znakem.

Tři  prvky  hrály  roli  v  počátcích  rozvoje  Olomouce.  Byl  to  hrad  jako  sídlo  vrchnosti 

a středisko veřejné správy, biskupství jako centrum církevní moci celé Moravy a město co 

by středisko řemesla a obchodu (Bartoš 2002, 22-70).

V první fázi lokace města, tedy někdy mezi lety 1239-1246, bylo vyměřeno Dolní náměstí, 

původně nejspíš  čočkovitě  rozšířeno,  pozdější  zástavbou dostalo vidlicovitý  tvar.  Druhý 

stupeň lokace lze časově zařadit  na dobu po roce 1248, kdy Václav I.  daroval  biskupu 

Brunovi  mýto  ve  Vyškově  výměnou  za  území  svatomořické  osady,  která  ležela  kolem 

soukromého dvorce. Tuto osadu obývalo slovanské obyvatelstvo a do města bylo zapojeno 

pod názvem Česká ulice. Na získaných parcelách vzniklo Horní náměstí. K náměstí patřil 

nezastavěný prostor mezi Ostružnickou a Ztracenou ulicí. Navíc vedly z náměstí čtyři velké 

ulice,  z nichž  se  dochovaly  tři.  Ulice  Kramářskou  tvořil  široký  přechod  mezi  Horním 

a Dolním náměstím.  

Předhradí bylo nezávislejší součástí města, protože mělo svého rychtáře, nacházel se tu hrad 

s církevními  budovami,  které  nepodléhaly  městskému  právu.  Tato  čtvrť  měla  nejvyšší 

hustotu církevních objektů. Ve 13. století zde přešly světské pozemky do vlastnictví církve.

Kolem města  bylo  několik  osad:  Hodiňany (dnešní  Hodolany),  Klopoř,  Lazce,  Ostrovy, 

Předmostí a Závodí. Do roku 1400 přibyly Bělidla, Gošikl, Litovelské předměstí, Zelená 

a  Psí  ulice,  Povel  Německý a  Český a  Vozovka.  Od těchto  osad  bylo  město  odděleno 

fortifikací.  Vlastní  město  mělo  hradby  zpočátku  provizorní.  Přemysl  Otakar  II.  nechal 

nejohroženější  úseky obestavit  valem. První písemná zmínka o hradbách je z roku 1321 

(Bartoš 2002, 22-70).
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8.4 Uliční síť Olomouce

To,  že město  nebylo založeno na zeleném drnu,  dokazují  z náměstí  paprsčitě  vybíhající 

ulice.  Zástavba  vznikla  v období  románsko-gotickém.  Uliční  síť  se  od  středověku příliš 

nezměnila,  zanikly  ale  malé  uličky-soutky  a  prampouchy,  které  měly  komunikační  i 

protipožární  význam (oddělovaly  jednotlivé  domy  a  umožňovaly  tak  snadnější  hašení). 

Soutky se spojením sousedních domů měnily na dvorky, průjezdy, sály nebo byly úplně 

uzavřeny.

Podél  ulic  vznikaly provizorní,  do země zahloubené a  slamou kryté  zemnice,  jež  místy 

střídala roubená stavení. Hospodářská prosperita a zvyšující se nároky vedly k budování 

hrázděných a roubených stěn a zemnice se měnily ve sklepy. Teprve po požáru v roce 1398 

se začínaly  stavět  domy kamenné,  jež  někdy od druhé poloviny  15.  století  v některých 

ulicích dostávaly i podloubí. Ještě v 16. století nebyly fronty ulic a náměstí úplně zastavěny. 

Domy ve 14. století byly většinou ještě dřevěné s kamennou podezdívkou, pokryté šindelem 

i došky. Hlavní komunikace již byly štěrkovány. První písemně i archeologicky doložené 

dláždění je z roku 1351.

Vzájemný  vztah  názvů  ulic  a  v nich  provozovaných  řemesel  je  archeologicky  doložen 

v ulici Pekařské  a Hrnčířské.

Olomouc byla  bezpochyby důležitou  obchodní  křižovatkou.  Z brány Hradské směřovala 

jívovská a polská cesta k Opavě, z Blažejské brány vycházela cesta ke Kojetínu, z Dolní 

a Střední brány na Prostějov a na Brno, k Litovli se směřovalo z brány Litovelské, z Hejčína 

vedla konická cesta do Čech a poslední Reindlerovou branou se šlo do Uničova (Bartoš 

2002, 22-70, Petráň 1985, 166).

8.5 Řemeslo a obchod

Řemeslníci se shromažďovali nejprve na ulicích, kde převážil jeden druh řemesla, po němž 

byla  ulice pojmenována.  K roku 1343 je  doložen název ulice Žebrácké.  Žebrota  se  řadila 

k běžným řemeslům.  Územní korelaci doplnily nově vzniklé cechy, které si rozdělovali práce 

v rámci  města  a  chránili  trh  před  venkovní  konkurencí.  Na  počátku  15.  století  známe 

v Olomouci už 91 druhů řemesel.
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Vedle řemeslníků byl hlavním zdrojem obživy měšťanů obchod. Řemeslníci si svoje zboží 

sami  prodávali  ve  své  dílně  nebo  na  tržišti.  Pro  pekaře  byly  zřízeny  tzv.  chlebné  lavice 

a  řezníci  měli  v Uhelné  ulici  masné  krámy.  Prodej  jako  takový  provozovali  kramáři  a 

hokyníci. Nakupovali cizí zboží a potom ho prodávali s přirážkou. Mezi nejbohatší měšťany 

patřili kraječi sukna a kramáři, ti bydleli v domech, které se nazývaly bohaté krámy, na nároží 

Horního a Dolního náměstí mezi ulicemi Školní a Panskou.

