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Anotace 

Tato bakalářská práce, „Vznik sakrálního centra na staroboleslavském hradišti na 

počátku 10. Století“, je věnována založení Staré Boleslavi a prvnímu sakrálnímu centru 

v této oblasti, kostelu sv. Kosmy a Damiána. Nejprve se zabývá založením samotného 

hradu, jakého byl půdorysu, jak vypadalo opevnění, jaké stavby se v tomto areálu 

nacházely. Závěr této kapitoly je věnován legendám o sv. Václavu, ve kterých se autoři 

zmiňují o Staré Boleslavi, nebo jen o Boleslavově hradu. Poté následuje kapitola, která 

se týká kostela sv. Kosmy a Damiána, kde se nacházel, jak vypadal, z jakého materiálu 

byl postaven. V souvislosti s materiálem stavby se pracuji i s analogiemi ze stejného 

časového úseku. Poslední kapitola je zaměřena na archeologické výzkumy dané oblasti, 

počátky výzkumů, výzkumy v kostele sv. Václava a především hřbitovními nálezy 

v areálu hradu a na jeho předhradí.  

Klíčová slova 

sakrální centrum, Stará Boleslav, raný středověk 

 

Abstract 

This bachelor thesis, „The Establishment of the Stara Boleslav at the beginning of the 

10th century“, is devoted to the establishment of Stara Boleslav and the first sacral 

center in this area, curch of St. Cosma and Damian.  First of all it deals with the 

founding of the Přemysslid castle , chat was the ground plan, if it was fortificated and 

what was the type of the fortification, what kind of buildings were situated in this area. 

Finally, this chapter deals with the legends of St. Wenceslav, in which the authors afer 

to the Stara Boleslav or just to the Boleslav’s castle. This is followed by chapter which 

is dealing with the church of St. Cosma and Damian, where it was situated, waht it 

looked like, from what material it was built. In connection with the material of hic 



 

 

construction, the thesis also deals with analogies from the same period. The last 

chapter then deals with the archeological researches of the the area, the beginnigs of 

researches, researches in the church of St. Wenceslav and above all with the 

churchyard findings in the area of the castle and its bailey. 

Keywords 

Stara Boleslav, sacral center, early middle age 
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Úvod  
   Předmětem této bakalářské práce bude vznik sakrálního centra ve Staré Boleslavi na 

počátku 10. století.  

   Na úplném začátku této práce ve stručnosti představím literaturu a prameny, které 

mi daly inspiraci k napsání bakalářské práce. 

    Poté se budu zabývat vývojem sídelní topografie ve staroboleslavském 

mikroregionu, důležitým pro vznik hradiště ve Staré Boleslavi. Budu se zajímat 

především o lokality v okolí Staré Boleslavi a jen na pravém břehu Labe – tedy od Jizery 

směrem na Mělník a Mladou Boleslav. Zaměřím se na ty sídelní komory, které vznikly 

v 9. století, přesněji od 2. poloviny 9. století do počátku 10. století. Součástí budou 

mapy s vyznačením daných oblastí. 

   Další kapitola se bude týkat Staré Boleslavi. V úvodu 3. kapitoly přinesu zeměpisné 

informace o studované lokalitě a jak se vypadá současné město. Poté následují několik 

podkapitol, zabývajících se vznikem „Staré“ Boleslavi, tedy proč vznikla zrovna na 

tomto místě, proč vůbec „Stará“ Boleslav vznikla, kým byla založena, jakým stylem bylo 

postaveno opevnění a kudy opevnění probíhalo, jaké typy staveb se hradišti nacházely, 

a zmínkami v písemných pramenech. Součástí příspěvku o opevnění je i krátká zmínka 

o gotické fortifikaci, kterou nechal vystavět Karel IV., a na které lze demonstrovat, kudy 

asi procházelo raně středověké opevnění. Poslední jmenovaná část třetí kapitoly 

pojednává o zmínkách o staroboleslavském hradišti ve svatováclavských legendách. 

   V předposlední kapitole se budu věnovat prvnímu sakrálnímu centru ve Staré 

Boleslavi, tedy dnes již zaniklým kostelem svatého Kosmy a Damiána. V následujících 

podkapitolách se budu zabývat tím, jak asi kostel samotný vypadal, kde se původně 

nacházel a zda jmenovaný kostel existoval. 

   Důležitým zdrojem pro tuto část bakalářské práce jsou archeologické výzkumy, které 

ve zkoumané lokalitě probíhaly v 80. a 90. letech 20. století, na kterých se podílelo 

např. Oblastní muzeum v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi nebo Muzeum 

v Čelákovicích. Proto se v poslední kapitole budu zabývat archeologickými výzkumy ve 

Staré Boleslavi. V první podkapitole se zaměřuji na vznik a rozvoj archeologických 

výzkumů v dané oblasti, dále jsou to výzkumy v blízkosti baziliky svatého Václava. 

V poslední podkapitole se zabývám hřbitovními nálezy. 
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   Přestože se v této práci budu zabývat především kostelem svatého Kosmy a Damiána, 

musela jsem čerpat také ze studií zabývajících se kostelem svatého Václava. Činím tak 

proto, že je všeobecně známo, že kostel svatého Kosmy a Damiána měl stát na místě 

dnešního kostela svatého Václava, který byl založen Břetislavem I. v první polovině 11. 

století. Časový rozsah práce proto nepřekračuje 10. a začátek 11. století, a to ani 

směrem nahoru ani dolů. Na základě těchto publikací nebo článků se budu snažit zjistit, 

kde asi bývalý kostel svatého Kosmy a Damiána stál a kdy pravděpodobně vznikl. 

   V závěru pak shrnu veškeré získané informace. 
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1. Zjištění stavu bádání 
   K vypracování mé bakalářské práce jsem vycházela z několika druhů publikací. 

Prvními jsou stavebně-historické průzkumy převážně od českých historiků umění. Dále 

to jsou práce z archeologických průzkumů, které probíhaly na území původního 

staroboleslavského hradiště a nejen na něm, ale i ve staroboleslavském mikroregionu. 

Posledním typem publikací jsou pak kritické edice písemných pramenů, jako např. 

svatováclavské legendy.  

   Předem je třeba říci, že se Stará Boleslav opravdu těšila velikého zájmu historických 

věd a populárně vědecké veřejnosti. Proto jsem se snažila čerpat informace jen od 

erudovaných odborníků. Na nadcházejících několika stránkách ve stručnosti uvedu své 

zdroje. Nejprve představím archeologické výzkumy, poté stavebně historické průzkumy 

s publikacemi zabývajícími se svatováclavskými legendami. 

   I když je několik těchto publikací starších více jak 100 let a závěry jejich autorů byly již 

dávno vyvráceny (nebo potvrzeny), domnívám se, že bych i přes tento fakt měla tyto 

publikace zmínit a z nich čerpat, z důvodu pohledu na stav věci v době jejich vydání. 

   Nejvíce archeologických výzkumů se ve Staré Boleslavi provádělo v 80. a 90. letech 

20. století. Většinou je mělo na starosti městské muzeum v nedalekých Čelákovicích a 

jeho pracovníci (Jaroslav Špaček, Ivana Boháčová) nebo Archeologický ústav Akademie 

věd v Praze.  

   Jedním ze zdrojů byl článek Josefa Slámy z roku 1967 „Příspěvky k vnitřní kolonizaci 

raně středověkých Čech“. Autor se věnuje osídlením Čech v době raného středověku. 

Snaží se vymezit oblasti, které byly v daném období osídleny.1 

   První příspěvek týkající se části bakalářské práce sepsal archeolog Michal Lutovský 

roku 1991 a byl publikován ve sborníku Archeologické rozhledy. Článek pod názvem 

„Mladohradištní nádobka z Lysé nad Labem“, se zabývá nálezem u Lysé nad Labem, 

který se datuje do mladší doby hradištní (více viz. Vývoj sídelní topografie ve 

staroboleslavském mikroregionu).2 

   Další příspěvek „Z výsledků záchranného archeologického výzkumu provedeného 

v okolí chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi v letech 1996/98“ 

                                                           
1
 SLÁMA 1967, 433-442 

2
 LUTOVSKÝ 1991, 312-313 
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publikoval Jaroslav Špaček ve sborníku Archaeologia historica (24/1999). Netýká se 

přímo lokality staroboleslavského hradiště, ale jeho předhradí – spadá tedy do kapitoly 

o topografickém vývoji ve staroboleslavském mikroregionu. Byly zde nelezeny hroby, 

které dosvědčují, že kostelík na staroboleslavském předhradí byl postaven v mladší 

době hradištní3 

   Roku 2000 sepsal Martin Gojda práci pod názvem „Archeologie krajiny: vývoj 

archetypů kulturní krajiny“. Zabývá se postupem jednotlivých vln středověké 

kolonizace v tzv. „sídelně historických zónách“, tzn. v souvislosti s klimatickými pásmy a 

úrodností jednotlivých sídelních komor.4 

   Dílo „Výsledky záchranného archeologického výzkumu v areálu okolí baziliky sv. 

Václava ve Staré Boleslavi“ (vyšlo ve sborníku Archaeologia historica) je zprávou o 

archeologickém výzkumu z let 1997/98 a zabývá se především zděnými stavbami 

v okolí baziliky svatého Václava. Výzkumy měly verifikovat hypotézy K. Gutha. Ten ve 

své práci tvrdil, že u Vrábské kaple se nachází část vyzděné hrobky a přístavek 

neznámého původu. Výzkum prokázal, že Guthova teorie není zcela správná – v těch 

místech se nenacházela hrobka, ale součást vyhřívací pícky z gotických cihel. Poté se 

tato studie zabývá kostrovými hroby, které se nalezly u baziliky.5 

   Dalším příspěvkem k archeologickým výzkumům je článek „Raně středověké kostely 

sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi“. Protože kostel sv. Klimenta není 

předmětem této práce, zabývala jsem se pouze pasážemi týkající se baziliky svatého 

Václava. Archeologický výzkum se soustředil na Vrábskou kapli. Je to tím, že Vrábská 

kaple je považována za místo, kde byl zavražděn sv. Václav. Naznačuje to i sousoší od 

Matyáše Bernarda Brauna, které představuje Zavraždění sv. Václava – proto se často 

tvrdí, že tato kaple stojí na původním místě kostela svatého Kosmy a Damiána. 

Nicméně právě archeologické výzkumy prokázaly, že Vrábská kaple byla přistavěna až 

v pozdějších letech. Tento příspěvek také podává informace a stavebních technik 

v raném středověku.6  

                                                           
3
 ŠPAČEK 1999, 303-310 

4
 GOJDA 2000, 146-147 

5
 ŠPAČEK/BOHÁČOVÁ 2000, 307-319 

6
 ŠPAČEK/BOHÁČOVÁ 2001, 259-276 
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   Ivana Boháčová a Jaroslav Špaček sepsali v roce 2002 článek do edice Archaeologia 

historika. „Raně středověká fortifikace ve Staré Boleslavi“ pojednává o opevnění 

staroboleslavského hradiště, a to včetně předhradí a příkopů, která se také řadí 

k opevňovacím článkům.7 

   Další prací je pak publikace „Stará Boleslav: Přemyslovský hrad v raném středověku“. 

Autorka se zabývá nejen archeologickým výzkumem, ale také topografií místa, 

písemnými prameny, stavbami raného středověku, pohřbíváním a dalšími 

archeologickými doklady na dané lokalitě.8 Protože se v této bakalářské práci zabývám 

archeologickými výzkumy, zaměřila jsem se také i na tu část publikace týkající se 

archeologie. 

