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1. Úvod 

1.1 Poznávání georeliéfu 

Při poznávání vývoje georeliéfu se významně uplatňuje archeologie, která odhaluje obraz o 

přírodním prostředí společně s hledáním stop po přítomnosti a působení člověka v krajině. 

Motivací je naléhavá potřeba řešit vztah nálezových situací ke georeliéfu a jejich umístění v 

reálném prostoru v autentické krajině. Nové možnosti přinesly digitální technologie, 

usnadňující zpracování vstupních informací a umožňující vizualizaci v podobě 3D modelů 

terénu.  

 V předkládané práci je představen rekonstruovaný původní reliéf raně středověkého 

Pražského hradu. Architekturou umocněný obraz Hradu, který vnímáme dnes, je výsledkem 

dlouhodobého procesu změn stavebních i terénních. Monumentálnost mu dodává 

tereziánskou přestavbou sjednocená jižní fronta budov. V dobách formování trvalého 

osídlení (v poslední třetině 9. stol.) však nabízel vyvýšený hřbet zcela odlišný pohled. 

Zjištění, že úroveň povrchu a morfologie terénu se během historického vývoje výrazně 

měnily, bylo učiněno na území Pražského hradu poprvé během rozsáhlých stavebních a 

zemních prací spojených s dostavbou katedrály a přeměnou hradu na sídlo prvního 

československého prezidenta. Především velký výzkum probíhající na III. hradním nádvoří 

v letech 1925–1929 přinesl jasné důkazy o postupném narůstání terénu a formování reliéfu. 

 Z této doby také pocházejí první popisy raně středověkého hradu vycházející ze 

znalosti geologické stavby území (Prantl 1931; 1937; Hynie 1932; 1935). Ve svém prvním 

vypodobnění osídleného ostrohu kladl Karel Guth (1934) na morfologii velký důraz. Na 

tento „model“ navázal Ivan Borkovský (1949); doplnil o nové poznatky a jako první se 

pokusil o vizualizaci rekonstruovaného historického terénu (1956). Data pro digitální 

rekonstrukci původního reliéfu byla dlouhodobě shromažďovaná od 90. let 20. stol. Poprvé 

byl do literatury uveden celkový digitální model hradčanského ostrohu v roce 2009 

(Herichová; obr. 3). Vzájemné vazby mezi archeologickými relikty a morfologií původního 

terénu byly v půdorysných plánech znázorněny v prvním díle Archeologického atlasu 

Pražského hradu (Maříková-Kubková – Herichová 2009). 

 

1.2 Cíle a metodika práce 

1) Cílem předkládané práce je rekonstrukce povrchu původního reliéfu Pražského hradu 

v raném středověku na počátku trvalého osídlení spojovaného s budováním centrální 

panovnické rezidence a vznikem pražské předlokační aglomerace. Práce tvoří rámec již 

publikovaným modelům, popř. jeho částem (Herichová 1996; 2009; Maříková-Kubková – 
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Herichová 2009), které zároveň aktualizuje. Rekonstruovaný digitální model je sestrojen 

pomocí SW Surfer, verze 10.1. Prezentován je v podobě půdorysného vrstevnicového plánu 

(příloha 5) a 3D modelů. Model je usazen do souřadnicového systému S-JTSK a výškového 

systému Balt po vyrovnání.  

2) Poprvé je představen soubor dat využitých k rekonstrukci v databázi s odkazy na původní 

prameny (Seznam dokumentačních bodů – příloha 1) a zároveň zobrazen na topografickém 

podkladu (Mapa dokumentačních bodů – příloha 2).  

3) Zhodnocen je stav a výpověď dostupných pramenů a jejich využitelnost pro rekonstrukci 

reliéfu. 

4) Doplňujícím výstupem je evidence zkoumané plochy k roku 2014 na území dnešního 

Pražského hradu (Mapa archeologicky zkoumané plochy – příloha 3).  

5) Nástrojem pro vysvětlení podoby a geneze reliéfu je geologická stavba sledované oblasti. 