Město dostalo roku 1261 od Přemysla Otakara II. právo na dvoutýdenní výroční trh, který se 

konal na sv.  Havla (16.  října).  Druhý výroční trh trval týden a povolil  ho roku 1314 Jan 

Lucemburský. Tento trh se konal v průběhu května a června. Trhy přinášely obyvatelům spíše 

netradiční  zboží  a  zvětšovala  se  konkurence,  protože  pouze  v době  trhu  mohli  ve  městě 

prodávat cizí kupci. Olomouc patřila k významným centrům dálkového obchodu. Z Benátek 

se sem dováželo ovoce, hedvábí, koření a luxusní zboží. Z Vídně se přiváželo kožené zboží, 

sůl a víno. Z Uher se obstarával dobytek, ryby, víno, z Polska kožešiny a kůže.

V průběhu 14. století se hlavní tržiště přestěhovalo z Dolního na Horní náměstí, kde se také 

nacházel kupecký dům. Povolání kupce nebylo vyloženě bezpečné, proto stála od počátku 15. 

století uprostřed Dolního náměstí kaple sv. Markéty, patronky kupeckého bratrstva. 

Obr.13: Půdorys tržních prostor v jádru Olomouce ve 14. století 

(Petráň 1985, s. 500)

Bezesporu nezbytným směnným prostředkem při  obchodu byly peníze.  Knížecí  mincovnu 

v Olomouci předpokládáme v 11. století. Peníze se razily zřejmě na hradě. Až k roku 1248 je 

doložen mincmistr Fridrich. Mincovna v Olomouci fungovala zřejmě až do roku 1300, kdy se 

výroba mincí přesunula do Kutné Hory (Bartoš 2002, 22-70).

66



8.6 Městská radnice

Městská rada se zřejmě scházela ve fojtství na Předhradí, kde zasedal městský soud. Roku 

1261 rada dostala od Přemysla Otakara II. privilegium postavit kupecký dům, který by mohla 

fungovat i jako radnice, ale právo zřejmě rada nevyužila. Na náměstí zřejmě stálo je dřevěné 

provizorium, rozdělené na  kotce. 

Opětovné  povolení  stavby  radnice  udělil  markrabě  Jošt  roku  1378.  Uprostřed  Horního 

náměstí  byla postavena trojpodlažní kamenná budova, její  příčné východní křídlo sloužilo 

jako radní dům, severní a jižní křídlo jako tržnice. V polovině 15. století byla pozdně goticky 

přestavována a do podoby renesanční se přeměnila v 16. století. Do prvního poschodí vede 

venkovní schodiště, které ústilo přímo do reprezentačních místností radního domu. V přízemí 

byly obchodní prostory. Kolem radnice byla hlavní tržnice s krámy. Stavba byla ukončena 

teprve roku 1444 kaplí.  Dodnes jsou v jádru radnice patrny relikty gotické tržnice. Skládá se 

ze tří křídel a je orientována západovýchodně (Bartoš 2002, 22-70, Petráň 1985, 568).

8.7 Církev a církevní stavby

Hlavou olomoucké diecéze byl  biskup, který sídlel  v paláci  za  katedrálou.  V polovině 13. 

století jím byl Bruno ze Schauenburka, původem z Vestfálska,  po něm následoval Dětřich 

z Hradce,  Jan  Volek,  Jan  Očko  z Vlašimi  (jako  první  Čech  byl  roku  1378  jmenován 

kardinálem), následoval Jan ze Středy.

Nejstarší klášter v Olomouci byl premonstrátský klášter Hradisko. Ještě před rokem 1250 byly 

založeny kláštery augustiniánek, minoritů u Panny Marie a dominikánů u sv. Michala (1251), 

roku  1380  byla  postavena  kaple  sv.  Alexia,  roku  1400  kaple  Navštívení  Panny  Marie. 

Dominikánky u sv. Kateřiny jsou známy od roku 1287. 

Nejvýznamnějším kostelem  byla katedrála sv. Václava. Farní kostely na Předhradí byly sv. 

Petra (bývalá katedrála) a Panny Marie. Městský farní kostel sv. Blažeje ztrácel po založení 

města  na  významu a  stal  se  jakousi  pobočkou kostela  sv.  Mořice  z doby biskupa Bruna. 

Stavby všech čtyř kostelů už neexistují (Bartoš 2002, 22-70).
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8.4 Archeologické výzkumy na Horním náměstí

Archeologické  výzkumy  v Olomouci  provádí  Památkový  ústav,  ale  zabývají  se  jen 

záchrannými a předstihovými výzkumy, které jsou vyvolány stavební činností v městské 

památkové rezervaci.

Tyto  výzkumy  pomáhají  odhalit  sociálně  -  topografický  obraz  vývoje  osídlení 

Olomouckého kopce raného středověku a pochopit vznik a vývoj obou tržišť vrcholného 

středověku (Bláha 2001, 121-151).

Horní náměstí je hlavním a největším náměstím v Olomouci. Podle V. Richtera je jeho 

vznik spojen až s další etapou lokace města, kterou lze časově upřesnit listinou Václava I. 

z roku 1248, ve které král postupuje biskupu Brunovi mýto ve Vyškově za nějakou část 

Olomouce. Víme, že pozemky patřící církvi se nacházely jen kolem kostela sv. Mořice. 