   Ivana Boháčová se v kapitole „Záchranný archeologický výzkum od r. 1988“ věnuje 

archeologickým výzkumům od 1988 do 1998. Nejprve nás stručně seznamuje 

s jednotlivými záchrannými pracemi – kdy byl výzkum proveden, na kterou oblast 

areálu se zaměřil. Nezabývá se jen přemyslovským hradem, ale i blízkým okolím – např. 

dnešním Mariánským náměstím nebo okolím kostela Nanebevzetí Panny Marie – tyto 

areály Staré Boleslavi totiž do původního hradiště nepatřily. Dle archeologických 

pramenů výzkumy zaznamenaly nejen pozůstatky bývalé nebo části současné sakrální 

architektury a fortifikaci z doby Boleslava I., ale předměty jiného charakteru – 

předměty denní potřeby, vybavení budov, pozůstatky zvířat apod.9  

  Článek „Nejstarší slovanská sídliště na Čelákovicku“ publikovali v Archeologických 

rozhledech LV/2 2003 Naďa Profantová a Jaroslav Špaček. Město Čelákovice leží na 

levém břehu Labe, a proto se tématu této práce netýká. Oblast Čelákovicka naproti 

tomu zasahuje i na pravý břeh Labe. Tento článek se tedy zabývá archeologickým 

výzkumem na Čelákovicku a zahrnuje hlavně oblasti Nehvizd, Otradovic, ale pár slov 

také zmiňuje o Mochovu, Toušeni a dalších oblastech. Tématu se ovšem týká jen oblast 

Otradovic (více viz. Vývoj sídelní topografie ve staroboleslavském mikroregionu).10 

   Roku 2003 vydala skupina českých archeologů Vladimír Čtverák, Michal Lutovský, 

Miloslav Slabina a Lubor Smejtek rozsáhlou publikaci pod názvem „Encyklopedie 

                                                           
7
 BOHÁČOVÁ/ŠPAČEK 2002, 37-50 

8
 BOHÁČOVÁ 2003 

9
 BOHÁČOVÁ 2003, 37-50 

10
 PROFANTOVÁ/ŠPAČEK 2003, 354-376 
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hradišť v Čechách“. Jak už název napovídá, jsou v této knize popsána veškerá hradiště 

v Čechách. Z publikace jsem čerpala informace o hradišti v Libici nad Cidlinou.11 Toto 

hradiště jsem vybrala proto, že boleslavský kostel, ale i ostatní stavby, byly 

pravděpodobně postaveny podobným způsobem jako stavby v Libici nad Cidlinou. 

Nešlo jen o použití materiálu ke stavbě, ale také o další podobnosti, jako např. 

situování hradiště k vodním tokům nebo přibližná podoba hradiště.  

   Ve sborníku Archeologické rozhledy LVVII z roku 2006 je publikován článek od Ivany 

Boháčové: „Stará Boleslav – stav a perspektivy studia funkcí a prostorového 

uspořádání přemyslovského hradu“. Autorka se v tomto článku věnuje především 

předhradím původního hradiště. Uvádí informace z archeologických výzkumů, které se 

zabývaly např. osídlením předhradí, pohřbívání a sídelní stratigrafií prozkoumaných 

míst. 12 

   Michal Lutovský kromě článku, který jsem zmiňovala na počátku této kapitoly, také 

sepsal pojednání pod názvem „Bratrovrah a tvůrce státu: Život a doba knížete 

Boleslava I.“. Tato publikace se tedy věnuje především vládě Boleslava I, který nechal 

zavraždit svého bratra, svatého Václava. Autor se zabývá dobou, ve které kníže žil, 

osobami a místy, která se týkají staroboleslavského dramatu, tedy i Starou Boleslaví.13 

   Další prací od Michala Lutovského je trilogie „Po stopách prvních Přemyslovců“. Tyto 

tři knihy se zabývají archeologií těch oblastí, které patřily rodu Přemyslovců v letech 

872 – 1055. Vycházela jsem pouze z prvního dílu – „Zrození státu (872 – 972): od 

Bořivoje I. po Boleslava I.“ Autor se v části o Staré Boleslavi nezabývá jen vnitřním 

hradem, ale celým hradištěm. Jeho polohou a rozlohou, jak v době vzniku vypadalo 

okolí hradu, jak se změnilo do dnešní doby. Původní hradiště z 10. století se ztotožňuje 

s podobnou výstavbou, která byla objevena na Pražském hradě (více v kapitole 

Založení hradiště). Také tvrdí, že staroboleslavský hrad vznikl již na počátku 10. století 

pravděpodobně knížetem Spytihněvem I. jako jedno z míst, které ohraničovalo území 

Přemyslovců, čím se dostává do rozporu s Kosmovou kronikou.14 

                                                           
11

 ČTVERÁK/LUTOVSKÝ/SLABINA/SMEJTEK 2003, 174-177 
12

 BOHÁČOVÁ 2006, 695-719 
13

 LUTOVSKÝ 1998 
14

 LUTOVSKÝ 2009, 162-171 
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   „Památky staroboleslavské“ (1879) od J. K. Votky, se zabývají, jak ostatně uvádí 

název, památkami ve Staré Boleslavi. Nepíše však jen o kostelích, které v raném 

středověku, v tomto případě tedy na přelomu 9. a 10. století ve Staré Boleslavi 

existovaly, ať archeologicky doložených nebo ne – kostel svatého Klimenta, kostel 

svatého Cyrila a Metoděje a kostel svatého Kosmy a Damiána15 – ale i o dalších 

podstatných událostech, které se vztahují ke vzniku svatováclavské tradice. 

   Roku 1880 sepsal František Srdínko publikaci pod názvem „Stará Boleslav, nejstarší 

poutní místo v Čechách“. Autor svoji práci rozdělil na dvě části, z nichž první se zabývá 

chrámem Nanebevzetí Panny Marie a Palladiem v něm uschovaným. Druhá část je pak 

věnována kolegiátnímu chrámu svatého Kosmy a Damiána i svatého Václava. Autor se 

zmiňuje, podobně jako F. J. Lehner ve své práci o kolegiátním kostele svatého Václava 

(viz. níže) o tom, kde se původní kostel svatého Kosmy a Damiána nacházel, kolik z něj 

bylo zachováno a o kryptě, která je zasvěcená sv. Kosmu a Damiánu.16 Nepíše ale jen o 

kostelu svatého Kosmy a Damiána, ale také o nové stavbě, která nahradila původní 

kostelík, a to o románské bazilice svatého Václava a o vedlejším kostelíku svatého 

Klimenta. Proto jsem se zaměřila jen na tu část, která se zmiňuje pouze o původním 

kostelíku. 

      Dalším zdrojem byl článek, který byl publikován roku 1889 v časopise Památky 

archeologické a nese název „Příspěvky k vyšetření nejstarších kostelních staveb 

v Čechách“. Autorem je Josef Braniš. Jedná se o druhou část studie, která se týká 

staroboleslavských sakrálních budov, ať už do dnešní doby zachovaných či nikoliv. 

Autor se v úvodu věnuje zprávám o sakrální architektuře ve Staré Boleslavi, poté 

pokračuje výhradně kostelem svatého Václava.17 

   Dále jsem také vycházela také z článku Ferdinanda J. Lehnera „Kollegiátní kostel sv. 

Václava v Staré Boleslavi“. Článek byl proku 1896 ublikován v časopise Method, který 

se zabývá křesťanským uměním. Autor se věnuje stavební historii kostela. Pro svoji 

práci jsem z tohoto článku použila jen tu část, která se zabývá nejstarší a původní částí 

kostela, tedy kryptou. Právě ta by totiž měla být základem kostela svatého Kosmy a 
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 VOTKA 1879, 35-47 
16

 SRDÍNKO 1880, 81-120 
17

 BRANIŠ 1889, 236-242 
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Damiána.18 Protože se podobný typ výzkumu, o kterém se Lehner zmiňuje, začal 

rozvíjet až o několik desítek let později, není jisté, zda jsou nebo nejsou Lehnerovy 

informace pravdivé. 

   Významný český historik umění Eduard Šitler vydal společně s dalším uznávaným 

historikem umění Antonínem Podlahou roku 1901 několikasvazkové dílo o památkách 

v jednotlivých politických okresech. Tématu mé bakalářské práce se týkal „Soupis 

památek historických a uměleckých v politickém okresu Karlínském“. Autoři se zde 

zabývají památkami ve Staré Boleslavi, jejich vznikem, stavebním vývojem či 

výzdobou.19 

   Ferdinand Josef Lehner v letech 1905 a 1903 vydal třísvazkové dílo pod názvem 

„Dějiny umění národa českého I/1,2,3“, které se zabývá románským umění v Čechách. 

O památkách ve Staré Boleslavi se zmiňuje v prvním i druhém dílu. Autor základy 

kostela sv. Kosmy a Damiána klade do míst dnešní krypty kostela svatého Václava, tedy 

ne do Vrábské kaple.20  

   Článek „Založení Staré Boleslavě“ od Josefa Braniše vznikl v roce 1908 a byl 

publikován v Časopise společnosti přátel starožitností českých, sv. 16. Autor se, jak už 

samotný název naznačuje, zabývá založením Staré Boleslavi. Na několika stránkách se 

věnuje starším autorům, kteří se touto tématikou také zabývali. Zmiňuje např. Šitlera, 

Práška, Kosmu, tzv. Dalimila aj. a snaží se jejich stanoviska potvrdit nebo vyvrátit.21  

   V roce 1913 sepsal brandýský rodák a historik Justin Václav Prášek rozsáhlou, 

třídílnou monografii „Brandejs nad Labem město, panství, okres“.  Tématem není jen 

Stará Boleslav, ale i její blízké okolí na levém i pravém břehu Labe. V kapitole Město 

Boleslav Starý podává informace o příbězích o Staré Boleslavi, jak vypadal hrad a 

hradiště, kdy bylo místo osídleno apod.22 

   Vojtěch Birnbaum publikoval v časopisu Památky archeologické (1921) „Kostel sv. 

Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi“, uvedený v časopisu Památky archeologické 

(1921).  Vojtěch Birnbaum zde polemizuje nad materiálem kostela – byl kostel dřevěný 

                                                           
18

 LEHNER 1896, 121-124 
19

 ŠITLER/PODLAHA 1901 
20

 LEHNER 1905, 219 
21

 BRANIŠ 1908, 30-35 
22

 PRÁŠEK 1913 
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nebo kamenný? Domnívá se, že byl dřevěný a své tvrzení se snaží potvrdit studiem 

svatováclavských legend – Crescente Fide, Gumpoldova legenda a legenda 

Vavřincova.23 

   Dalším zdrojem byla práce Karla Gutha – „Praha, Budeč, Boleslav“. Tato studie se 

zabývá třemi přemyslovskými hradišti, tedy Prahou, Budčí a (Starou) Boleslaví. Ve třetí 

části knihy autor popisuje vznik Staré Boleslavi, kým byla založena, proč byla Boleslav 

založena na místě, kde stojí dodnes. Na závěr srovnává zjištěné informace o všech 

třech oblastech, čím jsou si podobné a čím se naopak liší.24 

   Roku 1948 vydal Václav Ryneš knihu pod názvem „Paladium země české“. I když je 

hlavním tématem paládium, autor v úvodu zmiňuje i pár informací o vzniku „Staré“ 

Boleslavi.25 

   Česká historička polského původu Barbara Krzemieńska sepsala ve spolupráci se 

svým manželem, známým českým historikem Dušanem Třeštíkem, článek pod názvem 

„Přemyslovská hradiště a služebná organizace přemyslovského státu“. Článek vyšel 

roku 1965 v Archeologických rozhledech. Zabývá se vznikem služebných organizací, 

z dnešního hlediska vesnic, které podléhaly vládci, většinou tedy knížeti a náležely vždy 

k určitému hradu. Tyto „vesnice“ dostávaly jména podle povolání, které se v té které 

„vesnici“ provozovalo.26 

   Anežka Merhautová roku 1971 sepsala rozsáhlou práci pod názvem „Raně středověká 

architektura v Čechách“. V úvodu vypráví o vývoji středověké architektury. Ve druhé 

části se pak věnuje jednotlivým památkám spadajícím do okruhu středověkých staveb. 