Proto se práce také podrobně zabývá geologickými podmínkami území Pražského hradu ve 

vztahu k reliéfu. Informace vytěžené z publikovaných geologických map, archivních 

geologických průzkumů i vlastních pozorování jsou promítnuty do sestavené mapy 

(Geologická mapa území Pražského hradu – příloha 4).  

6) Sestrojený model původního georeliéfu je komentovaný z několika hledisek. Zdůrazněna 

je primární vazba na geologickou stavbu a vzájemný vztah je vysvětlen mimo jiné 

v souvislosti s vymezením raně středověkého hradu, s průběhem komunikací a opevnění 

nebo se strukturováním areálu. Zhodnoceny jsou možnosti poznání původního reliéfu a 

dosažená míra jeho autenticity.  

7) V obecných rysech je charakterizován antropogenní reliéf a nastíněn jeho vývoj v raném 

středověku. Změna je promítnuta do modelu reliéfu přibližně v době 2. pol. 12. stol. po 

postavení kamenné románské hradby. Terénní změny jsou demonstrovány také na 

rekonstrukčních řezech. 

8) Vývoj reliéfu v detailním měřítku je řešen na příkladu vybraných mikrolokalit v rámci 

Pražského hradu (centrální část Pražského hradu, areál Jiřského kláštera, severozápadní část 

Pražského hradu s kostelem P. Marie). 

9) V závěrečné kapitole jsou shrnuty současné poznatky o vývoji reliéfu na území pražské 

raně středověké aglomerace. Pozornost je věnována zejména bezprostřednímu okolí 

Pražského hradu ve vazbě osídlení (Malá Strana, Hradčany) 
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2 Vývoj představ o podobě reliéfu Pražského hradu a jeho proměnách v raném 

středověku 

V kapitole jsou představeny dobové prameny vypovídající o podobě hradčanského ostrohu 

v minulosti. Kromě skromných písemných zpráv podávají svědectví o reliéfu také 

ikonografické prameny. Výpověď obou zdrojů je velmi omezená. Grafické listy pocházejí 

z doby, kdy už původní terén z převážné části ztratil svou původní podobu. Nejstarší dosud 

známé autentické vyobrazení Prahy a Pražského hradu od neznámého autora pochází z roku 

1492. Analyzován je soubor několika renesančních vedut, které mohou k rekonstrukci 

reliéfu alespoň malou měrou přispět. Zobrazují většinou jižní hradčanské svahy, na kterých 

vyúsťují obranné příkopy. Do 20. let 17. stol. existoval na II. nádvoří a do tereziánské 

přestavby, tedy jako poslední, také příkop před západní frontou hradu na Hradčanském 

náměstí. V pohledové frontě dominuje několik morfologických bodů. 

 Je podán také rozbor zásadních textů vyjadřujících se k morfologii hradčanského 

hřbetu, které vznikaly od 30. let minulého stol. Hrad byl vždy vnímán jako vysoký ostroh 

obtékaný ze severu a východu potokem a chráněný ze tří stran strmými úbočími. Nejstarší 

rekonstrukce vycházejí z poznatků o geologické stavbě ostrohu, které od počátku dávaly 

úvahám o podobě raně středověkého hradu hlavní směr. Rekonstrukce původní morfologie 

hradního ostrohu je stále klíčová pro řešení otázek členění areálu, struktury a funkce 

vyčleněných částí. Dnešní představy jsou v základních obrysech stejné, většinou vycházejí 

z prvního popisu K. Gutha (1934), resp. I. Borkovského (1956). V novějších pracích se 

pouze přejímají a verbálně modifikují, na základě nových poznatků se však upřesňují a 

doplňují.  

 

3 Georeliéf území Pražského hradu jako výsledek působení exogenních činitelů na 

geologický substrát  

Vznik a rozvoj sídliště v Pražské kotlině v 9. století odráží geograficko-politické proměny 

celé středočeské oblasti (přemyslovské domény). Zárodek pražské předlokační aglomerace 

se soustředil v poloze před pravoúhlým ohybem Vltavy u paty maninského meandru. 

