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Georeliéf významně ovlivnil sídelní strukturu raně středověkého rezidenčního areálu, který 

se v 9. stol. formoval na východní výspě hradčanského hřbetu. Podmínil rozsah a členění 

areálu, vedení komunikací a opevnění nebo vnitřní organizaci prostoru. Práce podává 

přehled o stavu a výpovědi publikovaných pramenů zabývajících se tematikou vztahu raně 

středověkého osídlení Pražského hradu k reliéfu. Digitální rekonstrukce původního reliéfu 

představuje hradčanský ostroh jako protáhlý úzký hřbet zbrázděný na svazích několika 

erozními rýhami, polohu s nevýhodnou morfologií vyžadující od počátku osídlení terénní 

úpravy. Podobu původního reliéfu vysvětluje geologická stavba území podrobně popsaná a 

přehledně zobrazená v geologické mapě. Vstupní data pro rekonstrukci jsou uvedena 

v soupisu a zobrazena v mapě dokumentačních bodů. Vývoj antropogenního reliéfu v raném 

středověku demonstrují příklady řešené ve třech vybraných částech hradu a proměna celého 

areálu je zachycen na modelu terénu kolem r. 1200. Práce stručně shrnuje současné 

poznatky o vývoji reliéfu v  raně středověké pražské aglomeraci s ohledem na společný 

rozvoj osídlení malostranské kotliny, Pražského hradu a Hradčan. 

Pražský hrad – raný středověk – georeliéf – digitální model terénu 

 

The structure of the residential area, which began to develop in the eastern part of the 

Hradčany ridge in the 9th century, was determined by the original physical relief. Physical 

geography has shaped the extent and the division of the area, the network of ways and the 

fortification or the inner space structuring. This work offers an overview of the state of the 

art, of the evidence of the published sources concerning the relation between the early 

medieval settlement of Prague Castle and the original physical relief. The digital 

reconstruction presents the Hradčany ridge as an oblong, narrow spur grooved on the slopes 

by erosion gullies, as a site with unsuitable morphology which from the beginning of 

settlement required adjustments of the terrain. The original shape of the relief can be 

explained by the geological structure of the site which is described in detail and shown on a 

geological map. The data for the reconstruction are listed and shown on a map of 

measurement points. The later anthropogenic development of the relief in the Early Middle 

Ages is demonstrated on examples from three parts of the castle and the change of the 

whole area is represented by a model of the terrain in about AD 1200. Current findings on 

the development of the relief in the early medieval Prague agglomeration are summarized 

with regard to parallels in the development of the basin of Malá Strana, Prague Castle and 

Hradčany. 

Prague Castle – Early Middle Ages – physical relief – digital relief model 
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1 Úvod 

1.1 Georeliéf a poznávání jeho proměn  

Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující strategii osídlení se kromě geologického složení 

skalního podkladu, charakteru půd a pokryvných útvarů, či dostupnosti vodních nebo 

surovinových zdrojů řadí především morfologie terénu. Georeliéf
1
 je výsledkem působení 

exogenních činitelů – atmosféry, hydrosféry a biosféry – na geologický substrát. Současný 

reliéf postupně vznikal od mladších třetihor a intenzivně se formoval zejména ve 

čtvrtohorách. Jeho podobu určily zejména faktory fyzické, jako je charakter skalního 

podkladu a jeho odolnost vůči zvětrávání, dále primární úložné poměry a klimatické 

podmínky během zvětrávání. Po celou dobu své existence je člověk svědkem jeho proměn, 

respektuje ho a přizpůsobuje mu své potřeby a později ho dokonce sám aktivně přetváří. 

Dynamika georeliéfu odráží především aktivitu říčních toků, svahových pochodů, ale také 

míru uplatnění a charakter vegetace. Záznam o tvářnosti povrchu země v minulosti 

přetrvává v současných tvarech reliéfu, ale především je ukryt v sedimentech, které byly 

transportovány a ukládány během zvětrávacích pochodů v nejmladších geologických 

obdobích. Změny, které se postupně odehrály v průběhu mladších třetihor a čtvrtohor jsou 

spojené především s utvářením sítě vodních toků a modelováním jejich údolí. Morfologie 

údolních svahů se měnila tak, jak se střídaly fáze eroze, odnosu a ukládání zvětralého 

materiálu. Dlouhodobé pomalé a klidné sedimentační etapy následovaly rychlé, spíše 

jednorázové události. Během transportu a sedimentace docházelo k diferenciaci uloženin. 