V kapitole Stará Boleslav se zaměřuje na památky na území původního hradiště – tedy 

hrad, kostel svatého Kosmy a Damiána, kostel svatého Václava a také kostel svatého 

Klimenta.27 

   V roce 1972 přeložil Karel Hrdina ve spolupráci s Marií Bláhovou známou „Kosmovu 

kroniku“. Kosmas vypráví o dějinách Čech od bájného praotce Čecha a jeho dcer přes 

vládu Břetislava I. a jeho nástupců až po smrt Vladislava I. roku 1993. Proto jsem se 

                                                           
23

 BIRNBAUM 1921, 241-247 
24

 GUTH 1934 
25

 RYNEŠ 1948, 11-13 
26

 KRZEMIEŃSKA/TŘEŠTÍK 1965, 624-655 
27

 MERHAUTOVÁ 1971, 316-321 



15 

 

zaměřila na první knihu kroniky (pozn. autor kroniku rozdělil do tří knih dle témat 

uvedených výše, která na několika stránkách zahrnuje i vládu Boleslava I. Ukrutného. 28 

   Z další publikace „Počátky Přemyslovců“ od Dušana Třeštíka z roku 1997, jsem 

čerpala především informace o svatováclavských legendách. V kapitole „Nejstarší 

svatováclavská legenda“ pracuje autor s legendami Vavřince (Laurentius,mnich 

benediktinského kláštera na Monte Cassino, pozdější arcibiskup v Amalfi), Kristiána, 

rukopisem X, Gumpoldovou legendou, Crescente fide, I. a II. staroslověnskou legendou. 

Tyto legendy se většinou soustřeďují na život sv. Václava, ale nezapomínají ani na jeho 

pozvání a vraždu ve Staré Boleslavi, což se vlastně vztahuje i k tématu bakalářské 

práce. Autor popisuje, která legenda vychází z které, čím jsou si podobné, v čem se 

odlišují a snaží se tedy čtenáři podat ucelený obraz o sv. Václavovi a událostech, které 

se ho týkají.29 

   Petr Sommer se ve své knize „Začátky křesťanství v Čechách: kapitoly z dějin raně 

středověké duchovní kultury“, vydané roku 2001, se zpočátku věnuje christianizaci 

Čech, což znamená změnu pohanského pohřbívání na křesťanské. Téma pohřbů 

v raném středověku se částečně dotýká i tématu bakalářské práce. Z větší části se ale 

autor věnuje jednomu z pěti hradišť, která v raném středověku vymezovala 

přemyslovský stát. Tím hradištěm je Tetín. Místo, kde byla podle legend zavražděna 

babička sv. Václava, sv. Ludmila. 30 Protože hradiště vzniklo zhruba ve stejné době jako 

hradiště ve Staré Boleslavi, předpokládám, že v obou hradištích jsou určité analogie, a 

právě tyto analogie se budu snažit zmapovat. 

   Autorem publikace vydané roku 2005 „Proměna českých zemí ve středověku“ je Jan 

Klápště. Klápště se zabývá hlavně tématem vývoje hradišť ve středověku, jak vypadala 

apod. I v této knize budu hledat analogie ke staroboleslavskému hradišti.31 

   V září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. K příležitosti jeho návštěvy 

ve Staré Boleslavi a k tehdejší výstavě v Oblastním muzeu v Brandýse nad Labem – 

Staré Boleslavi vydala místní historička Karin Pátrová knížku pod názvem „Stará 

Boleslav a její místo v českých církevních dějinách: Sv. Václav – kapitula – paládium“. 

                                                           
28

 HRDINA/BLÁHOVÁ 1972, 35-38 
29

 TŘEŠTÍK 1997, 225-248 
30

 SOMMER 2001 
31

 KLÁPŠTĚ 2005 
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Jedná se o velmi zestručněnou historii Staré Boleslavi. Zabývá se vznikem „Staré“ 

Boleslavi, staroboleslavskou bratrovraždou, sv. Václavem, kolegiátní kapitulou, 

staroboleslavským paládiem.32 

   To byl tedy přehled bádání a nyní bude následovat vývoj sídelní topografie ve 

staroboleslavském mikroregionu. Tato kapitola je pro téma bakalářské práce důležitá 

z toho důvodu, že žádné hradiště nemohlo vzniknout, aniž by v jeho blízkém okolí 

neexistovala sídelní síť dostatečně výnosných služebních vsí. Hradiště samotné totiž 

sloužilo, v tomto případě, především knížeti, jeho rodině, družině a církevním 

hodnostářům. Na hradiště se ale musely také dostávat potraviny, bylo nutné 

řemeslníků, hospodářů. Z tohoto důvodu bylo v okolí několik osad, které tyto služby 

poskytovaly. Jména budoucích vesnic se poté odvozovala od názvu činnosti, která se ve 

větší míře v té které osadě provozovala. Mikroregionem mám na mysli okolí Staré 

Boleslavi v okruhu cca 10 kilometrů a pouze na pravém břehu Labe.  
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 PÁTROVÁ 2009 
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2. Vývoj sídelní topografie ve staroboleslavském 

mikroregionu v 2. polovině 9. století 

   Tato kapitola se zabývá osídlením okolí Staré Boleslavi před a při založení zdejšího 

hradiště. [1] Je to důležité z toho důvodu, že hradiště by nemohlo existovat 

v neosídlené oblasti. Potřebovalo totiž tzv. služební organizaci. Ta spočívala v síti sídlišť, 

která poté dostala jméno podle povolání, kterým se zabývali jejich obyvatelé – např. 

Konětopy, Ovčáry, Sojovice, Borek. [2] Z těchto osad, které náležely pod moc 

panovníka a náležely vždy k příslušnému hradu, se získávali řemeslníci, potraviny apod. 

33 Nejnověji tuto hypotézu rozpracoval Josef Žemlička.34 

   Karel Buchtela provedl roku 1910 ve Staré Boleslavi archeologický výzkum, který měl 

prokázat osídlení v okolí Brandýska a zjistil, že tato oblast byla osídlena již od neolitu 

do historické doby nepřetržitě.35 

   Osídlení v době raného středověku (= vnitřní kolonizace) je velmi komplikované, 

protože většinou se historické vědy věnovaly kolonizaci ve 13. století. Dělo se tak 

proto, že o starší době bylo málo pramenů, a tudíž málo informací. Vnitřní kolonizací se 

pak začalo zabývat až na počátku 20. století.36  

   Nejdůležitějším pramenem pro zjištění osídlení v té které oblasti jsou archeologické 

nálezy.37 

   Do starší doby hradištní (6. až 8. století) spadají především lokality v jižních Čechách. 

Nejpřesněji datované jsou však nálezy z hradišť ze střední doby hradištní (800 až 950). 

Ve středních Čechách se toto vymezení týká především nejhustěji osídlené Pražské 

                                                           
33

 KRZEMIEŃSKA/TŘEŠTÍK 1965, 624 
34

 ŽEMLIČKA 1997, 16: „Namísto mladších soustředěných vesnic převládala ve starém sídelním jádru 

drobná, většinou nestabilizovaná sídliště nebo shluky usedlostí, lemujících břehy řek a potoků. Mohl 

sestávat z jedné, dvou, ale i z pěti nebo více osídlených poloh. Na takové časně středověké „vesnice“, 

rozptýlené a jen zřídka překračující 10 usedlostí, se vztahuje značný díl z nejstarší vrstvy dochovaných 

místních jmen.“ 
35

 PRÁŠEK 1913, 310: „Krajina tato obývána byla od doby neolitické až do historické doby knížecí 

nepřetržitě.“ 
36

 SLÁMA 1967, 433 
37

 SLÁMA 1967, 433 
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kotliny. Hranice středočeské oikumeny (= staré sídelní území) pokračovala severně 

k Neratovicím a poté podél řeky Labe až do Přerova nad Labem.38 

   Nejvyhledávanějším přírodním typem krajiny byla nížina. Příčinou bylo, že tyto oblasti 

byly v okolí velkých toků, a především proto, že díky teplotním a srážkovým 

okolnostem jsou tato území velmi úrodná.39 A právě zmíněné přírodní podmínky se 

týkají jak Staré Boleslavi, tak jejího okolí – řeky Labe a Jizera. Archeologické nálezy 

prokázaly, že se v těchto regionech sídelní oblasti vyskytují nepřetržitě od raného 

středověku.40 

   Ve sbírkách Národního muzea v Praze se nachází keramická nádobka, která 

pravděpodobně pochází z Lysé nad Labem [3]. Pochází z archeologického výzkumu z 

roku 1922. Na dně má nádobka značku a jen podle té se dá přibližně posoudit, ze které 

doby nádobka pochází.41 Značky tohoto typu – jednoduchý kříž v kruhu – patří mezi 

nejčastější značky z doby raného středověku. Velmi časté jsou na nádobách z 9. století. 

Proto lze tento předmět datovat přibližně do mladší doby hradištní (950 až 1100).42 [4] 

Právě proto lze předpokládat, že v okolí Lysé nad Labem existovalo osídlení již v 9. 

století. 

   V letech 1980 až 2002 se v Otradovicích u Staré Boleslavi prováděl jeden z několika 

archeologických výzkumů, které probíhaly většinou v oblasti Čelákovicka, a které měly 

objevit nejstarší slovanská sídliště. Otradovice se nacházejí necelých 5 kilometrů 

severovýchodně od Staré Boleslavi. [5] Při archeologickém výzkum v letech 1980 a 

1981 se objevilo několik zahloubených objektů. Pravděpodobně se jednalo o relikty 

staveb. Dále bylo objeveno několik zlomků keramiky, které byly vyrobeny z hmoty, 

                                                           
38

 SLÁMA 1967, 436 („ První sídelně historickou zónou je nížina většinou v povodí (větších) řek, nejčastěji 

na jejich středním a dolním toku a v nadmořské výšce do 300 metrů. Většinou má podobu plochých 

širokých údolí rozprostírající se na lehkých a sprašových půdách. Vlastní obytné osady (tzv. obytné 

areály) bývají umístěny ve vzdálenosti nanejvýš 300-400 metrů od zdroje vody, respektive od hlavní řeky 

či jejích přítoků a většinou bývají situovány na tzv. terénní hrany, tedy přirozené okraje terasových 

stupňů.“ GOJDA 2000, 146) 
39

 GOJDA 2000, 144 
40

 GOJDA 2000, 147 
41

 LUTOVSKÝ 1991, 312: „Jedná se o miniaturní nádobku nevýrazného miskovitého tvaru s rozevřeným, 

mírně vzhůru vytaženým a vně svisle seříznutým okrajem. Na dně je centrálně umístěna plastická značka 

jednoduchého kříže v kruhu.“ 
42

 LUTOVSKÝ 1991, 313 
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která obsahovala slídu, což je typické pro keramiku ze střední doby hradištní.43 Přesná 

datace keramiky je složitá, protože se objevilo několik různých druhů úlomků, které 

spadají do různých období. Přesto archeologové keramiku datují do 7. a počátku 8. 

století.44 

   V příloze bude uvedeno i několik map zobrazujících stav osídlení a pohřbívání v okolí 

Staré Boleslavi. Na první mapě jsou zobrazeny sídlištní objekty [6] (hradiště a otevřená 

sídliště; rozdíl mezi těmito dvěma pojmy je v tom, že otevřené sídliště je doloženo 

většinou jen povrchovými nálezy, které neumožní zjištění jeho sídelních fází, zatímco 

hradiště lze rozlišit na několik časových etap – starší a mladší = rozhraní 9. a 10. 

století). Na mapě je jasně vidět, jak se hradiště z mladší doby hradištní soustřeďují 

v okolí Čelákovicka. Město Čelákovice se sice nachází na levém břehu řeky Labe, ale 

oblast Čelákovicka částečně zasahuje i na břeh pravý, kam spadají i Otradovice. Další 

hradiště z této doby se nacházelo až u Mladé Boleslavi, kde se nacházela i hradiště, 

která nebylo možno přesně časově zařadit. Jinak v okolí Staré Boleslavi se také nalézala 

i hradiště ze starší doby hradištní, a to ve směru na Mělník.  