Pražský hrad se rozprostírá na protáhlém hřbetu orientovaném ve směru V – Z, na východě 

vybíhající v ostře zahrocenou výspu. Uzavírá malostranskou kotlinu a na západě se 

v oblouku stáčí k vrchu Petřína. Na severní straně je oddělen úzkým a hlubokým údolím 

potoka Brusnice. Sledované území je začleněno do geomorfologického rámce Pražské 

plošiny a geologického rámce tepelsko-barrandienské oblasti. 

 Popsány jsou účinky povrchových toků modelujících údolí a svahy hřbetu. 
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Nejvýznamnější vodoteč, která spolu se svými přítoky utvářela reliéf pražského území, je 

Vltava. Na východním okraji hradu zanechala erodovaný skalní podklad a akumulace 

terasových uloženin. Brusnice pramenící v areálu Břevnovského kláštera protékala 

v horním úseku širším mělkým údolím. Pod hradem, po změně erozní báze vyhloubila 

v tvrdém letenském souvrství zhruba 30 m hluboké údolí – Jelení příkop. Průběh zaniklého 

(Malostranského) potoka modelujícího malostranskou kotlinu byl rekonstruován na základě 

doložených úseků v archeologických sondách. 

Pochopení reliéfu je nemyslitelné bez detailních znalostí geologického podloží. 

Z těchto důvodů byl v práci vyčleněn velký díl pro detailní popis geologické stavby 

hradčanského ostrohu (promítnutý do geologické mapy území Pražského hradu v příloze 4). 

Je zřejmé, že i samotný charakter geologického podloží ovlivňoval mnohé aktivity, které 

člověk provozoval. Geologie měla praktický význam v minulosti – stejně jako dnes – pro 

řešení statiky budov při zakládání staveb, pro vyhledávání zdrojů vody nebo pro získávání 

surovin. Díky vyhodnocení obsáhlého souboru shromážděných informací můžeme sledovat, 

jak geologické, geomorfologické a hydrogeologické podmínky ovlivňovaly život obyvatel 

na Pražském hradě.  

 Desítky geologických průzkumů provedených na území Pražského hradu byly 

v periodách soustřeďovány do souborných prací. Výsledkem je dávkově aktualizovaná 

evidence geologických sond a jejich vyhodnocení v několika posudcích (Hynie 1932; Kos 

1960; 1967; Král – Kleček – Polák – Biener 1995). Výchozím podkladem pro posouzení 

geologické stavby sledovaného území se stala Základní geologická mapa 1:25000, list 12-

243 Praha – sever (Králík a kol. 1983), popř. vysvětlivky k této mapě (Králík a kol. 1984) a 

Podrobná inženýrsko-geologická mapa 1:5000, list Praha 7- 1 (Šimek 1969). 

 Od stratigraficky nejstarších geologických jednotek jsou popsány horniny a zeminy, 

které budují skalní podklad hřbetu a kvartérní pokryvnou vrstvu. Specifikována jsou místa 

jejich výskytu, stav dochování a forma jejich uplatnění při formování povrchu. Zjištění jsou 

promítnuta do geologické mapy (příloha 4).  

 Pro morfologii povrchu jsou nejvýznamnější horniny skalního podkladu a jejich 

úložné poměry. Z ordovických uloženin barrandienské pánve (490 – 440 mil. let BP) jsou 

na území hradu zastoupeny horniny souvrství letenského (převážná část plochy, jádro 

ostrohu a severní předpolí) a souvrství vinického (jižní svah ostrohu). Vrstvy ordovických 

hornin skalního podkladu s nerovným povrchem jsou uloženy ve směru ZJZ – VSV, 

konformně s orientací hřbetu. K povrchu vystupují ve vrcholových částech ostrohu. 