Složení, struktura a úložné poměry sedimentů vypovídají o podmínkách jejich vzniku a tedy 

i o typu procesů, které formovaly povrch terénu (deluviální, fluviální, eolické, glacigenní 

sedimenty).
2
 Morfologie povrchu současně předurčuje potenciální postdepoziční procesy, 

které mohou vyvolat další změny georeliéfu. Stabilizaci a konsolidaci terénu charakterizuje 

vznik půd. Recentní holocenní půdy se vyvíjejí již v osídlené krajině a jsou často ovlivněny 

antropogenní činností. 

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, a to již pro období paleolitu. V posledních desetiletích s invazí přírodních a 

technických věd do archeologie a zejména s rozvojem metod paleoekologie vyvstala 

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

                                                 
1
 reliéf povrchu země 

2
 Základní typy klastických uloženin – svahové, říční, naváté větrem, ledovcové – na jejichž vzniku se podílí 

gravitace, voda a vítr a účinky mrazu. Kombinací působení těchto sil vznikají další typy uloženin (např. 

deluviofluviální, deluvioeolické, aj.).  
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Obr. 1. Model Pražského hradu vystavovaný ve 

starém královském paláci na Pražské hradě do r. 

2004 (předlohu podle I. Borkovského graficky 

zpracovali Pražák a F. Buřil v r. 1967). 

prostoru v autentické krajině. První pokusy zachytit původní podobu krajiny a sídelních 

celků či objektů na základě archeologických nálezů představují ilustrované rekonstrukce 

nebo technicky náročnější hmotné modely (obr. 1). Obraz povrchu terénu odráží stupeň 

poznání a možnosti užité metody rekonstrukce. Promítají se v něm záměry autora a jistá 

míra idealizace. Nové formy prezentace přinesly digitální technologie, usnadňující 

zpracování vstupních informací a vizualizaci nejen archeologických objektů, stavebních 

konstrukcí, ale i terénu.  

V předkládané práci je představen 

rekonstruovaný původní reliéf raně 

středověkého Pražského hradu. Strategická 

poloha na levém břehu Vltavy, při které se 

zrodila pražská raně středověká předlokační 

aglomerace, je daná souhrou mnoha faktorů 

fyzických, politicko-ekonomických a 

kulturně-sociálních. Morfologie terénu sehrála 

zásadní roli při vymezení a strukturování 

osídlení nejen přímo na výšinné poloze, ale 

určovala také vazbu na nejbližší okolí. 

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. Už první 

stavební záměry realizované na ostrohu 

znamenaly překonávání složitých podmínek na značně členitém terénu. Dlouhodobé 

vyrovnávání se s výškovými rozdíly na nepřetržitě osídlené lokalitě vedlo k opakovanému 

odstraňování a redepozici terénů a setření původní morfologie vrcholící až v současné 

nivelizaci. Na plochách v určitých etapách trvale osídlených zaznamenáváme složitý terénní 

vývoj a komplikované stratigrafické vztahy kulturních uloženin ovlivněné geologickými 

procesy. Díky vysoké dynamice původního reliéfu na Pražském hradě stále ještě nalezneme 

místa, kde se dochoval zakonzervovaný kvartérní sled spolu s intaktními uloženinami z 
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Obr. 2. Pražský hrad na přelomu 10. a 11. století (podle návrhu I. Borkovského ztvárnil arch. Plešinger 1957). 

 

doby nástupu raně středověkého osídlení. Naproti tomu na velké části plochy registrujeme 

degradované terény, ve kterých určité sídlištní sekvence chybí. V takových případech je 

zcela nemožné postihnout kontinuální geomorfologický vývoj a každý pokus o rekonstrukci 

původního reliéfu je vedený v rovině hypotetické.  

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. Poprvé také přivedl odborníky na myšlenku fixovat nálezy na dobový povrch terénu. 

O rekonstrukci původní podoby hradčanského ostrohu se archeologové pokoušejí již 

několik desetiletí. Opírají se o výpovědi nejen historických a archeologických pramenů, ale 

také výsledky přírodovědných analýz. Znalosti geologické stavby území (Prantl 1931; 

1937; Hynie 1932; 1935) reflektoval Karel Guth (1934) ve svém popisu raně středověkého 

hradu a morfologie ostrohu. Na tento „model“ navázal Ivan Borkovský, doplnil o nové 

poznatky a jako první se pokusil o vizualizaci rekonstruovaného historického terénu (např. 