   Na druhé mapě k tomuto tématu potom budou zobrazena pohřebiště. [7] Zaměřím 

se na vyznačení mladších kostrových hrobů, protože ty spadají do 9. století45, tedy do 

století, kterým se zabývá tato kapitola. Na mapě je vidět, že mladší kostrové hroby se 

nacházely ve Staré Boleslavi, v Otradovicích a přibližně v okolí Mladé Boleslavi.  
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3. Stará Boleslav 
   Stará Boleslav, součást souměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, se nachází ve 

středních Čechách, přibližně 15 km severovýchodně od Prahy. Staroboleslavská část se 

pak nachází na pravém břehu řeky Labe. [8] 

   V počátcích českého státu byla Stará Boleslav jedním z pěti hradů, které vymezovaly 

„přemyslovské Čechy“.46 Hrady byly ve středověku důležitým nástrojem zeměpanské 

vlády. Na začátku 10. století ze středu Čech vyčnívá systém hradů, které ovládají 

knížecí území Přemyslovců. Hlavním hradem byla Praha, na jihu u Berouna Tetín, na 

západě Libušín, na severu Mělník a na východě Stará Boleslav.47 [9] 

   To, že se přemyslovský stát soustředil na území současných středních Čech, 

souviselo, kromě sídelní topografie západoslovanských kmenů, s tím, že se do této 

oblasti sbíhala síť dálkových komunikací.48  

   Dnes je Stará Boleslav městskou památkovou zónou, ve které se nachází dva areály 

NKP se sakrální architekturou a částí města (jako kulturní památky Přemyslovské 

hradiště), která je zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek. Zástavba Staré 

Boleslavi v dnešní době daleko přesahuje oblastí bývalého přemyslovského hradiště, 

ale přesto podoba města vychází z původního členění lokality – podle historických 

staveb, které se zde nachází, a které se zde nacházely i v daleké minulosti, např. již 

v době raného středověku.49  

   Vnitřní hrad původního hradiště se dnes rozkládá v oblasti, která je dosud ohraničena 

zbytky gotického opevnění. Zástavba vnitřního hradu i předhradí je jen minimální – je 

tvořena historickými budovami, několika rodinnými a vícepatrovými domy, menšími 

průmyslovými objekty. Východní část hradiště není dosud jasně stanovena – z důsledku 

nepotvrzení zóny opevnění v této části. Jistá je jen západní hranice, kde hradiště 

chránilo dnes již zaniklé říční rameno, v dnešní době známé pod názvem 

staroboleslavská tůň.50 (více viz podkapitola 3.2. Opevnění vnitřního hradu a 

předhradí) [10] 
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 3.1. Založení hradiště 
   Předpokládá se, že region Staré Boleslavi je nejmladší částí přemyslovského státu. Se 

založením kapituly v roce 1039 se stala důležitým církevním místem.51 Nejprve se 

hradiště nazývalo jen Boleslav. Přízvisko „Stará“ se začalo používat až v době, kdy se 

začala budovat Mladá Boleslav. Po staletí se také užívalo MLADÝ a STARÝ Boleslav, 

teprve od 17. století se ustálily dnešní názvy – Stará Boleslav a Mladá Boleslav.52 

   Neví se přesně, kdy bylo staroboleslavské hradiště založeno. Nicméně se počátky 

osídlení oblasti, dle archeologických, kladou do mladší fáze starší doby hradištní.53 

Samotný název vypovídá, že bylo založeno Boleslavem I. Ukrutným, tedy mladším 

bratrem sv. Václava. Tuto myšlenku podporuje například Kosmas ve své Kronice české. 

Tvrdí: „A ihned svolal přední muže z lidu, všechny do jednoho, na jedno místo a dovedl 

je do lesa u řeky Labe, a označiv jim místo…“ 54 Boleslav I. byl zkušeným válečníkem, a 

proto si pro svůj hrad vybral místo, které bylo velmi dobře chráněné řekou Labe.55  

   Některé zdroje také tvrdí, že jistý dvorec zde byl založen již za časů Vratislavových 

(tedy za časů otce Václava a Boleslava). Byl to nejspíše dřevěný dvorec, který byl asi 

lovecký, protože v okolních lesích byly pořádány lovy až do 11. století.56 

   Ve většině výšinných poloh, kde se nacházela středověká hradiště raného 

středověku, se vždy ve vyšších částech objevoval oddělený areál, tzv. akropole, která 

asi náležela knížeti, který zde sídlil, ale v těchto sídlech žili např. i velmoži nebo 

duchovní.57 Kristiánova legenda dosvědčuje, že Boleslav I. měl své sídlo na 

staroboleslavském hradišti.58  První staroslověnská legenda zase potvrzuje to, co bylo 

uvedeno výše – tedy že v hradištích, resp. v jeho akropolích, neměl sídlo jen kníže, ale i 

jeho velmoži. Legenda uvádí také to, že na staroboleslavském hradišti měl své sídlo 
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také Hněvsa, přední družiník Boleslavův a jeden z vrahů Václavových, kde se měla 

konat druhá porada ohledně zavraždění sv. Václava.59 Totéž uvádí i Michal Lutovský, 

který ve své knize „Bratrovrah a tvůrce státu“ uvádí, že výzkum zachytil srubovou 

zástavbu z 10. století. Byly dokumentovány pravidelné rozestupy mezi jednotlivým 

stavbami, a proto se lze domnívat, že na hradišti existovaly dvory.60 

   Další zdroje uvádějí, že se ve Staré Boleslavi nacházel hrad, který byl založen ještě 

před narozením Boleslava I. Tuto informaci sdílí například Karin Pátrová, která ve své 

knize o významu Staré Boleslavi v českých církevních dějinách uvádí, že počátky raně 

středověkého hradu ve Staré Boleslavi sahají někam k roku 900, do doby knížete 

Spytihněva, Václavova strýce.“61 Archeologické výzkumy prokázaly, že Stará Boleslav 

nevznikla na tzv. zeleném drnu, Boleslav I. Starou Boleslav jen přestavil, a hlavně 

nechal hradiště opevnit kamennou hradbou.62  

   Hradiště ve Staré Boleslavi vzniklo na lichoběžníkovém půdorysu, jehož části jsou i 

dnes patrné, a to zbytky hradebních zdí.63 To Starou Boleslav přibližuje k dalším 

přemyslovským hradištím na území středočeské mocenské sféry tohoto rodu.64 

Nicméně ji však opět od nich oddaluje, a to tím, že hrad nebyl postaven na vyvýšeném 

místě, nýbrž na plochém ostrohu. Byl založen u soutoku dvou řek – Labe a Jizery – 

který hradišti poskytoval přirozenou ochranu.65 Přestože byla Stará Boleslav postavena 

na „římský způsob“ – tedy obehnaná kamennou hradební zdí – nebyla kamenná zeď 

nejsilnějším obranným prvkem. Tím byla voda a bahnité okolí. Stará Boleslav byla totiž 

typ tzv. blatného hradu.66 Na severozápadní straně hradiště byl mokřinatý terén, na 
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jihu byla řeka Labe (dodnes o tom svědčí několik slepých ramen) a na východě Jizera.67 

[11] Dnešní terén se poněkud změnil. Mezi původním hradištěm a řekou Labe je dnes 

lokalita známá jako Hluchov, řeka Jizera se dnes do Labe nevlévá v Boleslavi, nýbrž 

v Lázních Toušeň, což je lázeňský městys přibližně 10 km od Staré Boleslavi na levém 

břehu řeky Labe. [12] 

   Podobný typ hradiště jako byla Stará Boleslav, je i jiné české hradiště, které je nejvíce 

spojováno s vyvražděním Slavníkovců roku 995. Tím hradištěm je Libice nad Cidlinou, 

ležící ve středočeském kraji jihovýchodně od Poděbrad. [13] Zdejší hradiště vzniklo 

také v raném středověku. V minulosti se vodní toky nacházely na jiných místech [14], 

než je tomu v současnosti [15]. Dnes na tyto toky odkazují pouze pozůstatky toků Labe 

a Cidliny68, stejně jako ve Staré Boleslavi. Na západní straně dnešní obce Libice nad 

Cidlinou jsou viditelné základy paláce i kostela v akropoli. [16] 

   Výzkumy ale nepřinesly žádné konečné zprávy o tom, zda se Labe překonávalo 

(přecházelo) brodem, přívozem nebo zda byl přes řeku postaven most.69 V Praze se 

například přes řeku Vltavu nacházelo několik brodů, ne však mostů. Jeden dřevěný 

most přes Vltavu měl být postaven během 10. století. To je ale pouze legenda, protože 

se k tomuto mostu vztahuje příběh, který má souvislost s translací ostatků sv. Václava 

ze Staré Boleslavi do Prahy na Pražský hrad.70 Nicméně archeologické výzkumy ve Staré 

Boleslavi objevily několik monoxylonů – nelze přesně určit, v jaké době se používaly, 

ale Ivana Boháčová udává „od mladšího pravěku po vrcholný středověk“. Objevil se 

také jeden nález, který se dá označit jako kotva a ta by měla být z doby raného 

středověku.71 

 3.2. Opevnění vnitřního hradu a předhradí 

  3.2.1. Vnitřní hrad 
   Jako každé hradiště či hrad mělo i staroboleslavské hradiště své obvodové opevnění. 

Je také několik verzí, jak opevnění vypadalo. Protože Boleslav I. hradiště 
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pravděpodobně nechal jen přestavět (= hradiště nebylo postaveno na zeleném drnu), 

tak existuje několik fází fortifikačního systému.  

   Nejstarší fortifikací, kterou se podařilo doložit, byla „hradba s čelní kamennou 

stěnou“. Tato hradba, nebo spíše jen její relikty, byly nalezeny na severu tehdejšího 

hradiště, tedy v oblasti dnešní děkanské zahrady. Relikty byly zjištěny třemi sondami, 

kterými byla objevena „pravidelně lícovaná čelní kamenná stěna tohoto opevnění“. 

Šířka hradby byla asi 60 cm, výška 60 cm. Tato fortifikace pravděpodobně vznikla na 

počátku raného středověku.72 

   Archeologické výzkumy na severní straně areálu, který nebyl tolik poškozen mladšími 

zásahy do terénu, prokázaly, že tato hradba nebyla vystavěna opere Romano, ale jinou 

konstrukcí. V několika sondách bylo objeveno torzo hradby, která se skládala 

z opukových kamenů. Na ostatních zkoumaných místech se výše zmíněné části hradby 

vyskytují jen ojediněle.  Ale stejně se nemůže jednat o nic jiného, než o hradbu, a to 

z toho důvodu, že tato konstrukce dle archeologických výzkumů probíhala v délce více 

než 25 metrů. Tyto další nálezy se však nepovažují za hradbu celokamennou, ale jen za 

hradbu s čelní plentou ze suchého kamenného zdiva, která byla typická pro 

přemyslovská opevnění. 73   

   Toto nejstarší opevnění přemyslovského hradu74 probíhalo na přibližně stejných 

místech jako pozdější celokamenná hradba.  

   Relikty celokamenné hradby byly také objeveny na severní straně bývalého hradiště. 

Šířka hradby byla přibližně 260 cm. Na rozdíl od prvního typu fortifikace na 

staroboleslavském hradišti, byla hradba, která byla postavena po římském způsobu, 

lícovaná oboustranně. Pískovcové kameny byly skládané do řádků. V jádru hradby se 

většinou objevují pískovcové kameny shodné s těmi v lícované části hradby. Spolu 

s těmito kameny se v jádru objevuje „nesourodý materiál, tvořený kameny, 

nazelenalým jílem, maltovinou i hnědou jílovitou zeminou“.  