Získáním tohoto  území  se  získaly  potřebné  prostorové  podmínky  pro  založení  nového 

náměstí lichoběžníkovitého tvaru. Bylo orientováno západovýchodním směrem. Tím byl 

tedy dokončen záměr lokace města Olomouce, která pravděpodobně probíhala už asi čtvrt 

století předtím (Bláha 1995, 7-14). 

Počátky plánování Horního náměstí sahají do doby před polovinou 13. století. Bylo potřeba 

vytyčit plochu, upravit terén, vyměřit městiště atd. Samotné vyměření spojilo oblast, kde 

byly předlokační osady při hlavních obchodních cestách do Prahy, Krakova  a Brna. Stavba 

kupeckého domu byla další etapou v urbanizaci prostoru náměstí.  Dům byl postaven ve 

středu náměstí v roce 1261. Tak se kupecký dům stal výraznou stavbou ovlivňující vzhled 

náměstí, k domu byla později přistavěna radnice (Bláha 1995, 7-14).

Důležitým  přínosem  byl  výzkum  stavební  jámy  po  dvou  domech  v Ostružnické  ulici 

v letech 1984 - 1985. Bylo zde totiž zdokumentováno až 350 cm mocné souvrství, které 

vzniklo  obrovským  nárůstem  terénu  mezi  počátkem  13.  –  2.  polovinou  14.  století. 

V nejnižší  vrstvě  byly  objeveny  dvě  lidské  lebky  z počátku  13.  století.  Další  vrstvy 

obsahovaly odpad z tržiště z průběhu 2. poloviny 13. století.  Z toho lze vyvodit,  že zde 

byla ještě 50 – 100 let po lokaci města volná tržištní plocha. Vrstvy požáru byly doloženy 

z průběhu 14. století,  z čehož jasně vyplývá, že zde musely stát dřevěné budovy (Bláha 

1995, 7-14).
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V roce 2000 proběhl na Horním náměstí záchranný výzkum na ploše 740 m
2
 v prostoru 

podél  jihovýchodní  strany  radnice.  Kulturní  vrstvy  zde  ležely  pouhých  30-40  cm pod 

povrchem.  Zkoumaly  se  ty  vrstvy,  které  byly  nejvíce  ohroženy  stavební  činností.  Šlo 

zejména o středověké vrstvy z průběhu 14. století. Vrtsvy se skládaly z jednotlivých úrovní 

zpevnění povrchu tržiště valounovými posypy, které převrstvovaly organogenní odpadní 

uloženiny. Spíše tvořily jakési chodníky, než souvislou plochu. Klasická jednoduchá dlažba 

z 1. čtvrtiny 14. století se skládala z říčních valounů a podobala se „kočičím hlavám“. Na 

této dlažbě byla objevena část půdorysu pravoúhlé dřevěné konstrukce, zřejmě se jednalo o 

relikt  kupeckého krámku.  Hrana dlažby byla  na severovýchodě ohraničena primitivním 

obrubníkem  z  kolmo  postavených  dřevěných  fošen.  V  odpadních  vrstvách  na  tomto 

prostoru byly nalezeny odstřižky mosazného plechu po pasířské výrobě a kamenný kadlub 

na odlévání tzv. cánů, což byly kovové tyčinky na vyklepávání mosazného plechu. Mezi 

další  nálezy  patří  šest  kupeckých  závaží,  třmínek  vážek  a  polotovar  raménka  vážek  s 

motivem hlavy démona, několik kusů kostěných hracích kostek, torza terakotových plastik 

(jezdců v kápích a koníčků) (Militký-Šlézar  2007, 223-231).

Posypy  z  valounů  byly  podél  severozápadní  hrany  ohraničeny  řadou  patnácti  ohnišť, 

nacházejích  se  v  téměř  pravidelných  rozestupech  2  až  2,5  m  od  sebe.  Ohniště  byla 

pravděpodobně  kryta  jednoduchými  přístřešky  ze  dřeva.  V  těchto  ohništích  a  nebo 

v nejbližším okolí byl odkryt soubor mincí. Celková situace ohnišť a nalezených mincí 

byla vysvětlena jako místo pro přípravu a prodej občerstvení pro obchodníky a zákazníky. 

Většina mincí je bohužel špatně zachovaná a tím pádem je těžko určitelná. Soubor mincí 

tvoří 33 tzv. ztrátových ražeb. Většinu lze datovat do 1. poloviny 14. století. Jen dvě mince 

byly  zařazeny  do  13.  století.  Nejzajímavější  a  nejstarší  mincí  je  pravděpodobně  denár 

fenikového typu o hmotnosti 0, 321 g, který ještě nebyl v literatuře zaznamenán. Vzhledem 

ke  korunované  hlavě  na  líci  se  zřejmě  jedná  o  minci  Přemysla  Otakara  z  doby  jeho 

markrabské vlády v letech 1247-1253. Další mincí je moravský malý brakteát Přemysla 

Otakara II.  z let  1270-1278. Hlavní  částí  souboru jsou české parvy Václava II.  a  Jana 

Lucemburského. Nálezy parvů z 1. poloviny 14. století jsou v českých nálezech vzácné. 

V Olomouci je doložen oběh parvů dvěma hromadnými nálezy z Nových Sadů a z plochy 

výzkumu u kostela sv. Mořice. Jednu z mincí se nepodařilo identifikovat, víme ale, že jde o 

cizí ražbu. Na líci je čelně zobrazeno mužské poprsí, na rubu je špatně viditelná hlava s 
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biskupskou mitrou. Jedná se nejspíše o denár západoevropské nebo italské provenience, 

podle stylu ji lze datovat do 13. až raného 14. století. Soubor těchto mincí je důležitým 

příkladem mincovního systému na Moravě poloviny 13. a 1. poloviny 14. století (Militký-

Šlézar 2007, 223-231).