Rekonstruován byl průběh původního temene v dnes již snížených plochách. Rozhraní 
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letenského a vinického, stejně jako faciální změny v rámci letenského souvrství se mohly 

odrazit v morfologii povrchu. Výrazná tektonická porucha probíhá napříč hradčanským 

hřbetem a směřuje přibližně od Mihulky ke schodišti z III. nádvoří do jižních zahrad (SSZ – 

JJV). Rozděluje území Pražského hradu na dvě kry. Na dislokaci je založena erozní brázda, 

která se až do středověku projevovala také v morfologii povrchu.  

 Zvětraliny ordovických hornin, zvláště svahové sedimenty tvoří v převážné většině 

geologické podloží na území Pražského hradu. Opominuty nejsou geodynamické procesy na 

hradčanských svazích, které provázejí člověka od jeho prvních sídelních a stavebních 

aktivit. Sesuvy na severních svazích ukloněných do Jeleního příkopu jsou známé ze 13. 

století. Postihly některé významné stavby (Jiřský klášter, klášter Kostela pražského), jak o 

tom vypovídají písemné prameny.  

 Ve východní části hradčanského hřbetu se setkáváme také s pleistocénními terasovými 

uloženinami Vltavy. Práce seznamuje s některými nově dokumentovanými situacemi. 

Dokumentovaná úroveň báze terasy v Jiřské ulici se pohybuje v rozmezí ca 240,26 – 242,99 

m n.m. Relikt terasové akumulace je kladen do skupiny vysokých teras konvenčně řazených 

do mindelu k akumulaci vinohradské IIIb (Záruba – Bucha – Ložek 1977).
1
 Největší 

akumulace sprašových sedimentů doprovázených nálezy ostatků pleistocénní fauny se 

nacházejí v severním předpolí Pražského hradu, pod západním křídlem v čp. 7 vodorovně 

převrstvují písky vltavské terasy.  

 Zdůrazněn je význam půd jako indikátorů konsolidovaného holocenního povrchu 

terénu. Na paleozoických zvětralinách, které tvoří geologické podloží většiny území hradu, 

vznikají hnědé půdy. Na hradě terénů s neporušeným sledem kvartérní stratigrafie až do 

recentních půd (popř. jejich reliktů) „in situ není mnoho. Zpravidla se zároveň jedná i o 

plochy s nejstaršími zaznamenanými kulturními uloženinami a místa s doloženým 

pravěkým osídlením (severní trakt a přilehlý Slévárenský dvůr, střední křídlo, tzv. severní 

výběžek).  

 Trvalé využívání hradčanského hřbetu k osídlení vyžadovalo přístup ke zdroji vody. 

Jako přirozené zdroje vody – kromě vzdálenějších povrchových toků – sloužily vývěry 

spodních vod na svazích ostrohu, zvláště v erozních rýhách. Už od počátku trvalého osídlení 

byly na Pražském hradě jímány spodní vody v hloubených studnách, popř. zadržovány 

v cisternách. Postupně jsou představeny všechny známé zdroje vody na Hradě poznané 

často jen archeologickým výzkumem. Zdroje ve vrcholové části hřbetu (svatováclavská 

                                                 
1
 mindel 1, 45–60 tis. let BP, s bází 50 m nad hladinou Vltavy 
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studánka, studna na Jiřském náměstí, zdroj v čp. 48) leží přibližně v místech, kde v rámci 

souvrství skalního podloží převažují rozpukané křemence a droby, přes které je usnadněna 

infiltrace a výstup vody. Studny založené na jižních svazích byly podstatně hlubší a 

vydatnější. Pravděpodobně nahradily sérii zdrojů na temeni, které nestačily potřebám 

obyvatel hradu (tzv. hluboká studna - 63,93 m). 

 

4 Rekonstrukce povrchu původního reliéfu 

Představeny jsou zdroje, ze kterých byla čerpána data k rekonstrukci původního reliéfu. 

První záznamy vznikly během dostavby katedrály (1873–1929) a restaurování baziliky sv. 