   Výše zmíněné archeologické výzkumy tak vlastně dokazují Kosmovo tvrzení o 

kamenné hradbě. Kosmas ve své kronice tvrdí, že si Boleslav I. přál hradbu kamennou, 
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tzv. opere Romano (tzn. po římském způsobu). Než se začaly provádět archeologické 

výzkumy, byl tento názor odborníky neakceptován, protože takováto technika je pro 

dobu Boleslava I. velmi neobvyklá.75 I proto velmoži, kterým Boleslav přikázal postavit 

kamenný hrad, říkali, že něco takového postavit neumí: „My, kteří jsme ústa lidu a 

držíme odznaky svých hodností, my ti odříkáme, protože ani neumíme, ani nechceme 

učiniti, co nařizuješ, vždyť ani naši otcové nic takového dříve nečinili.“ 76  Jedním z těch, 

kteří názor Kosmy vyvraceli, byl např. Karel Guth. Tvrdil, že není možné, aby Stará 

Boleslav měla kamennou hradbu, protože v Praze bylo na počátku 10. století obvyklé 

valové opevnění, které až o několik století později nahradilo kamenné.77 Když ale 

začaly probíhat archeologické a výzkumy, a nalezly se tedy relikty celokamenné hradby, 

které spadaly přibližně do doby osídlení Staré Boleslavi, tak se názory na Kosmu 

změnily.78  

   Ačkoliv se nedá přesně určit datace vzniku celokamenné hradby, pravděpodobně 

byla tato hradba postavena pravděpodobně v průběhu 10. století.79 Podle reliktů 

keramiky, které byly v této oblasti nalezeny, se vznik celokamenné hradby datuje do 

rozmezí druhé třetiny 10. století.80 

   Relikty celokamenné hradby nalezené na severu ostrohu jsou jedinými důkazy o 

hradbě „opere Romano“. Na jižní straně se hradbu nepodařilo doložit, protože zde 

hradba pravděpodobně probíhala v místech, kde jsou nyní obytné parcely.81 
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   Po výstavbě hradby se pravděpodobně začalo rozvíjet i osídlení hradiště. O tomto 

úkazu svědčí rostoucí počet keramiky.82 

   Kamenná hradba kolem vnitřního hradu však nebyla jediným opevňovacím článkem. 

K celku opevnění se řadila, jak je uvedeno výše, řeka Labe, dále příkop, který odděloval 

vnitřní hrad od předhradí. Šířka příkopu se po rekonstrukci odhaduje na 18 m, hloubka 

pak dosahovala přibližně 3 m. Přesnou dobu, ve které byl příkop vybudován, nelze 

určit. Jedním z důvodů je, že relikty keramiky, které se v oblasti původního příkopu 

nalezly, pochází jak ze středohradištní, tak z mladohradištní doby.83 Nicméně některé 

z těchto reliktů dosvědčují, že příkop byl pravděpodobně součástí již prvního opevnění 

hradu.84 [17] 

   Místo, kudy opevnění probíhalo, lze určit z geomorfologie lokality. Důležitými faktory 

pro zbudování fortifikace byla krajina, kde se hrad nacházel, a sídelní topografie 

oblasti. Dle reliktů, které se dochovaly a které byly objeveny při záchranných 

archeologických výzkumech, lze odvodit, že se využilo „přirozené elevace (zvyšování 

terénu) a následné sníženiny v místě předělu mezi dvěma nivními stupni k vybudování 

nadzemní konstrukce, provázené mohutným příkopem.“85 Opevnění oddělovalo na 

východě vlastní vnitřní hradiště od rozsáhlého předhradí.86 

   Relikty prvního staroboleslavského opevnění, tedy z doby raného středověku se 

nalezly na severní straně areálu (dnešní zeď Děkanské zahrady).87 [18] 

   Je pravděpodobné, že na místě původního raně středověkého opevnění nechal 

později Karel IV. vystavět nové, gotické opevnění, jehož pozůstatky jsou viditelné 

dodnes – jedná se o staroboleslavskou bránu a hradební zeď, která navazuje na bránu. 

Staroboleslavská brána je přibližně čtvercovou průjezdovou stavbou. V přízemí se 

objevují lomené portály a lomená klenba. Poté následují dvě patra, z nichž druhé patro 

je odsazené.88 V současné době je v areálu brány situován výstavní prostor, kde se 

nachází archeologická expozice.  
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   Na bránu navazuje hradební zeď, která je však jižním směrem zakrytá obytnými 

domy. Hradba se dále stáčí směrem k tůni, kde se objevuje za kanovnickou rezidencí 

(čp. 108), kde je zachována ve výšce 2-3 m. Linie hradby se dá dále pravděpodobně 

předpokládat západním směrem od residence, kde se nalézá zeď vysoká asi 3 m a která 

může obsahovat relikty původní hradby. Západním směrem od kanovnické residence 

se nachází ještě několik zdí, které mohou obsahovat relikty opevnění. Na severní 

straně je hradba opět zdokumentována, ovšem neví se, v jaké délce. Odtud směřuje od 

západu směrem na východ přímo až k linii staroboleslavské brány. Zde se pak stáčí 

jižním směrem, kde opět skryta, tentokráte hospodářským budovami a objekty. Hradba 

však není po celé této délce až ke hlavní komunikaci doložena.89 [19] 

3.2.2. Předhradí 
   Jak bylo již uvedeno, opevnění předhradí nebylo zatím doloženo. Pravděpodobné 

relikty tohoto opevnění se nalezly na severovýchodním (možná 

severoseverovýchodním) okraji areálu, v okolí dnešní ulice U staré kovárny. Byly zde 

nalezeny úlomky keramiky ze střední a mladší doby hradištní. Objekty byly nalezeny 

povrchovým sběrem a záchrannou akcí. Byl zde zjištěn novodobý hřbitovní horizont, 

čímž hypotéza fortifikace v těchto místech v období raného středověku zatím nebyla 

potvrzena. [20] Přesto se archeologové domnívají, že se zde hradba přeci jen 

nacházela. Nadzemní část opevnění totiž nemusela být jen kamenná, ale i dřevěná, 

čímž by se mnoho důkazů nenašlo. Je ale také možné, že fortifikace předhradí byla 

postavena stejným způsobem jako opevnění vlastního hradu. Ale stejně jako u 

předchozího možného typu opevnění by se ani v tomto případě pozůstatky hradby 

nemusely nalézt.90 

   Předhradí se rozkládalo zhruba na dnešním Mariánském náměstí a v okolí dnešního 

chrámu Nanebevzetí Panny Marie – tedy východně od vlastního hradiště.91 [21] 

   Podobný půdorys jako staroboleslavské hradiště mělo i hradiště na Tetíně, kde byla 

podle legendy roku 921 zavražděna sv. Ludmila. Hradiště se nachází několik málo 

kilometrů jihovýchodně od Berouna. Je protáhlého tvaru, takže vlastní hradiště 
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částečně připomíná rovnoramenný trojúhelník a předhradí mělo tvar lichoběžníku.92 

[22] 

 3.3. Stavby v areálu hradiště 

   V areálu hradiště poté stály, s největší pravděpodobností dřevěné, obytné i 

hospodářské stavby. Později k těmto stavbám přibyly i stavby kamenné, a to kostel 

svatého Václava a kostel svatého Klimenta – kromě těchto dvou dodnes stojících 

kostelů, prokázal archeologický výzkum i kostelík neznámého zasvěcení, jehož půdorys 

je dodnes naznačen na Václavském náměstí ve Staré Boleslavi. 93 [23] 

   Problematikou někdejšího staroboleslavského hradiště je výzkum sídlištních objektů 

a staveb, které se na hradišti nacházely. Tomuto tématu se do současné doby věnovalo 

jen velmi málo výzkumů. Relikty všech sídlištních konstrukcí – dřevěných i kamenných, 

nadzemních i zahloubených – často nedokážou vypovědět, ke kterému typu objektů 

patří. Mohly to být např. tzv. liniové stavby, mezi které se většinou řadí ohrazení, nebo 

jestli jsou zkoumané relikty pozůstatky rozměrnější stavby, obytné či hospodářské. U 

druhého typu sídlištního objektu se většinou nedají ani rekonstruovat jejich půdorysy 

ani jejich případné členění. 94   

   Nelze ani přesně říct, kde se ten který typ staveb nacházel. Je pravděpodobné, že jak 

ve Staré Boleslavi, tak v Praze i na Budči, se sakrální i důležité světské stavby nacházely 

ve vnitřním hradišti. Knížecí palác se většinou nacházel na jižní straně u valu. Další typy 

staveb – hospodářské nebo domy dalších obyvatelů hradu – se, podle pražského 

hradiště, které je jediné místo, kde se o těchto stavbách ví, nacházely v blízkosti kostela 

a cest, v severní části areálu. Jen ve Staré Boleslavi se kostel svatého Kosmy a Damiána 

nenacházel, jak bylo řečeno, v severní části areálu, ale téměř v centru.95
 Totéž 

potvrzuje i Václav Ryneš ve své práci o Paladiu země české.96 

   Jak bylo řečeno výše, v areálu přemyslovského hradu ve Staré Boleslavi existovaly dva 

druhy staveb – nadzemní nebo zahloubené. Na několika následujících řádcích podám 
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několik informací o těch druzích staveb, jejichž základy byly objeveny archeologickým 

výzkumem. 

   Kamenné nadzemní stavby obytného či hospodářského charakteru, které měly být 

vystavěny v období raného středověku, nejsou většinou doloženy – výjimkou jsou 

ohradní zdi, které byly objeveny v souvislosti se záchranným archeologickým 

výzkumem sakrální architektury.97 

   Byly objeveny také dva předměty, které by měly také spadat do období raného 

středověku. Jedná se o relikt opukového nároží, který měl být součástí stavby, jejíž 

přesnější určení nelze doložit. Výzkumy prokázaly, že se mohlo jednat jak o kamennou 

stavbu, tak jen o základy dřevěné stavby. Druhým nálezem byla opět jen část nároží, 

který se nalezl na severovýchodě tehdejšího předhradí. Důkazem toho, že se jednalo o 

nároží nadzemní stavby a že spadala do raného středověku, svědčí nálezy „směsí 

hnědého jílu, písčité zeminy, drobných opukových úlomků a hrudek maltoviny“. Více 

informací o těchto dvou nálezech však není – neví se, jakou měly tyto objekty funkci, 

ani jak vypadaly.98 

   Dřevěné nadzemní konstrukce, které se nacházely v areálu staroboleslavského 

hradiště, lze rozdělit do dvou skupin – nadzemní konstrukce roubené a nadzemní 

konstrukce sloupové nebo kůlové. První typy dřevěných nadzemních konstrukcí jsou 

doložené pouze jejich negativy základů, které se nalezly především v centrální části 

areálu. Protože se do dnešní doby dochovala jen torza zmíněných základů, nelze 

přesně určit rozměry objektů. Jediné, co se může říci je to, že většina těchto staveb 

byla víceprostorová.99  

   K těmto nálezům patřila „drobná jáma obdélníkového tvaru, zahloubená pod úroveň 

tehdejší podlahy“, která pravděpodobně sloužila jako úložný prostor. Analogii k tomuto 

nálezu lze najít na Pražském hradě.100  

   Druhá skupina dřevěných nadzemních konstrukcí, která tedy zahrnuje stavby 

sloupové a kůlové, byla dochována opět jen v negativech. Problém rekonstrukce 
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půdorysů těchto staveb je stejný jako u předchozí skupiny dřevěných konstrukcí, tzv. 

polozemnicemi. Rozlehlejší stavby lze pravděpodobně situovat do míst, kde se 

zdokumentovalo mnoho rozměrných jam s opukovým obložením. V některých 

případech bylo obtížné odlišit negativ sloupu a zásyp jámy. Přesto je velmi 

pravděpodobné, že se jednalo o sloupy, které se vkládaly do předem připravených 

jam.101  

   Na předchozích řádcích jsem se zmiňovala o nadzemních konstrukcích, nyní se budu 

zabývat druhým typem staveb, a to zahloubenými konstrukcemi. 