1956a; v jiné verzi obr. 2). Etapa intenzivní terénní činnosti v 80. a 90. letech 20. století 
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Obr. 3. Model původního reliéfu Pražského hradu. 1 – kostel P. Marie, 2 – rotunda sv. Víta, 3 – kostel sv. Jiří, 

4 – tzv. svatováclavská studánka, 5 – průběh románské kamenné hradby, 6 – brázda na III. nádvoří 

(Herichová 2009). 

 

přinesla mnoho zásadních objevů, které přispěly k řešení otázek spojených zejména 

s počátky raně středověkého hradu, a vyvolala naléhavou potřebu vrátit se k tématu 

geomorfologie a dále jej rozvíjet. Vývojem osídlení na lokalitě ve vztahu ke georeliéfu, ať 

už celku nebo jeho částí, se blíže zabývali v mnoha svých pracích především L. Hrdlička 

(např. 1997), I. Herichová (1996; 2005a), J. Frolík (např. 2000a), I. Boháčová (např. 2001). 

Všechny závěry a interpretace odpovídaly aktuálnímu stavu poznání a míře kritiky 

přejímaných starších pramenů.  

Data pro digitální rekonstrukci původního reliéfu byla dlouhodobě shromažďovaná 

od 90. let 20. stol. Pracovní verze modelu byly představovány na odborných kolokviích, 

staly se předlohou modelů vystavovaných v expozici Příběh Pražského hradu. Poprvé byl 

do literatury uveden celkový digitální model hradčanského ostrohu v roce 2009 (Herichová; 

obr. 3), bez vyhodnocení použitých pramenů a komentáře. Vzájemné vazby mezi 

archeologickými relikty a morfologií původního terénu byly v půdorysných plánech 

znázorněny a poprvé publikovány v prvním díle Archeologického atlasu Pražského hradu 
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(Maříková-Kubková – Herichová 2009). Soubor dat dokumentujících reliéf představuje 

otevřený systém, ve kterém probíhá neustálá aktualizace. Zároveň se zahušťováním sítě 

dokumentačních bodů dochází k upřesňování podoby modelu. Přesto existují na Pražském 

hradě plochy dosud málo známé nebo vůbec nezkoumané a nezodpovězeno zůstává mnoho 

otázek spojených s počátky trvalého osídlení lokality a její přeměny na panovnickou 

rezidenci v 9. století (průběh nejstaršího opevnění, vedení komunikací, organizace 

některých částí osídleného prostoru). Výsledky prezentované práce by mohly k řešení 

otázek významnou měrou přispět. 

Pražský hrad je výjimečná lokalita – nejen díky svému významu a funkci 

v minulosti, odrážejících se v historické architektuře a reliktech či artefaktech dochovaných 

pod zemí, ale i v současnosti při vytváření podmínek pro jejich znovuodkrývání. Má 

výsadní postavení v péči o historické dědictví a jeho prezentaci veřejnosti a v zacházení s 

prostředky pomáhající zajistit jeho ochranu. Tato výsada se v neposlední řadě dotýká i 

archeologického výzkumu, soustavně a systematicky zde probíhajícího pod vedením 

Archeologického ústavu AV ČR v Praze již 90 let, téměř vždy  na standardně vysoké úrovni 

odpovídající době. Díky památkové konzervaci objektů je dokonce možné vracet se 

k reliktům a terénům a provádět jejich revizní průzkum a testovat nové metody a analýzy. 

Soubor pramenů, které jako nástroj poznání minulosti Pražský hrad soustřeďuje, je velmi 

obsáhlý. Oproti jiným podobným lokalitám je kvalitativně i kvantitativně hodnotný. Proto 

z něj můžeme čerpat data umožňující rekonstrukci georeliéfu v poměrně velkém detailu a 

vysoké autenticitě. 

 

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 – 

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).  
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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). Situace je porovnána 

s podrobnou mapou archeologických dokumentačních bodů (Hrdlička, PhDr. 2005). Oba 

systémy evidence však stále ještě nezahrnují značnou část archivních sond.  

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). 