Jiří (1897–1903). Již první objevitelé si všímali složení terénu a vztahu geologických vrstev 

ke stavebním konstrukcím. Soubor studované archeologické dokumentace je podstatně 

různorodější a zacházení s tímto fondem je problematičtější. Dokumentační body (DB) 

využité pro rekonstrukci modelů povrchu reliéfu jsou číslované v řadě 1–742. Jejich seznam 

je uveden v příloze 1, včetně dalších popisných atributů. Poloha bodů je také znázorněna 

v půdorysném plánu (příloha 2).  

Prezentované povrchy reliéfu byly vytvořeny pomocí softwaru Surfer (verze 10.1) 

Rekonstruovaný povrch je představen ve formě vrstevnicových map a ve formě 3D modelů.  

Rekonstrukce zahajuje model povrchu skalního podloží, který odráží podstatu 

geologické stavby hradčanského hřbetu. Následuje rekonstruovaný model povrchu 

geologického podloží, tj. povrch původního reliéfu ostrohu Pražského hradu. V základních 

rysech kopíruje model povrchu skalního podkladu. Popsán je základní tvar a jeho 

parametry.  

Hřbet probíhající šikmo od ZJZ k VSV je rozdělený na dva bloky příčnou tektonickou 

poruchou, na které je založena erozní brázda. Osa brázdy probíhá od Zlaté brány katedrály 

podél východního okraje III. nádvoří do jižních zahrad, kde pokračuje šikmo k JV pod 

Ludvíkovo křídlo. Charakterizovány jsou dva stavební bloky hradčanského ostrohu. 

Západní je širší a na temeni poměrně plochý s kótou kolem 258 m n.m. Východní blok je 

velmi úzký, na Jiřském náměstí dosahuje v průměru šířky kolem 35-ti m. Nejvyšší linie byla 

rekonstruována v linii probíhající v pásu při hraně jižního svahu hřbetu a tvoří čelo 

exponované do malostranské kotliny. Od této linie povrch zvolna a táhle klesá k SSZ. 

Nepatrná plošinka, ca 50 m široká se dochovala ve východní části hradu v úseku mezi čp. 7 

a Černou věží v místech, kde je dokumentován relikt vltavské pleistocénní terasy.  

V případě Pražského hradu není rekonstruovaná vrstva geologického podloží 

povrchem jednoho typu uloženiny. Tvoří ji jednak horniny skalního podloží (na nejvyšších 
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Obr. 1. Model povrchu původního reliéfu hradčanského ostrohu. Rozsah hradu udávají limity románské 

hradby, šipkou označena příčná erozní brázda. 

místech temene, spíše ve východní části ostrohu), a jednak kvartérní pokryv – eluvia, 

deluvia, v menších plochách také spraše, fluviální akumulace nebo půdy. Zhodnocena je 

míra dochování původních terénů a pravdivost rekonstrukce. Nejcelistvěji je konsolidovaný 

kvartérní pokryv dochovaný v ploše pokrývající severozápadní část hradu. V těchto místech 

je rekonstruovaný povrch původního reliéfu nejpravdivější. Převážná část plochy hradu má 

však reliéf v různých historických obdobích degradovaný. Údaje o mocnosti antropogenních 

navážek uložených na svazích hřbetu dokládají míru agradačních procesů.  
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5 Antropogenní reliéf 

Rekonstruovaný povrch původního reliéfu ukazuje, že hradní ostroh poskytoval velice málo 

prostoru a člověk měl limitovanou plochu pro rozvoj svých aktivit. Skutečnost, že obsadil 

polohu se značně omezujícím reliéfem, musí odrážet silný impuls. Původní podobu hradu, 

alespoň částečně, dokážeme rekonstruovat až od poslední třetiny 9. stol. Základní tendenci 

ve vývoji antropogenního reliéfu lze charakterizovat jako nivelizaci osídlené plochy, tedy 

snižování terénů ve vrcholové části ostrohu, ukládání na svazích a zaplňování nerovností. 