8.5  Dolní náměstí

Nejstaršího pozůstatky osídlení  oblast  i  dnešního Dolního náměstí,  u Jupiterovy kašny, 

byly zjištěny roku 1997 jeho pozůstatky z období lineární kultury (5. tis. př. n. l.), dále pak 

z období moravské malované keramiky a rovněž i z mladší doby bronzové (1500 -1000 př. 

n. l.).

V prostoru Dolního náměstí  byly objeveny ojedinělé objekty,  jejichž funkce zatím není 

objasněná. V jejich výplních byla keramika datovaná do 11. – 12. století. Díky dosavadním 

výzkumům víme, že ani v těsné blízkosti Dolního náměstí nebylo před 13. stoletím zjištěno 

hustější osídlení. Zajímavým nálezem ovšem zůstává pohřebiště z 12. – počátku 13. století 

v prostoru  nynější  Neptunovy  kašny.  Bylo  zde  objeveno  33  hrobů  s několika  nálezy 

ženských  ozdob  hlavy,  tzv.  esovitých  záušnic.  Snad  zde  byli  pohřbíváni  členové  cizí 

kupecké vrstvy (Bláha 1982, 194-197; 2001, 121-151).

Podle  V.  Richtera  souvisí  Dolní  náměstí  s trhovou  osadou sv.  Blažeje,  která  zaujímala 

plochu původního olomouckého podhradí. Ta byla později vysazena jako nové město na 

rozbíhajících  se,  zhruba  severojižním  směrem  probíhajících  dálkových  cest  z Čech  na 

Brněnsko a do Polska (Bláha 1995, 7-14).

Dolní  náměstí  bylo  vysazeno  na  starším  půdorysu  původní  ulicovky  s  předlokačním 

osídlením na úpatí Michalského kopce. Svědčí o tom půdorys náměstí, který nese stopy 

přirozeného vývoje i  jeho do města přenesené funkce.  Na Dolní náměstí  se soustředily 

funkce související se základními potřebami života předměstského útvaru i kolonizačního 

města – potravinářská řemesla, textilní řemesla, výroba užitkových předmětů, obchod. Na 

styku dnešního  Horního  a  Dolního  náměstí  při  úpatí  Michalského  kopce  se  formovala 

významná  část  zástavby,  která  kontinuálně  zachovávala  starší  význam  místa  a  kde  se 
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postupem doby vytvořila řada domů tzv. bohaté krámy. Na ně navazovaly další kupecké 

domy, které vznikly po stranách krátké široké ulice spojující obě náměstí. Ve spodní části 

Dolního  náměstí  se  formovala  zástavba  městských  domů,  které  patřily  řemeslníkům, 

jejichž  řemesla  se  v  této  části  náměstí  konstituovala.  Především areál  masných  krámů 

s městskou porážkou v jejich zázemí poblíž dnešní Lafayettovy ulice a areál soukeníků 

v sousedství,  v  prostoru dnešního Uhelného náměstí.  Dále  pak hrnčíři  v  kolem dnešní 

Lafayettovy ulice a před Dolní branou, která v této části města poskytovala výstup z města 

(Bláhová 1992, 49-51).

8.5.1 Důležitější archeologické výzkumy na Dolním náměstí

V roce 1992 proběhla závěrečná etapa předstihového archeologického výzkumu v blízkosti 

Neptunovy kašny. V roce 1991 zde byla na ploše 75m
2  

 odkryta část dosud neznámého 

pohřebiště z doby před lokací města, tedy před 2. čtvrtinou 13. století. Prozkoumáno bylo 

zhruba 20 kostrových hrobů a zjištěna byla i řada nových poznatků k počátkům vývoje 

města. V roce 1992 zde bylo objeveno dalších 13 pohřbů, celkem se tedy jednalo o 33 

pohřbů.  Důležitou  pomůckou  při  časovém  zařazení  pohřebiště  jsou  slovanské  esovité 

záušnice. Lze je datovat do průběhu 12. století. Díky příznivým půdním podmínkám zde 

byly dokumentovány zbytky dřevěných rakví. V jednom z hrobů měl mrtvý na nohách 

zbytky kožených bot a textilu, u lebek dalších byly nalezeny vlasy. Nejasnou zůstala otázka 

příslušnosti pohřebiště k eventuální románské farní svatyni, kterou musíme pro 12. století 

a  pro  Olomouc  u  takového  hřbitova  předpokládat.  Výzkum  Neptunovy  kašny  rozšířil 

poznatky o životě na tomto olomouckém tržišti ve 13. - 14. století. Z cenných nálezů lze 

jmenovat dvě mosazná kupecká závaží a svazek mosazných pinzet (Bláha 1993, 33-38).

V roce 1993 bylo rekonstruováno plynovodní potrubí podél západní fronty domů Dolního 

náměstí, konkrétně mezi ulicí Laffayetovou a místem styku Horního a Dolního náměstí. 