Pro rekonstrukci původního reliéfu lze čerpat informace o skladbě terénů především 

z archeologických a geologických sond či vrtů. Pražský hrad je poměrně dobře 

prozkoumaným územím. Průzkumy a sondáže jsou vyvolané stavební činností spojenou 

zejména s neustálou modernizací infrastruktur a dlouhodobým sledováním základových 

poměrů staveb a jejich stability. Je pravidlem, že každý výkop realizovaný na Pražském 

hradě s jakýmkoliv záměrem je vždy také archeologickou sondou. V rámci archeologické 
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databáze Čech je do r. 2011 evidováno na Pražském hradě 357 akcí,
3
 v rámci databáze 

archeologických dokumentačních bodů bylo zaznamenáno 437 bodů (do roku 2005). Ani 

jedna z databází však nepodchycuje archivní sondy, které mají z velké části nekompletní 

prostorová data. Více jak 50 % území hradu tvoří plocha zničená – ať už zkoumaná (zčásti 

nebo kompletně prozkoumaná na geologické podloží) nebo nezkoumaná (podsklepená, 

fortifikační příkopy). Stále se však ještě nachází v areálu hradu plocha netknutá (odhadem 

kolem 10 %). Přes poměrně širokou pramennou základnu nebylo možné všechna data 

z dokumentovaných situací pro rekonstrukci reliéfu využít. Ať už se jednalo o nepřesně 

lokalizované akce v ohledech pozičních i výškových nebo šlo o případy, kdy pramen 

neprošel kritickým vyhodnocením autora práce.  

V současné době jsou v řadě publikací prezentovány archeologické lokality formou 

3D rekonstrukcí a vizualizací krajinných celků nebo urbánní architektury. Prostorové 

analýzy však převážně vycházejí ze současného reliéfu. Využití metody rekonstrukce 

historického reliéfu pro řešení otázek spojených s vývojem struktury osídlení, už tak časté 

není. V případě nížinných lokalit s málo členitým reliéfem není ve velkých měřítcích 

metoda přínosná. Nezastupitelný význam má však rekonstrukce na dlouhodobě využívaných 

lokalitách s výraznou morfologickou členitostí, která byla pro rozvoj osídlení v některých 

ohledech omezující nebo naopak zvýhodňující. Pomáhá lokalizovat zaniklé morfologické 

tvary a zachytit antropogenní změny, nejen na plochách s převažující agradací. Analýza 

geologické stavby umožňuje částečně rekonstruovat i terény odstraněné degradací.  

Na českých lokalitách je dlouhodobě řešen vztah osídlení ke georeliéfu v raně 

středověké Praze. Kromě území Pražského hradu byl vývoj reliéfu sledován také na 

staroměstském břehu Vltavy, kde se problematikou zabýval L. Hrdlička (např. 1984; 2000; 

2001). Metoda rekonstrukce původního reliéfu byla užita také pro raně středověkou Starou 

Boleslav (Herichová 2003; Boháčová – Herichová 2004), kde byla prokázána spojitost 

členění osídleného areálu s geologickou stavbou labské nivy. S historickým reliéfem se 

pracuje i na dalších lokalitách českých a zahraničních.
4
 V dnešní době fascinované 3D 

modely má rekonstrukce původního terénu pro archeologii význam teprve v kontextu 

s jednotlivými nálezy zapojenými do stratigrafických celků. 

Rekonstrukce vývoje antropogenního reliéfu Pražského hradu je za současného stavu 

zpracování archeologických pramenů velmi problematická a pro celý areál hradu zatím 

                                                 
3
 nejsou vyloučeny duplicity 

4
 V posledních letech jsou rekonstrukce uplatňovány i na dalších lokalitách, ze zahraničí jsou digitální modely 

známé např. pro polské lokality jako Gniezno, Krakow (Wawel, Tyniec), Ostrow Lednicki, Naszacowice 

(Poleski 2004). 
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prakticky neřešitelná. Pro řadu zkoumaných ploch již byly deklarovány nosné sekvence 

uloženin s relativní chronologií. Pro jejich vzájemné porovnání však chybí korelační 

horizonty. Plošně rozsáhlejší výzkumy (např. III. nádvoří, Jiřské náměstí, čp. 2), které mají 

ambice na generování souvislých dlouhých profilů, jsou dosud nezpracované. Většina 

stratigrafických jednotek je datována pouze pomocí keramických nálezů. Východiskem 

z této situace by mohlo být v prvé řadě přesné usazení odkrytých reliktů do prostoru 

(kombinace GIS a vertikálních řezů) a časové provázání sekvencí uloženin se stavebními 

konstrukcemi, pochozími úrovněmi nebo „událostmi“ (zánikové horizonty, požáry). 