Opevnění plnilo funkci obrannou, ale zároveň tvořilo opěrný systém pro souvrství uloženin 

i pro další konstrukce staveb. Staticky bezpečné zakládání do svahu mělo také své limity, 

protože s posouváním konstrukcí dolů po svahu bylo nutné hloubit stále hlubší základy. 

Plochy sníženin v místech erozních brázd byly postupně zaplňovány.  

 Přirozené hranice areálu vymezuje z převážné části samotný tvar ostrohu. Na severní 

straně je to kaňonovité údolí Brusnice, na jihu členitý svah malostranské kotliny. Hřbetní 

linie tvořila rozhraní uvnitř osídlené a opevněné plochy. 

 Na počátku trvalého osídlení hradčanského ostrohu byla konfigurace terénu zvláště 

podmiňující pro vymezení rozsahu využívané plochy a organizaci jejího vnitřního prostoru. 

Hřbetnice tvořila rozhraní, které bylo zdůrazněno po vzniku první architektury. Vzhledem 

k reliéfu byla řešena možná trasa cest. Hlavní komunikací byla podélná západovýchodní 

trasa probíhající na samotném temeni nebo v jeho blízkosti. Komunikace dělily už tak 

stísněný prostor v areálu opevněného jádra hradu. Předmětem odborné diskuse je po několik 

desetiletí vymezení tzv. západního předhradí hradu a otázka původu předpokládané 

přirozené rokle v místech doloženého obranného příkopu situovaného před západní frontou 

Pražského hradu, na východní straně Hradčanského náměstí. Zmíněna jsou i poslední 

zjištění přispívající k poznání vývoje plochy I. a II. nádvoří vně opevněného jádra hradu. 

 

5.5 Vývoj reliéfu ve vybraných částech Pražského hradu  

V detailu bylo ve třech částech hradu ukázáno, jakým způsobem ovlivnila skladba 

geologického podloží a původní reliéf aktivity, které se v daném prostoru rozvíjely. Bylo 

ověřeno, že pro řešení témat spojených se stavebním vývojem má význam rekonstrukce 

reliéfu v podrobnějším měřítku.  

 Centrální část Pražského hradu představuje nejvíce členitou plochu hradu, která 

musela unést všechny projevy lidských aktivit. Promyšlené využití reliéfu pro zakládání 

staveb je demonstrováno na příkladu katedrály sv. Víta a staveb na severním svahu ostrohu 

v souvislosti s hydrogeologickými podmínkami. Pozornost byla věnována průzkumu rokle 
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na III. nádvoří. Otevřená brázda předělující hřbet významným způsobem zasáhla do 

organizace vnitřního prostoru celého sídelního areálu. Projevovala se v reliéfu na obou 

svazích hřbetu. Na samotném vrcholu, zhruba v místech „Zlaté brány“, jej přetínala patrně 

formou nehlubokého sedla. Práce se na základě rekonstruovaného povrchu reliéfu také 

vyjadřuje k vymezení pahorku „Žiži“, o němž se zmiňuje Kosmas k r. 1004. Byl vždy 

ztotožňován s nejvyšší polohou v opevněném hradu (Borkovský 1949, 1954, 1956). 

Rekonstrukce doložila, že hřbet pokračoval od nejvyššího místa pod býv. probošstvím 

západním směrem.  

Poměrně uzavřeným okrskem je bazilika sv. Jiří s klášterem položené v nejvyšší 

části východní kry ostrohu. S geologickou stavbou skalního podkladu souvisí i deformace 

staveb, v historii se opakovaně projevující. Pro území areálu byl v detailu upřesněn reliéf a 

lokalizovány dvě menší deprese na svazích ostrohu. Obsáhlý zdroj dat o geologickém 

podloží pochází z kampaně související s rekonstrukcí baziliky na přelomu 19. a 20. století a 

s přestavbou celého areálu pro potřeby Národní galerie v 60. letech 20. stol. Bazilika sv. Jiří 

i kaple P. Marie, stejně jako relikty jejich starších stavebních fází doložené archeologickým 

výzkumem stojí na nejvyšším místě. Jižní svah hřbetu upadal velmi příkře k jihu. Na 

severním, morfologicky příhodnějším a schůdnějším svahu při vrcholu hřbetu vedla 

v nejstarší zachycené etapě osídlení cesta. Pro první kamennou architekturu kláštera byla 

zvolena skloněná plocha na severní straně kostela na východním svahu mělké deprese.  