   Zahloubené sídlištní objekty, které mají rozdílné rozměry i tvary, většinou spadají do 

období raného středověku a byly objeveny jak ve vnitřním hradu, tak na předhradí. 

Tyto objekty lze rozdělit do třech skupin – 1. rozměrné objekty zahloubeny kolem 100 

cm, 2. shodné rozměry půdorysů jako v první skupině, ale menšího zahloubení, 3. 

drobné objekty často oválných a nepravidelných půdorysů. Z prvního a druhého typu 

se nalezly však jen těžko určitelné části objektů – z tohoto důvodu opět nelze přesně 

rekonstruovat jejich půdorysy. To, že se většina staveb nedá rekonstruovat, je 

způsobeno také podložím, které je písčité.  Z důvodu nezachování „výdřevy stěn“, je 

pravděpodobné, že objekt postavený na tomto typu podloží, mohl splňovat svou funkci 

jen omezený čas.102 

3.4. Stará Boleslav v písemných pramenech – 

Svatováclavské legendy 

   První zmínky o Staré Boleslavi spadají do doby 10. století. Za nejstarší legendu je 

považovaná legenda Crescente Fide, která vznikla přibližně kolem roku 974. Z této 

legendy poté o několik let později pocházela Gumpoldova legenda a později i 

Kristiánova legenda. V době Kristianově vznikla snad také i První staroslověnská 

legenda. Druhá staroslověnská legenda pochází z doby až někdy kolem poloviny 11. 

století. Vavřincova legenda vznikla kolem roku 1039. Všechny tyto legendy mají stejný 

základ, jedna vychází z druhé, který se nazývá Legenda X.103 [24] 
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   Všechny zmiňované legendy nám přinášejí první dějiny Staré Boleslavi – většinou se 

jedná o zprávy o událostech, které se zde odehrály 28. 9. 935, ale také několika 

zmínkami vyprávějí i o podobě a důležitosti boleslavského hradu.104 Přestože 

zavraždění sv. Václava není předmětem této práce, budu se muset zabývat i těmito 

zprávami. 

   Z těchto několika legend jen Vavřinec (Laurentius, mnich benediktinského kláštera na 

Monte Cassino, pozdější arcibiskup v Amalfi105) píše o tom, že Boleslavův hrad se 

nacházel ve Staré Boleslavi.106 Totéž potvrzuje i Kristián ve své kronice.107 Gumpold108 a 

Crescente fide Christiana109 tvrdí pouze to, že Václav odešel na hostinu do Boleslavova 

domu, ale už neříkají, kde se dům nacházel. 

      Když se konala porada spiklenců (Boleslava a jeho přívrženců), tak jim bylo jasné, že 

Václava nelze zavraždit v Praze. Z toho důvodu využili blížící se pouť do kostela svatého 

Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. 110 Václav totiž na hradech, které zbudoval, stavěl 

kostely, a když se konal svátek světce, kterému byl ten který kostel zasvěcen, tak 

Václav tyto kostely vždy navštěvoval.111 

   Ani v jedné ze svatováclavských legend se nepíše přímo o Staré Boleslavi, ale jen o 

domu či hradu, na který sv. Václava pozval jeho mladší bratr Boleslav I. na hostinu.  

   Legenda Crescente Fide Christiana uvádí, že Boleslav Václava „…lstivě pozval do jeho 

domu jakoby na hostinu, ve skutečnosti však na smrt.“112 

   Gumpoldova legenda jen traduje to, co se uvádí v Crescente Fide Christinana: „Za 

jásavého úsvitu jistého svátečního dne neblahý ten přítel dal vyzdobiti vlastní dům 
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množstvím všemožných okras …. pozval přátele pod záminku radovánek …. přišel 

s prosbou do paláce samého knížete, požádal jej, aby se on první mezi všemi ráčil 

zúčastniti bratrových hodů.“113 

   První staroslověnská legenda uvádí: „I vyšel (Václav) do hradu Boleslavova v neděli 

na svátek sv. Kosmy a Damiána.“114 

   Vavřincova legenda vypráví, že spiklenci navedli Boleslava k tomu, aby poprosil 

Václava o to, aby poctil návštěvou jeho sídlo (pozn.: rozumí se Boleslavovo sídlo) a aby 

spolu oslavili svátek sv. Kosmy a Damiána. Václav žádost neodmítl, přizval některé své 

dvořany a společně se vydal se na cestu na Boleslavův hrad.115 
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4. Sakrální centrum na počátku 10. století 

   Stejně jako na tetínském hradišti nebo třeba v Praze, tak i v Boleslavi stály za 

Václavovy vlády dva kostely – kostel svatého Klimenta [25] a pravděpodobně kostelík 

svatého Kosmy a Damiána, u kterého byl tedy sv. Václav zavražděn a ve kterém byl po 

následující 3 roky pohřben.116  

4.1. Kostel sv. Kosmy a Damiána 
   Jak už jsem se zmínila v některé z předchozích kapitol, zprávy o tomto kostele máme 

jen ze svatováclavských legend. Před dveřmi tohoto kostela byl zavražděn sv. Václav. 

Jen podle těchto legend lze usuzovat, že tento kostel opravdu existoval. Dle Vojtěcha 

Birnbauma byl kostel dřevěnou centrální stavbou. Podle Anežky Merhautové byl kostel 

kamennou rotundou.117 

   Kostel svatého Kosmy a Damiána byl dle legend nejstarším kostelem na 

Staroboleslavském hradišti, který nechal zbudovat Boleslav I. Ve starší literatuře se 

traduje, že kaple sv. Kateřiny, neboli Vrábská kaple [26], je původním kostelem svatého 

Kosmy a Damiána.118 Archeologické průzkumy potvrdily, že tato informace je správná 

jen zčásti.  

   Břetislav I. dostal od papeže Benedikta IX. za úkol postavit chrám zasvěcený sv. 

Václavu jako trest vyplenění Hnězdna a ukradení ostatků sv. Vojtěcha roku 1039. 

Výstavba patrně započala pravděpodobně ještě v témže roce nebo krátce po něm a 

podle listiny o založení staroboleslavské kapituly, byla bazilika vysvěcena 

pravděpodobně roku 1046.119 [27] Někteří historici umění, kteří se zabývali 

problematikou situování kostela svatého Kosmy a Damiána, se často ve svých názorech 

neshodují. Někteří původní kostel umisťují do kaple sv. Kateřiny (neboli Vrábské kaple) 

nebo alespoň do jejich částí (např. Josef Braniš tvrdí, že apsida a jižní zeď jsou zbytky 

bývalého kostela, což převzal i Ferdinand J. Lehner, naopak Antonín Podlaha a Eduard 

Šitler předpokládali, že Vrábská kaple je původním kostelem).120  
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   Karel Ferdinand Lehner ve svém článku o kolegiátním kostelu svatého Václava uvádí, 

že tzv. mučednictví sv. Václava – tedy místo, kde měl být sv. Václav zavražděn a které 

je znázorněno při jižní stěně kaple sv. Kateřiny (Vrábské kaple) sousoším znázorňujícím 

právě zavraždění sv. Václava – by se mělo nacházet na místě, kde stál původní kostelík 

svatého Kosmy a Damiána. Kaple, kde se toto mučednictví nachází, by podle Lehnera 

měla být apsida kostela svatého Kosmy a Damiána. Soudí dle toho, že apsida levé boční 

lodi je o pár metrů dále než apsida pravé boční lodi.121 Lehner tvrdí, že když se stavěl 

kostel svatého Václava, stavitel se, z úcty ke sv. Václavu, snažil z bývalého kostela 

zachovat co možná nejvíc. A to se mu také povedlo – podařilo se mu zachovat apsidu, 

tedy dnešní východní část krypty, která rovněž nese jméno po bývalém kostelíku, a 

dále pak severní stranu kostela. Autor také uvádí, že apsida východní části dnešní 

krypty svatého Kosmy a Damiána v dnešním kolegiátním kostele svatého Václava, byla 

přenesena od z kostela svatého Kosmy a Damiána, který situuje do dnešní kaple svaté 

Kateřiny, zv. Vrábské. Z této Lehnerovy studie se zdá, že se výše zmíněné mučednictví 

svatého Václava nachází u vchodu do bývalého kostela.122 Z východní části krypty, té 

z původního kostela, se do nově postavené západní části krypty se přenesla jedna 

hlavice sloupu, která v nové části krypty našla uplatnění jako patka jednoho z 16 

sloupů. [28] 

   „Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu karlínském“ uvádí, že 

kostel svatého Kosmy a Damiána byla „románská, orientovaná budova z vrstveného 

lomového zdiva v poměru ke stavbám z té doby zachovaným dosti značných 

rozměrů.“123  

   Nehledě na stav stavební historii kostela svatého Kosmy a Damiána (viz. kapitola 5.2) 

se téměř všechny písemné prameny – svatováclavské legendy –zmiňují o svatyni, ale 

jen tři z nich podávají informace o podobě a povaze sakrální stavby. Mezi tyto legendy 

patří legenda Vavřincova, Gumpoldova a Crescente Fide.124 Na jejich základě se 
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Vojtěch Birnbaum snaží dosvědčit, že kostel svatého Kosmy a Damiána nebyl kamenný, 

jak uvádí Eduard Šitler a Antonín Podlaha, nýbrž dřevěný. 

   Vavřincovu legendu musel Birnbaum hned zpočátku vyloučit a to z toho důvodu, že 

se Vavřinec zmiňuje o jakési předsíni kostela: „Když pak bratr věda a příchodu jeho se 

soudruhy svými používal noci a smrtonosnou skrýši před dveřmi chrámu střežil, přišel 

vznešený král a bratra v předsíni chrámu meškajícího takto ráčil osloviti.“125 Tak ale 

kostel vypadat nemohl. Birnbaum tvrdí, že kostel tohoto typu, s předsíní, v té době 

v Čechách neexistoval, a proto by byl takovýto kostel u nás jediný a to není možné.126 

   Legenda Crescente fide Christiana zase neříká nic o tom, kde byl sv. Václav zavražděn: 

„V noci pak oné před jitrem následujícího dne jakož pravidelně činíval, šel do chrámu 

k modlitbě ranní. I potkav bratra řekl k němu…“127 Legendista také uvádí, že poté co byl 

Václav udeřen mečem, postříkala krev prkna a zem: „I vložili mrtvolu jeho rychle do 

hrobu a nevinnou krev jeho, jíž postříkána byla země a prkna, vodou smyli.“128 

Z předešlých úryvků legendy Crescente fide Christiana, proto není zřejmé, jaká prkna 

byla postříkána krví – mohla to být prkna od kostela, ale i nějaká prkna v podobě plotu 

nebo něčeho jiného. 

   Gumpoldova legenda naopak podává jasné svědectví o tom, že se kostel svatého 

Kosmy a Damiána nacházel u místa vraždy: „Tělo svaté někteří věřící, kteří tu přítomni 

byli, poctivě do rakve uložili a po vykonaném od kněží obřadu pohřebním vedle kostela 

příležícího k místu onoho zápasu pochovali.“129 Gumpold poté, v souvislosti 

s předchozím úryvkem, ke kostelu přidává i ona prkna skropena Václavovou krví.130 
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   Nicméně ani jedna ze zkoumaných legend nepotvrzuje ani nevyvrací domněnku, že 

byl kostel dřevěný. Jak jsem již psala v kapitole o stavu bádání, nemyslím si, že byl 

kostel celý ze dřeva. Stejně jako v Libici nad Cidlinou mohl být samotný kostel svatého 

Kosmy a Damiána kamenný, jen některé jeho části – např. přístavky – byly dřevěné. 

[29] 
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5. Archeologické výzkumy ve Staré Boleslavi 

  5.1. Počátek a rozvoj archeologických výzkumů 
      Rozvoj archeologických výzkumů ve Staré Boleslavi nastal v 80. a 90. letech 20. 

století. Protože ve Staré Boleslavi docházelo k rozsáhlým devastacím souvisejícím jak 

s několika vojenskými vpády131, tak ke stavebním aktivitám s nimi spojenými, lze 

předpokládat, že do 80. let k náhodným záchranným archeologickým akcím docházelo.  