Výkop dosahoval  délky 180 metrů.  Výzkum prokázal  složitý  historický i  morfologický 

vývoj Dolního náměstí.  Důležitým faktem je také poznatek o tom, že k západní frontě 

náměstí nezasahovalo raně středověké pohřbívání zjištěné u Neptunovy kašny. Od vzniku 

středověkého tržiště ve 13. století se úroveň jeho povrchu v SZ části zvedla díky navrstvení 
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odpadu, prokládaného štětovými dlažbami, o 210- 260 cm. Tím se zřejmě vyrovnal spád 

náměstí západním směrem. Ve vlastním prostoru „bohatých krámů“ však lze předpokládat 

ještě větší mocnost takto narostlého terénu – tímto způsobem asi došlo ke vzniku širokého 

zvýšeného „valu“ mezi oběma hlavními náměstími (Bláha 1994, 201-208).

8.6 Vývoj dláždění Dolního a Horního náměstí

Při  vyměřování  města  před polovinou 13.  století  došlo k nivelizačním úpravám plochy 

budoucích  náměstí.  V počátcích  města  jeho  první  obyvatelé  zpevňovali  terén  různým 

způsobem – haťováním, vysypáváním říčním pískem a oblázky nebo kamenem, brzy také 

ukládaným do pískového lože. Tyto úpravy terénu se prováděly podle potřeby, vrstvily se 

na  sebe  spolu  s  vrstvou  odpadků,  a  proto  jim  mírně  narůstal  terén.  Místa  s  největší 

frekvencí byly první plochy, které se začaly systematicky dláždit. O obecném zájmu na 

dláždění svědčí také údaj nejstarší olomoucké městské knihy ( k tomu více Bláhová 1992, 

53). V 16. století jsou s rozvojem Olomouce řešeny hygienické potřeby města. Pod terénem 

mizí otevřené či částečně překryté stoky odvádějící odpad na několika místech z náměstí 

do řeky Moravy. V tu dobu mohla být dlažbou pokryto celé náměstí. Z písemných pramenů 

víme, že v době předbělohorské byla již dlážděna obě olomoucká náměstí, hlavní ulice, 

které z nich vybíhaly, další městské prostory a prostory před branami (Bláhová 1992, 52-

53).

8.7 Vývoj stavební konstrukce nejstarších měšťanských domů

Nejstarší doklad o stavební konstrukci raně středověkých obydlí v Olomouci je nález téměř 

kompletního břevna – kulatiny, které se dobře zachovalo ve vlhkém prostředí a dokazuje 

existenci  roubených  obytných  budov,  kterými  byla  zastavěna  mj.  plocha  opevněného 

předvelkomoravského ústředí z konce 7. - počátku 9. století, na dnešním předměstí Povel.

Pro  10.  -  1.  polovinu  13.  století  lze  říci,  že  se  rozptýlená  zástavba  podhradí  skládala 

z  nadpovrchových,  nejspíše  dřevěných  roubených  staveb.  Přítomnost  kamenných, 

vápennou maltou omítnutých obytných objektů, prokázal výzkum z roku 1973 na staveništi 

obchodního domu Prior. Tento objekt pochází z pozdněrománského období, což znamená, 
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že v době  lokace města  (2.  čtvrtina  13.  století)  již  stál.  J.  Bláha jej  interpretoval  jako 

obytnou část velmožského dvorce. 

Ve Školní ulici č. o. 2 bylo při záchranném archeologickém výzkumu z roku 1976 objeveno 

torzo  nadpovrchové  dřevěné  stavby  z  2.  poloviny  13.  století.  Jednalo  se  o  nárožní 

hranolovitý sloupek, do něhož byly zapuštěny základové prahy z kulatiny, na nichž se pak 

horizontálně  vrstvila  do  příslušných  drážek  v  popsaném sloupku  zásuvná  prkna  stěny. 

Stavba byla uvnitř vydlážděna kameny, které byly zapuštěny do jílovité vrstvy promíchané 

se štěrkem. Funkce této stavby byla zřejmě hospodářská. Objekt představuje pokročilejší 

stavební techniku – vzniká již čistě nadzemní drážková konstrukce s deskovou horizontálně 

kladenou výplní. Jde o krok vpřed směrem k hrázděné technice.

Výzkumu  z  roku  1978  na  Dolním  náměstí  čp.  193  a  194  byl  prováděn  v  místech 

středověkých bohatých krámů. V těchto místech dotyku Horního a Dolního náměstí žili 

nejbohatší olomoučtí kupci a kramáři. Stavebně historický průzkum nepřinesl jasné údaje 

o nejstarších stavebních reliktech, proto je kladen důraz na objev stříbrného parvu krále 

Jana Lucemburského (1310-1346) v základové jámě jedné sondy. Mohl sem být přidán 

jako stavební obětina. Tento objev znamená jistou oporu při datování období, po němž byly 

vystavěny zděné části tohoto kupeckého domu.

Kamenné  domy,  jejichž  stavební  materiál  pojený  vápennou  maltou,  se  ve  větší  míře 

v centru města začaly stavět až během 14. století.

Svou absencí podsklepení v celé šířce parcely domu čp. 494 bylo umožněno přiblížit se 

k samotné uliční čáře Pekařské ulice. Můžeme zde sledovat stavební vývoj těsně po lokaci 

města. Cca 15 m od uliční čáry bylo objeveno torzo podsklepeného domu. Základový vkop 

porušoval silnou požárovou vrstvu, tvořenou dřevem a popelem, v níž byl nalezen slitek 

cca 18 brakteátů krále Přemysla Otakara II. Známe tedy post quem datum zbudování domu. 