Naopak severozápadní část Pražského hradu s kostelem P. Marie se nachází v klidné 

příhodné poloze v ploše s dochovaným osídlením z 9. století. Rozbor geologie pokryvných 

sedimentů přispívá k rekonstrukci stavebního vývoje jednotlivých fází raně středověkých 

sakrálních staveb. Severozápadní část dnešního hradu je spojována s nejstarší historií a 

počátky osídlení nejen na ostrohu, ale i na hradčanské plošině.  

 

6 Pražský hrad jako součást raně středověké aglomerace 

V závěrečné kapitole jsou stručně shrnuty současné poznatky o vývoji reliéfu pražské raně 

středověké aglomerace. Pozornost je věnována zejména bezprostřednímu okolí Pražského 

hradu ve vazbě na raně středověké osídlení (Malá Strana, Hradčany). Ukázalo se, že 

obyvatelé malostranské kotliny se potýkali s terénními nerovnostmi stejně jako na hradním 

ostrohu. Základní vhloubený tvar kotliny – ač by se to nemuselo zdát – omezoval využitelný 

prostor. Na severní straně pod hradčanskými svahy je doloženo upravování osídlené plochy 

posunováním do svahu a na východní straně probíhala na zazemněném holocenním rameni 

Vltavy depozice uloženin. 
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7 Závěr 

Poznávání minulosti Pražského hradu se děje prostřednictvím mnoha oborů. Kromě 

nezastupitelné archeologie a historických věd jsou to zejména přírodovědné obory, které 

obohatily soubor pramenů, na jejichž základě můžeme rekonstruovat přírodní prostředí 

lokality. Není pochyb, že fyzické faktory ovlivňují sídelní strukturu a výběr aktivit, které 

může člověk v krajině rozvíjet. Stejně tak limitovala formování raně středověkého hradu a 

vznikající pražské aglomerace stavba geologického podloží, morfologie povrchu nebo 

dostupnost vodních zdrojů. 

Vyhodnocení nálezů a dokumentace nashromážděných na Pražském hradě za více 

než 140 let ukazuje, že jediným východiskem pro poznání historické lokality a klíčem pro 

pochopení jejího urbanismu je práce s původní terénní konfigurací. Na lokalitách s velkou 

členitostí povrchu je pro další studium naprosto nezbytná. V minulosti byla vazba 

archeologických reliktů k původnímu reliéfu již řešena.  

V základních rysech je podoba hradního ostrohu známá. Detailní morfologie, která 

organizaci prostoru uvnitř hradu přímo podmiňovala, zůstává z převážné většiny 

neprozkoumaná, zvláště v přesném prostorovém vztahu k odkrytým reliktům. Současný stav 

zpracování pramenů dokládá, že původní morfologie hradního ostrohu stále není zdaleka 

uzavřeným tématem a že může přispět k řešení mnohých otázek spojených zejména 

s počátky budování centrální rezidence. 

Rekonstruovaný povrch původního reliéfu prezentovaný v kapitole 4 v podobě 

půdorysného vrstevnicového plánu a 3D modelů ukazuje, že východní výspa hradčanského 

hřbetu – tedy raně středověký hrad – měla naprosto nevhodný terén k trvalému sídlení. 

Povrch byl patrně ještě členitější, než se dosud předpokládalo. Základním tvarem byl 

protáhlý hřbet, spíše se zaobleným vrcholem prostoupeným skalními hřebeny a poměrně 

příkrými svahy. Tektonicky podmíněnou příčnou strukturou byl rozdělen na dva bloky. 