Nicméně o těchto zásazích nemáme žádné zprávy. První, i když jen částečné, písemné 

zprávy o archeologických nálezech se objevují až od poloviny 19. století.132 

   Dobou, kdy se začal projevovat opravdový archeologický zájem o Starou Boleslav, je 

přelom 19. a 20. století. V této době se v dnešní děkanské zahradě – severně od 

svatováclavské baziliky – prováděl první archeologický výzkum.133  [30] 

   Roku 1910 provedl Karel Buchtela archeologický výzkum, který je také zmiňován ve 

třetím díle Práškovy monografie. V témže roce se prováděl další výzkum, který se 

soustředil na oblast na severovýchodě předhradí. Bylo zde objeveno pohřebiště o 

několika stech hrobů, které pochází z knížecí doby. Pohřebiště se pravděpodobně 

rozprostíralo na ploše, kterou ukončoval až příčný val, který odděloval vnitřní hradiště 

od předhradí. O rok později bylo na sousedním prostoru objeveno 7 kostrových hrobů. 

Jednalo se o hroby třech dospělých jedinců a čtyř dětí. Pohřbeni byli v natažené poloze 

hlavou orientovanou k západu.134 Všechny dosud zmíněné odkryvy samozřejmě ještě 

zdaleka nesplňují moderní požadavky stratigrafické archeologie, a také kvůli své menší 

či větší vzdálenosti nemohou tyto nálezové situace sloužit k dataci nejstarší sakrální 

architektury. [31] 

   Roku 1927 došlo k rozsáhlému archeologickému výzkumu, který zahájil J. Böhm.  

Tento výzkum byl směrován do oblasti závěru baziliky sv. Václava a ke kostelíku sv. 

Klimenta, při kterém se nacházely pozůstatky lidských těl a keramiky.135 [32] 
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   K velkému zásahu do „historických terénů“ došlo v roce 1940, při kterém došlo 

k poškození a zničení spousty archeologických předmětů – byly např. poničeny hroby 

na náměstí sv. Václava. Současně ale také došlo k objevení např. architektonických 

článků a objektů především keramické či kovové povahy /části keramiky, podkovy 

apod.)136 

      Roku 1959 došlo k nálezu, který se datuje do období raného středověku. Kostrový 

hrob se nalezl v prostoru bývalého předhradí, přesněji východně od kostela 

Nanebevzetí Panny Marie.137 [33] 

   Bez předchozího oznámení proběhly roku 1960 stavební práce v okolí kostela 

Nanebevzetí Panny Marie a Šarochovy ulice. Při těchto pracích opět došlo k narušení 

objektů ze střední a mladší doby hradištní.138 [34] 

   Většina „archeologických prací“ před rokem 1989, probíhala bez oznámení patřičným 

úřadům. Tyto práce většinou souvisely např. s výstavbou bytových jednotek, 

s přestavbami objektů, se zřizováním přípojek pro plyn apod. Při těchto akcích 

docházelo k narušování kulturních vrstev, hradištních objektů, hrobů. Z tohoto důvodu 

není o těchto nálezech dochováno mnoho informací. Poslední takový výzkum proběhl 

roku 1989, kdy došlo ke zničení pohřebiště v blízkosti Jungmannovy ulice – ulice se 

nachází v těsné blízkosti mariánského kostela, a to u východní části.139 Protože se 

archeologické výzkumy prováděných mezi roky 1940 a 1989 soustředily, ve většině 

případů, na oblast předhradí původního přemyslovského hradiště, nemohou tyto 

nálezy objasnit vznik nejstaršího sakrálního centra na území vnitřního hradu. 

   Spolupráce Městského muzea v Čelákovicích s Archeologickým ústavem Akademie 

Věd v Praze započala již roku 1988 při záchranném archeologickém výzkumu v blízkosti 

svatováclavského náměstí. Od této doby spolupráce s výše zmíněnými institucemi trvá 

dodnes.140  

   Archeologické výzkumy však neprobíhaly jen v areálu staroboleslavského hradiště – 

tedy ve vnitřním hradu a jeho předhradí, ale také v mimo přemyslovský hrad. Tyto 

                                                           
136

 ŠPAČEK 2003, 32 
137

 ŠPAČEK 2003, 34 
138

 ŠPAČEK 2003, 33 
139

 ŠPAČEK 2003, 34 
140

 ŠPAČEK 2003, 34-35 



39 

 

oblasti se nachází jihozápadním směrem od vnitřního hradu (v záplavové oblasti Staré 

Boleslavi pod názvem Hluchov) a východním směrem od předhradí.141 [35] 

   Nálezy ze všech archeologických výzkumů – těch oznámených – se v současné době 

nachází v Okresním muzeu v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, v Městském muzeu 

v Čelákovicích a v Národním muzeu v Praze.142 

   Po roce 1989 se archeologické práce prováděly v souvislosti s intenzivní stavební 

činností, která probíhala na celé ploše původního přemyslovské hradiště. K největšímu 

archeologickému výzkumu došlo v roce 1996 v oblasti předhradí, ke kterému došlo až 

po neohlášené úpravě komunikací v této části města. Při této činnosti byly narušeny 

„sídlištní vrstvy raného středověku“. Také oblast kolem Jezdecké ulice, u bývalé 

jezuitské koleje [36], byla před zahájením výzkumů poškozena „těžkou mechanizací“. 

V tomto případě se poškodilo naleziště, kde se nacházely pozůstatky sídliště z raného 

středověku.143 Tyto výzkumy se, stejně jako již některé výše zmíněné archeologické 

výzkumy, soustředily na oblast mimo vnitřní hrad. Proto ani výzkumy z 90. let 20. 

Století nemohou určit vznik nejstaršího sakrálního centra na staroboleslavském 

hradišti. 

   Na předchozích dvou stránkách byla zmíněna krátká historie archeologických 

výzkumů, které ve Staré Boleslavi probíhaly přibližně od roku 1910 až do roku 1989. 

Několik následujících stránek se bude týkat výzkumů z let nedávné minulosti, tedy 

přibližně během posledních cca 20 let.  

5.2. Kostel svatého Václava  

   Roku 1927 byly při severozápadním nároží Vrábské kaple objeveny „základy 

nespecifikovaného přístavku a část vyzděné hrobky přiléhající k severozápadnímu 

nároží Vrábské kaple“.144 Archeologický výzkum z let 1997 – 1998 odhalil, že se jedná o 

hrob, nýbrž o „předpecní prostor menší, patrně vyhřívací pícky, vystavěné s gotických 

cihel.“145 [37] 
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   Podlaha gotického přístavku byla vytvořena ze dvou vrstev lomového zdiva. Současně 

byl překryt „základový vkop severní obvodové zdi baziliky i Vrábské kaple.“ Pod 

dlažbou se poté nalezlo několik kostrových hrobů, přes které probíhaly základy 

přístavku. Nejdůležitějším počinem archeologických prací bylo zjištění, že „základy 

severního obvodového zdiva severní lodi i přiléhající Vrábské kaple, jsou založeny na 

stejné úrovni. V odkryté nadzemní části v základech je zdivo vzájemně provázáno. 

Základová spára obou částí stavby se nachází v hloubce 280 cm od současného terénu. 

Navíc bylo zjištěno, že stěny na severní a východní straně Vrábské kaple jsou z období 

raného středověku. 146 [38] 

   Na severozápadní straně Vrábské kaple byla v krátké době po zhotovení této části 

přistavěna kamenná zeď, která měla za funkci ohradit prostor u východního závěru 

baziliky. Základy zdi jsou spojeny jílovitým pojivem, a je doloženo, že v jednom úseku 

nadzemní části bylo použito maltové pojivo.147 

   Vrábská kaple se dlouho pokládala za bývalý kostel svatého Kosmy a Damiána. 

Ovšem není jisté, zda tento kostel existoval nebo ne, do dnešních dnů nebyl 

archeologicky doložen. Tématem Vrábské kaple a kostela svatého Kosmy a Damiána se 

zabývali hlavně Antonín Podlaha a Eduard Šitler, kteří zmíněný kostel situovali do kaple 

svaté Kateřiny, zv. Vrábská.148 

5.3 Hrobové nálezy a nejstarší kostelní pohřebiště 
  Během výzkumu, který byl zahájen v červenci 1997 a trval do října následujícího roku, 

tedy do roku 1998, a který byl situován do těsné blízkosti baziliky svatého Václava149, 

bylo odkryto několik kostrových hrobů, které pochází z doby mladší, než se vystavěla 

sakrální architektura.150 V několika hrobech byly nalezeny zbytky kamene a dřeva, 

které byly pravděpodobně součástí obložení nebo rakve.151 Většina pohřebišť, která se 
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používala po delší čas, se neliší od těch pohřebišť, která se vyskytovala na jiných 

místech tehdejších Čech.152 

   Archeologické výzkumy prokázaly, že během 9. století, v době, kdy se v „Čechách“ 

začalo rozvíjet křesťanství, se upustilo od tzv. žárového pohřbívání, a později v 10. 

století se důležitou součástí českých vesnic či hradišť stala tzv. řadová pohřebiště – 

volné řady kam se ukládaly jednotlivé hroby, které se nacházely mimo vesnice. Do 

těchto pohřebišť byli mrtví pohřbíváni do řad – z toho vyplývá název tohoto typu 

pohřebišť.153  

   Co se výbavy hrobů týče, tak mrtví byli většinou pohřbívání volně – bez rakve, 

k obložení hrobu se používaly kameny, většinou opukové. Do hrobů byly někdy 

ukládány „milodary ve formě předmětů denní potřeby, jídla, nástrojů a šperků“.154 [39] 

Vybavení hrobu bylo, stejně jako u samotných pohřebišť, srovnatelné s výbavou dalších 

hrobů v Čechách.155 

   Během záchranného výzkumu v okolí baziliky sv. Václava bylo zdokumentováno 

několik pohřebišť. Byla prokázána pohřebiště kolem všech (tedy tří) sakrálních staveb: 

baziliky sv. Václava, která byla zbudována knížetem Břetislavem společně s kapitulou, 

jednolodní kostelík svatého Klimenta a několik metrů od něj jednolodní kostel 

neznámého zasvěcení.156 [40] Počátky pohřbívání ve Staré Boleslavi však nelze stanovit 

– jisté však je, že žádný z hrobů, které se nalezly roku 1988 [41], nelze zařadit do 

středohradištního období – nejmladší z hrobů jsou datovány do vrcholného 

středověku. Kolem baziliky svatého Václava, hlavně při severní a východní zdi, hustota 

a četné superpozice naznačují intenzivní pohřbívání, v liturgických polohách „sub 

Larmis“ a „ad sanctos“,157 nelze ale říct, že by se v této části lokality pohřbívalo ještě 

před výstavbou kostela.158  

   Nejvíce hrobů v několikanásobných superpozicích bylo nalezeno v bezprostřední 

blízkosti baziliky svatého Václava. Jako hroby byly zaznamenány pouze ty, kde byly 
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jakkoli narušené lidské pozůstatky uložené „in situ“. Pozůstatky, které byly přemístěny, 

se počtu pohřbených nezařazují.159 [42] Severovýchodním směrem od baziliky se již 

tolik hrobů nevyskytuje. Stejná situace je i západním směrem, kde jsou hroby nelézány 

už jen ojediněle, tak jako jižním směrem. Hustota hrobů opět roste u kostelíka svatého 

Klimenta – v části mezi ním a bazilikou.160 [43] Tyto superpozice hrobů v těsné blízkosti 

kostelů svatého Václava a kostela svatého Klimenta pravděpodobně ale nepodporují 

myšlenku stavby bývalého kostelíka svatého Kosmy a Damiána. Tato vymezená oblast 

totiž uchovala své „raně středověké terény v mimořádné kvalitě a rozsahu“.161 Při 

zkoumání historického nadloží se staroboleslavské hradiště rozdělilo na dvě části – 

vnitřní hrad a předhradí. Areál vnitřního hradu je vymezen meandrem Labe na severní, 

západní i jižní straně vlastního hradu, na západě je pak ohraničen „elevačním 

hřbetem“. Stav historického nadloží se zdokumentoval především v oblasti dnešní 

hlavní komunikace, která spojuje Starou Boleslav a Brandýs nad Labem – ulice Maxe 

Švabinského a oblast Svatováclavského náměstí. 162 Změna povrchu proběhla 

především v jihozápadní části hradiště, kde nejspíše probíhalo gotické opevnění a jehož 

relikty by měly být součástí tohoto historického nadloží. Z výzkumů je patrné, že na 

velké části přemyslovského hradu, tedy vnitřního hradu, nebyla historická nadloží 

z doby raného středověku zničena novodobými stavebními zásahy ani archeologickými 

pracemi. Lze očekávat, že tyto kulturní vrstvy jsou jen minimálně porušena.163 

   Na Svatováclavském náměstí je v nové dlažbě odlišným druhem dlažby naznačen 

románský kostelík neznámého zasvěcení, který byl objeven při záchranném 

archeologickém výzkumu. Kostel je vyznačen z důvodu jeho prezentace a z důvodu 

jeho ochrany. Označení kostela bylo provedeno ve spolupráci s architektem, který měl 

na starost úpravu veřejných prostranství.164 [44] Právě u tohoto nedávno objeveného 

kostelíka, počet hrobů opět roste, především při západní části kostelíka 

v předpokládané poloze „in atriu ecclesie“.165 Toto pohřebiště se využívalo, dle 
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hřbitovního charakteru dlouhodobě. Stejně jako u baziliky sv. Václava a kostela sv. 