Dalším pomocníkem časového zařazení jeho funkce byl vztah k jižně přiléhající komoře, 

následně  vystavěné  usedlosti  pekaře.  Její  zánik  je  datován  nálezem  parvů  Jana 

Lucemburského (1310-1346) do doby kolem 14. století. Stavba z lomového kamene byla 

tedy funkční někdy kolem roku 1300. Jednalo se neobytnou špýcharovitou stavbu (analogie 

máme  v  severním  Německu  a  v  dalších  severněji  položených  částech  Evropy,  více 
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k analogiím Bláha 1998, 206). Jižním směrem od tohoto objektu byl objeven zahloubený 

trojdílný dům s obdélnou jizbou. Před vstupem do domu byla obilní jáma. V tomto případě 

šlo o usedlost pekaře, pro což svědčí nález 17 bochníčků již upečeného žitného chleba na 

podlaze tohoto objektu v blízkosti pece. K zániku objektu došlo při požáru kolem roku 

1350. Zahloubení usedlosti je vysvětlováno nebezpečím pekařského řemesla v jádru tehdy 

ještě převážně dřevěného města (Bláha 1998, 189-216).

Výzkum na Dolním náměstí z roku 1993 proběhl podél západního čela domů k severu se 

zužujícímu výběžku náměstí. Nejstarší vrstva po lokaci města byla zachycena v hloubce 

2, 10-2, 60 m. Tato vrstva je zařaditelná dle keramických nálezů do doby kolem a po roce 

1250. V nadloží se zajistil organický materiál vrstvy tržištního odpadu z 2. poloviny 13. - 

14. století,  proložené vrstvami štětování. Je tedy zřejmé, že se od založení města ve 2. 

čtvrtině 13. století do 2. poloviny 14. století zvýšil terén o 2, 10-2, 60 m. Úroveň povrchu 

veřejných prostranství se ustálila až s výstavbou na maltu zděných domů, zejména ve 2. 

polovině 14. století. Lze již také počítat s vměšováním se purkmistra a rady i ve stavebních 

záležitostech. Poprvé také dochází ke vzniku souvislých front domů při uličních stavebních 

čarách (Bláha 1998, 189-216).

Z výše uvedeného je patrné, že polokační horizont zemnic není v Olomouci doložen. Pro 

Olomouc  je  specifická  velká  škála  ve  využívání  stavebních  technik,  což  lze  říci 

i o půdorysné dispozice jednotlivých domů (Bláha 1998, 189-216).

 Dolní náměstí je mimořádně cenná archeologická lokalita. Je doloženo, že pravěká a raně 

středověká  archeologická  souvrství  leží  přímo  pod  skladbou  současné  žulové  dlažby 

a sahají do hloubky 1, 10 až 2, 50 m, tj. na úroveň povrchu geologického podloží, přičemž 

zvrstvení  nerespektuje přirozený spád náměstí  od severovýchodu k jihozápadu,  tzn.,  že 

narůstá směrem k úpatí svahu. 

Prostor  Dolního  náměstí  byl  osídlen  již  v  pravěku,  doloženy  jsou  aktivity  v  raném 

středověku (např. pohřebiště u Neptunovy kašny), s rostoucí intenzitou využívání  plochy 

náměstí  jako  tržiště  po  lokaci  města  ve  druhé  čtvrtině  13.  století  roste  také  mocnost 

„odpadních  vrstev“,  a  to  až do počátku novověku (16.  století),  kdy se  úroveň náměstí 
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stabilizovala. K terénním úpravám docházelo i později v novověku, kdy máme z pramenů 

doloženo např. budování obranného příkopu v roce 1758.

Je vhodné vzít v úvahu názor badatelů, který naznačuje existenci další svatyně a hřbitova 

někde  v  oblasti  Jupiterovy  kašny,  protože  by  tomu  nasvědčoval  nález  dvou  záušnic 

(Zatloukal, P. - Dehnerová, H. - Šlézar, P. 2009).

Prostor Dolního náměstí je jedním z mála míst v Olomouci, na kterých je plošně dochován 

neporušený historický terén, tzn, historické dědictví. Z hlediska památkové péče je žádoucí 

dochovat tento terén i do budoucna a omezit jakékoliv zásahy a zemní práce na nezbytně 

nutnou míru.

8.8 Dům č. o. 43

8.8.1 Úvod

V  roce  1999  byl  proveden  záchranný  výzkum  při  úpravě  domu  č.  o.  43  na

Dolním  náměstí  v  Olomouci.  První  etapa  výzkumu  byla  prováděna  ve  sklepních 

prostorách, kde byla zachycena požárem zaniklá stavba s dřevohliněnou konstrukcí z 2. 

poloviny  13.  století.  Druhá  etapa  proběhla  ve  dvorkové  části  objektu.  Při  budování 

kanalizační  přípojky  zde  byla  zachycena  rozměrná  zahloubená  stavba  ze  13.  století,

středověké organogenní odpadní vrstvy. Řemeslnou kovoliteckou výrobu dokládá značné 

množství  tyglíků  z  období  přelomu  14.  a  15.  století.  Zachycen  byl  i  jeden  pravěký

žárový hrob z kultury lidu popelnicových polí, související s pohřebištěm v Uhelné ulici.

8.8.2 Lokalizace domu č. 43

Dům  č.  o.  43  leží  v  prostoru  historického  jádra  Olomouce  na  západní  části  Dolního 

náměstí,  zužující se směrem k Hornímu náměstí.  Dolní náměstí bylo asi první náměstí, 

které vzniklo po přesunutí kolonizačního osídlení Michalského návrší  do nižších poloh. 

Nejužší část tohoto náměstí se v 15. století nazývala „Kramářská ulice“ a soustřeďovaly se 

v ní nejbohatší a nejvýznamnější olomoucké domy (Kašpárková 1997).
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obr. 14: Vyznačené polohy archeologických výzkumů na Dolním náměstí. Šipkou je 

označen dům č. o. 43.