Východní část tvořila úzkou výspu ostrohu, západní, širší kra s plošším reliéfem navazovala 

na hradčanskou plošinu. Erozní rýhy brázdící svahy hřbetu komplikovaly využití prostoru, 

ale zároveň tvořily spojovací koridor s podhradím. 

Impulsem k obsazení polohy s tak nevýhodným reliéfem mohla být potřeba kontroly 

území ze strategicky umístěného bodu, podpořená dalšími faktory, jako např. přístupný 

zdroj vody a dalších surovin. Roli mohla hrát také tradice místa v kontextu osídlení 

malostranské kotliny nebo Hradčan. Zdá se, že v 9. stol. je raně středověké osídlení na 
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východní výspě hradčanského hřbetu vázáno na prvoplánově budovaný hrazený rezidenční 

areál. 

Pro stavební aktivity znamenaly nerovné plochy výzvu. První opevnění muselo 

překonat množství překážek daných morfologií terénu a dalo pevný tvar budoucímu hradu. 

Respekt budí takové odvážné projekty, jakými byla třeba stavba baziliky a později katedrály 

sv. Víta. Snad odvaha projektantů rostla s postupným stíráním původního reliéfu. Potýkání 

se se stabilitou objektů na svazích ostrohu provázela obyvatele hradu patrně po celou dobu, 

jak dokládají i písemné prameny. Nejstarší kamenné stavby byly zakládány na dostatečně 

únosném skalním podkladu ve vrcholové části. Komplikace postihovaly zvláště stavby 

vysunuté za hranu svahu. 

Od počátku trvalého osídlení člověk georeliéf poměrně rychle měnil. V obecných 

rysech lze charakterizovat antropogenní proměnu jako nivelizaci, tedy opakované snižování 

vrcholové části hřbetu a ukládání redeponovaných uloženin na svazích. A právě redepozice 

a odstranění některých sekvencí je důvodem, proč není možné pravdivě postihnout vývoj 

antropogenního reliéfu ve  středověku. Jeho proměnu lze sledovat jen na menších plochách, 

kde jsou terény s relativní chronologií stratifikovány a datovány. V celé ploše hradu se zcela 

určitě projevily velké projekty, jako byla stavba opevnění. Podobná změna je promítnuta do 

modelu reliéfu přibližně v době 2. pol. 12. stol. po postavení kamenné románské hradby.  

Rozsah práce neumožňuje představit celou pramennou základnu, která byla zdrojem 

pro rekonstrukci modelů. Obsahuje celou řadu již publikovaných nálezových situací, ale 

také dosud nezveřejněných informací. Kompromisem je prezentace databáze a mapy 

dokumentačních bodů využitých k rekonstrukci (příloha 1, 2). I v případě publikovaných 

situací byly většinou všechny údaje ověřeny v původní terénní dokumentaci.  

Informace o nálezových situacích vycházejí ze současného stavu archeologického 

poznání Pražského hradu. Údaje o časovém zařazení objektů a jejich fází, na kterých je 

ukázána podmíněnost morfologií (opevnění, komunikace, románský hrad) jsou převzaty 

z publikované a citované literatury. Chronologicky objekty neodpovídají jedné vrstvě 

současné s původním povrchem terénu, jejich poloha je však pro potřeby komentáře 

dostačující. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že model je „pouze“ rekonstrukcí danou 

možnostmi softwaru a kvalitou a hustotou vkládaných bodů a v žádných ohledech nemůže 

být zaměňovaná za autentický reliéf. 

Představený model povrchu původního reliéfu reflektuje současný stav poznání, ale 

také stav zpracování pramenů. V budoucnosti bude v rámci nových projektů aktualizován a 

upřesňován. Model by měl sloužit především jako podklad pro další analýzu a interpretaci 
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archeologických nálezových situací. Měl by se stát platformou, o kterou by se odborníci 

mohli pevně opřít při konstruování svých úvah.  
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