Klimenta, i zde se intenzita pohřbívání snižuje s větší vzdáleností od kostela. Plocha 

v těsné blízkosti kostela se užívala jako pohřebiště dlouhodobě. To také dosvědčuje i 

podoba hřbitovního horizontu, který se dělí do několika fází.166 Jeden hrob byl také 

nalezen při náhodném archeologickém nálezu. Hrob byl nalezen před rokem 1901, kdy 

Antonín Podlaha a Eduard Šitler vydali „Soupis památek historický a uměleckých XV.“ 

Datace se uvádí do „doby prvokřesťanské“. Hrob byl tvořen nehlubokou jámou, kde se 

nalezly mužské ostatky.167 

  Z několika úlomkovitých nálezů lze i většinou určit, jak ten který hrob vypadal a čím 

byl vybaven. V několika hrobech se nalezly opukové kameny, které pravděpodobně 

sloužily jako obložení. V jiných hrobech se zase objevily větší oblázky, které byly 

smíchány s menšími opukovými kameny. U některých hrobů se objevily náhrobní 

desky, které byly zhotoveny především z pískovce, a to z několika různých druhů. [45] 

Tyto desky měly i rozdílné rozměry – některými se např. mohla překrýt celá hrobová 

jáma. Většina desek byla hrubě opracována a neměla pravidelný tvar.  Jednotlivé desky 

nebyly nijak zdobeny. Výjimkou je jedna deska, která byla po obvodu vyzdobena 

„nepravidelně rytou dvojlinkou“. Ve většině hrobů byly objeveny stopy dřeva, 

pravděpodobně pozůstatky obložení. Bylo prokázáno, že zbytky těchto dřev většinou 

pocházely z borovice, ale byl potvrzen i dub nebo lípa. Jen v jediném hrobě se nalezlo 

železné kování, čímž se prokázalo užití rakve. Tento názor potvrdil také nález železných 

hřebů.168 

   Hroby byly většinou vybaveny esovitými záušnicemi různých rozměrů.  Jednalo se o 

1-6 kusů v každém z hrobů, u těchto záušnic se průměr drátku pohyboval okolo 1-3 

mm, „celkové průměry v rozpětí 17-60 mm, převažují slitiny barevných kovů, 

výjimečně plátování stříbrem a zlatem“169 – jedná se tedy o několik pohřebních 

horizontů minimálně z 11. a 12. století, nejspíše ale také i z 10. století, protože se zde 

vyskytují i starší typy starších, menších záušnic.170  Nádoby se v hrobech neobjevovaly. 
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   Téměř všechny hroby mají tradiční kanonickou orientaci, jak to vyžaduje křesťanství – 

směrem od východu na západ (hlavou k západu – obličejem na východ, tj. 

vycházejícímu slunci v den posledního soudu).171 Pouze dva hroby tuto tradici porušují. 

Všichni pohřbení byli v natažené poloze, ruce byly v různých polohách. Všechny výše 

zmíněné areály s hroby sloužily k pohřbům alespoň kristianizované části 

staroboleslavské populace.172  

   Pohřebiště nebyla ale jen ve vnitřním areálu přemyslovského hradu, ale nacházela se 

také na předhradí. Jedno takové pohřebiště, jehož rozloha není přesně určena, se 

nacházelo severovýchodním směrem od kostela Nanebevzetí Panny Marie a bylo 

objeveno počátkem tohoto století. Pohřebiště se nacházelo v blízkosti současné 

Jezdecké ulice. [46] Na tomto pohřebišti se objevilo několik dětských hrobů, které se 

datují od období raného středověku. Kostry dětí nebyly úplně dochovány a ležely „na 

povrchu podložního písku překryté sídlištním souvrstvím“. Orientace hrobů není 

standardní – kostry byly uloženy směrem od severoseverozápadu k jihojihovýchodu – 

v tomto případě nelze určit, zda se jednalo o úmysl nebo ne.173 

   Pohřebiště se nacházelo také v těsné blízkosti dnešního kostela Nanebevzetí Panny 

Marie. Datace tohoto pohřebiště nelze s určitostí určit. Několik hrobů bylo obloženo 

opukovými deskami, hroby byly vybaveny náhrdelníky s jantarovými a skleněnými 

perlami. Byly objeveny také dvě nádoby, které se datují do středohradištní doby.174 O 

tomto nálezu psal již Justin Václav Prášek ve třetím díle o tehdejším Brandýském 

okrese.175 

   Jak jsem již uvedla, počátek pohřbívání v okolí kostelů nejde s jistotou určit, a proto 

nelze ani říct, jestli se v těchto lokalitách pohřbívalo ještě před výstavbou kostela.     
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Závěr 

   Cílem této práce bylo podat informace nejen o dnes již zaniklém kostelíku svatého 

Kosmy a Damiána (pokud ovšem existoval), ale také o založení staroboleslavského 

hradiště a s tím společného výskytu tzv. služebných organizací v okolí hradiště, o jeho 

podobě a stavbách, které se zde nacházely, o zmínkách ve svatováclavských legendách 

a archeologických výzkumech v dané oblasti. 
   Ačkoliv bylo o Staré Boleslavi napsáno nepřeberné množství literatury, byl proveden 

nespočet archeologických výzkumů, jsou některé otázky, na které se dosud nenašla 

odpověď. Jedná se především o otázku týkající se kostelíka svatého Kosmy a Damiána, 

který do dnešních dnů nebyl archeologicky doložen. Z toho důvodu tedy není jisté, zda 

tento kostel opravdu existoval. O tomto kostele se dozvídáme pouze z legend, 

týkajících se zavraždění svatého Václava. Svatováclavské legendy také nepodávají 

zprávy o tom, kde se kostelík přesně nacházel, ani jak by měl kostel vypadat. Jediná 

existující podoba řečeného kostela je zobrazena v Gumpoldově legendě o sv. Václavu. 

[47] Ale ani z té se nedá podrobná podoba kostela vyčíst. Kostel je zobrazen jako 

kamenná rotunda. Ale takovýto typ rotund nebyl nijak ojedinělý. Malíř pravděpodobně 

jen okopíroval schéma jiné rotundy nebo se jimi jen inspiroval.176 

   Archeologické výzkumy neprobíhaly na celém staroboleslavském hradišti. Nejvíce 

výzkumů se soustředilo do okolí baziliky svatého Václava a kostelíka svatého Klimenta 

a do oblasti dnešního svatováclavského náměstí, řadí se sem i areál děkanské zahrady. 

Na téže oblasti docházelo také k náhodným archeologickým nálezům. Archeologické 

výzkumy se také prováděly v oblasti bývalého vnitřního hradu, kde se dnes nachází 

bytové jednotky a na komunikaci, která v dnešní době vede ze Staré Boleslavi do 

Brandýsa nad Labem – ulice Maxe Švabinského.177  

   Další otázka se také týká osídlení okolí přemyslovského hradu na přelomu 9. a 10. 

století. Toto období je z hlediska pramenných zmínek komplikované, většinou z toho 

důvodu, že existuje velmi málo informací o sídelních oblastech vymezené doby. Zjistilo 

se však, že v okolí „Staré Boleslavi“ se nacházelo hradiště, které se datuje do mladší 
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doby hradištní, a to v oblasti Čelákovicka (Otradovic) a poté další hradiště u Mladé 

Boleslavi. Je pravděpodobné, že v době 9. století byla osídlena také oblast dnešní Lysé 

nad Labem, kde byla objevena keramická nádoba. Dle, ve staroboleslavském 

mikroregionu, nalezených pohřebišť se dá usuzovat, že byla ve starší době hradištní 

osídlena oblast Mělníka a v mladší době hradištní především oblast dnešní Mladé 

Boleslavi a také oblast Staré Boleslavi, v okolí řek Labe (na pravém břehu Labe) a na 

pravém břehu řeky Jizery. [48] 

   Další otázka se vztahuje na dobu založení a tím i na zakladatele Staré Boleslavi. Byl to 

Boleslav I.? Jeho otec Vratislav nebo strýc Spytihněv? Dá se ale předpokládat, že 

hradiště bylo založeno v polovině 10. století. Ačkoli Kosmas ve své kronice tvrdí, že 

boleslavské hradiště bylo založeno až Boleslavem I., je pravděpodobnější, že Boleslav I. 

hradiště pouze přestavěl. 

   Dále se jedná o opevnění předhradí přemyslovského hradu, o kterém se také přesně 

neví, kudy procházelo, jestli vůbec nějaké existovalo. Velmi diskutovanou otázkou bylo 

také opevnění vnitřního hradu. Jakou technikou bylo postaveno? Kosmova kronika 

praví, že hradba byla celokamenná. Proti tomuto tvrzení bylo několik výhrad, nicméně 

se prokázalo, že Kosmovo tvrzení bylo správné. Část hradby opravdu byla postavena po 

římském způsobu (opere Romano) a Stará Boleslav tak byla prvním hradištěm s tímto 

typem fortifikace. Mladší gotické opevnění, které nechyl vystavět Karel IV., je částečně 

dochováno a nejspíše sleduje linii staršího opevnění. 

   Na hradišti se vyskytovaly i dvory některých Boleslavových družiníků. Na těchto 

dvorech a na celém hradišti se také vyskytovaly obytné a hospodářské stavby, nejprve 

zřejmě dřevěné, později kamenné. Archeologické výzkumy ale bohužel nedokážou 

přesně určit, jak stavby vypadaly, ani kde se přesně nacházely. Na hradišti se 

vyskytovaly zahloubené i nadzemní stavby – ty nadzemní nejsou archeologicky 

doloženy. Zahloubené sídlištní objekty byly doloženy na celé ploše hradiště, tedy jak ve 

vnitřním hradu, tak na předhradí. 

   Co se pohřbívání v dané lokalitě týká, tak bylo zjištěno několik pohřebišť především 

v okolí třech kostelů nacházejících se v oblasti bývalého hradiště – tedy kolem kostela 

svatého Václava, kostela svatého Klimenta a nedochovaného kostela neznámého 

zasvěcení. Je také pravděpodobné, že se nějaké hroby vyskytují i pod dlažbou vlastní 
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baziliky svatého Václava. Tyto hroby se zřizovaly patrně pro významné osoby.178 

Počátky pohřbívání však nejdou s přesností určit. 
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