(Zatloukal-Dehnerová-Šlézar 2009)
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8.8.3 Architektonický rozbor domu č. 43

Historie  domu  zasahuje  do  doby  formování  města.  Hlavní  průčelí  domu  se  nachází 

v západní frontě severozápadní části náměstí. Objekt zaujímá hlubokou parcelu protínající 

napříč celý blok, vymezený ze zadní strany Uhelným náměstím. Je to dvoupatrová budova 

obdélného půdorysu se dvěma nádvorními křídly na severní a jižní straně parcely a zadním 

traktem s průčelím do Uhelného náměstí. Sklepní prostory domu se nacházejí pod severním 

a jižním traktem. Z uspořádání sklepů je jasné, že dům zaujímá dvě spojené středověké 

parcely (Kašpárková 1997).

obr. 15: Severní křídlo, 1.patro domu č. 43

(Kašpárková 1997, SHP domu č. 43)
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obr. 16: Severní křídlo, 2. patro domu

(Kašpárková 1997, SHP domu č. 43)

8.8.4 Historie domu na základě stavebně-historického průzkumu

Velký dům v jižní frontě olomouckého Dolního náměstí vznikl ve vlně aktivní renesanční 

výstavby  v  16.  století.  Tento  fakt,  zjištěný  průzkumem,  neznamená,  že  ve  středověku, 

nedlouho po lokaci města, neexistovala v této linii starší středověká zástavba. Dokládají ji 

úzké  gotické  sklepy  pod  levou  a  pravou  částí  domu,  které  původně  představovaly 

samostatná sklepení dvou středověkých domů. Hlavní prostor v obou sklepech byl situován 

v hloubce, patrně pod zadní komorou. Domy mohly být ještě dřevěné, vzhledem k šířce 

parcely jednoduché dispozice.
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Sklep pod pravou polovinou má zachován původní vstup z náměstí a jednoznačně i tunel se 

sousedním domem. Zdivo tohoto úseku je lomové, lícované, neomítnuté. Tvar kamenné 

klenby  je  vysoký  oblouk.  Úzký  vstupní  průchod  pokračoval  zřejmě  dále  do  hloubky 

parcely v podobě úzké chodby, jak o tom svědčí fragmenty z části zachovaného lomového 

zdiva. Za schodištěm se chodbička rozšiřuje do velkého sklepa na obdélníkovém půdorysu. 

Tento  sklep  je  zaklenut  kamennou  valenou  klenbou  tvaru  vysokého  oblouku,  v  jejímž 

podhledu jsou zřetelné otisky po bednění.

Především těsně při náměstí je mohutný sklepní prostor, zaklenutý valenou půlkruhovou 

klenbou,  kterou  řadíme  do  renesance.  Mohutná  kamenná  gotická  zeď  odděluje  tento 

prostor od následujícího, předěleného dodatečně vloženou zdí, v gotické zdi je průchod se 

záklenkem, tvarovaným do vysokého oblouku. Klenba následujícího sklepa je kamenná, 

půlkruhově valená s patkami. Vznikla v období středověké výstavby jako prostor pod zadní 

komorou přízemí, která dnes již není v půdoryse patrná.

Je pravděpodobné, že končila v místech, kde je zřetelný i konec kamenné klenby a zjevné 

spáry jsou i v bočních zdech. Tento výrazný a zřetelný přelom sklepního prostoru je možné 

chápat jako ukončení domu v určité fázi výstavby.

K radikální změně ve stavebním vývoji došlo v pozdním 16. století, kdy na místě dvou 

středověkých domů vyrostl  renesanční  dům téměř  jako novostavba.  Dům byl  již  v  16. 

století dvoupatrový. V 80. letech 19. století byl dům proměněn historizující úpravou. Dům 

tehdy dostal svou dnešní podobu (Kašpárková 1997).

8.8.5 Doklady kovolitectví 

K velmi zajímavým nálezům patří sada tyglíků, datovaných do počátku 15. století.

Bohužel  se  žádný z  tyglíků  nezachoval  v  celku.  Bylo  vyzvednuto  8  kusů  větších  torz 

(v průměru 7x7 cm) a cca 100 menších fragmentů.

Povrch tyglíků byl pokryt různobarevnými skelnými vrstvami a místy silně korodovanými 

zbytky slitin.
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Nalezené  artefakty  lze  interpretovat  jako  pozůstatky  výbavy  výrobního  zařízení 

středověkých slévačských dílen. 

obr. 17: 1 okraj nádoby (2. pol. 13. st.), 2, 3:okraj nádoby (2. pol. 13. st.),4: okraj hrnce (2.  

pol. 13. st.) z výzkumu domu č. 43 (Faltýnek 1999, Olomouc, Dolní náměstí) 
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obr. 18: 1: úchyt pokličky (15./16.st.), 2, 5, 6, 7: okraj nádoby (2.pol. 13. st.), 3: úchyt  

pokličky (2. pol. 13. st.), 4: okraj nádoby (13./14. st.), 8: úchyt pokličky (14. st.), 9:  

glazovaní výduť pohárku (14. st.), 10, 11: okraj pokličky (2. pol. 13. st.),12: okraj pokličky 

(14./15. st.), 13: okraj nádoby (15./16. st.)  z výzkumu domu č. 43 (Faltýnek 1999, 

Olomouc, Dolní náměstí)
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8.8.6 Závěrečné zhodnocení výzkumu domu č. 43

Výzkum prováděný v souvislosti s položením kanalizace ve dvoře objektu po uliční čáru 

Uhelné ulice zachytil v délce 50 metrů středověké souvrství až na podloží v hloubce cca 

300 cm. Výkop o šířce 60 cm byl hluboký 4 m. Nad podložím byly zjištěny pravěké vrstvy 

s nálezy eneolitické keramiky a z období lužické kultury doby bronzové. Na pravěké vrstvy 

dosedalo souvrství od počátku 13. století do konce 14. až počátku 15. století. Zajímavá 

byla štětová vrstva o mocnosti asi 50 cm, datovaná do 14. století. Výkop porušil objekt 

zahloubený do podloží v délce 12 m, zřejmě hospodářského charakteru. Keramikou byl 

datován do poloviny 13. století.  Na základě těchto zjištění je zřejmé, že dům zde stál až po 

lokaci města.

Z dalších  zajímavých  nálezů  je  nutné  uvést  starolužický žárový hrob,  který  obsahoval 

nádobu se spálenými kostmi, popelem a bronzovou jehlici s válcovitou hlavicí. Popelnice 

byla překryta mísou. Pochází z doby kolem roku 1200 před n. l. Do počátku 15. století 

náležely  četné  zlomky  keramických  tavících  tyglíků  na  barevné  kovy,  svědčící  o  zde 

prováděné  kovolitecké  výrobě.  Součástí  tohoto  výzkumu  bylo  i  sledování  výkopů  ve 

sklepě,  v  jehož  severozápadní  části  byla  snižována  podlaha  o  cca  50  cm.  Bylo  zde 

zachyceno souvrství ze 2. poloviny 13. až počátku 14. století (Sedláčková 2000, 64).

Jména majitelů domu čp. 22 jsou archivně doložena od roku 1583, přičemž dům samotný 

se v letech 1626 - 1740 nazýval "U zlatého jelena", pak "U zlaté ryby", a od počátku 19. 

století "U svatých Tří králů". Dle archivních dokladů býval v domě vždy výčep piva, vína 

i  s ubytováním. Poslední  majitel  vinárnické licence ukončil  živnost roku 1941. Od 18. 

století se v tomto domě nacházel také jeden ze tří velkých olomouckých sálů, v nichž se 

pravidelně konaly různé zábavy a plesy (Kašpárková 1997).

8.7 Závěr

Zabývat se historií veřejných prostranství, znamená, zabývat se historií města. To je úkol 

pro odborníky na dlouho dobu. Zejména v Olomouci,  kde se zachovalo málo narušené 

historické jádro města, a proto i dobře zachovaná historická náměstí. Z toho vyplývá velká 
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zodpovědnost pro všechny,  kteří  mění podobu náměstí,  ale  i  další  historickou zástavbu 

(Bláhová 1992, 49-50).

Obě olomoucká náměstí vznikla na průsečíku hlavních předlokačních komunikací, které se 

setkávaly pod olomouckým hradem a staly se tak přirozeným centrem lokačního města. 

Také proto zdědila některé funkce předlokačních útvarů, které spolu s dalšími funkcemi 

získanými  po  vysazení  města  fungují  dodnes.  Spolu  s  dochovanými  historickými 

konstrukcemi domů a sochařskými díly  na náměstích jsou nositeli  tak zvaného „ducha 

místa“ (Bláhová 1992, 49-50).

Olomouc patří svými kulturními i přírodními podmínkami mezi města „dřevěná“, toto platí 

pro první století polokačního období v tomto městě. I archeologické nálezy dokládají, že 

vliv  městské samosprávy pozitivně  ovlivnil  i  snahu měšťanů o lepší  reprezentaci  obce 

z hlediska kvality stavebních konstrukcí (Bláha 1998, 189-216).
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9 Závěr

Archeologické výkumy veřejných prostranství středověkých měst přinášejí bohaté doklady 

obchodu, řemesel i běžného života středověkých měšťanů.

Jednak  se  jedná  o  vývoj  zástavby  jednotlivých  středověkých  parcel,  které  napomohly 

k objasnění vývoje zástavby města od dřevohliněné architektury po zděnou, tak o dláždění 

znamenající  nástup  civilizační  úrovně  měst  a  zlehčení  čištění  veřejných ploch,  dále  se 

dovídáme o městském zřízení a veřejných stavbách, o stravování středověkého měšťana, o 

jeho odívání a obuvi a v neposlední řadě o tom, jak obyvatelé měst trávili svůj volný čas.

Města  13.  století  jsou  důležitou  součástí  společnosti  vrcholného  středověku.  Stala  se 

opěrným bodem zeměpanské  moci  a  státnosti.  Města  různého  významu  a  velikosti  se 

změnila již ve 13. století v oblastní centra a těmi zůstala do dnešní doby. Měla nemalý 

význam v rozvoji  městské vzdělanosti.   Město s  vlastní  samosprávou patří  k zásadním 

stmelovacím prvkům střední Evropy se západoevropskou civilizací (Procházka 2006).

Rozvoj  městské  archeologie,  který  se  dříve  zaobíral  jen  velkými  městy  se  silnými 

badatelskými kořeny, má nyní příležitost k provádění dlouhodobého výzkumu zapříčiněnou 

intenzivní stavební činností. Místo jednotlivých badatelů pracují už celé kolektivy, týmy či 

instituce. V dnešní době je už zcela nutné počítat s tím, že se archeologický výzkum stal 

běžnou součástí stavebních akcí (Procházka a kol. 2004, 57-97).
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