Kompromisem v prezentování antropogenních terénních změn odehrávajících se v průběhu 

raného středověku je rekonstrukce reliéfu v druhé polovině 12. stol., tedy po postavení 

románské kamenné hradby a po nutných zemních úpravách v celém rezidenčním areálu. 

 

1.3 Historicko-geografické zařazení lokality 

Jádro pražské středověké aglomerace s Pražským hradem, tj. území dnešní památkové 

rezervace, stejně jako Praha současná, leží v centru české kotliny. Páteř území tvoří řeka 

Vltava, která na jihu zvolna opouští krajinu vrchovinného rázu (naposledy v úzkém 

kaňonovitém údolí u Zbraslavi) a rozlévá se v otevřenější oblast meandrujícího toku. Za 

Prahou se opět noří do kaňonu mezi Bohnicemi a Babou. Na levém břehu za přítokem 

Berounky (v Hlubočepích) se k Vltavě přivrací vyvýšené plošiny přervané menšími toky 

(Motolský, Radlický, Malostranský, Brusnice, Dejvický, Šárecký potok). Pravý břeh 

v úseku mezi Braníkem a Trójou je plochý, zvolna k řece ukloněný, tvořený terasovými 

akumulacemi. Malostranská kotlina chráněná na severu ostrohem s Pražským hradem leží 

na levém břehu Vltavy u paty maninského meandru.  

Pražská oblast byla především díky řece Vltavě a jejím přítokům osídlená od 

nejstaršího pravěku. Představovala důležitý komunikační uzel s předpokládanými několika 

přechody řeky. Krajina poskytovala četné příhodné polohy v chráněných kotlinách 

s přístupem k vodě, s úživnou půdou, ale i strategické výšinné body pro kontrolu území. Pro 

vznik sídlišť nebyly zanedbatelné ani zdroje některých surovin (železné rudy).  

Z četných archeologických pramenů, které na území Prahy od paleolitu evidujeme, 

můžeme doložit změny populační, ekonomické a topograficko-geografické reflektující 

především přírodní a klimatické změny, vztah ke georeliéfu, říční síti či geologickému 

podloží. V dosahu Vltavy se předpokládá už sezónní a pohyblivé paleolitické osídlení 

(Fridrich – Fridrichová-Sýkorová – Tyráček 2010). Od neolitu se osídlení soustředilo na 

úrodnou půdu podél řek a na sprašovém substrátu. Takové podmínky poskytovala 
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bubenečsko-dejvická oblast rozprostírající se na území omezeném meandrem pleistocénní 

Vltavy. Rozsah osídlení byl zřejmě daný výrazným předělem v bonitě půdy. Později 

osídlení vystupovalo výše od břehu, zvláště při ústí a podél přítoků, stále si však drželo 

pevnou vazbu na řeku a půdu. Od eneolitu byly vyhledávány vyvýšené polohy, na nichž 

vznikaly již hrazené osady. V době bronzové se zhoršením klimatu, za intenzivního 

odlesňování, se zvýšila populace a půda se vyčerpává. V mladším období doby železné se 

sídla udržují na vyvýšených strategických polohách. V době římské, za suchého období se 

osídlení rozšiřuje zpět k vodním tokům, i do inundací. Slované se soustřeďují kolem Vltavy 

a jejích přítoků a budují vyvýšené hrazené polohy jako je Šárka, Bohnice „Zámka“ nebo 

Butovice.
5
 

Na území raně středověké aglomerace nacházíme izolované pravěké keramické 

nálezy nejen v malostranské kotlině, ale i přímo na Pražském hradě, v intaktním i 

druhotném uložení. Zatím nemáme důkazy pro souvislejší a trvalejší pravěké osídlení. Díky 

velkým redepozicím většinou nálezy pocházejí z druhotných poloh. Ohniště objevená ve 

sterilních vrstvách mohou dokládat lidské aktivity už z období předzemědělského pravěku. 

Nesoustředěné nálezy evidují nepřímo lidskou činnost od konce mladší doby kamenné také 

na pravém břehu Vltavy  

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. Pojal malostranskou 

kotlinu vklíněnou mezi návrší Petřína a ostroh vypínající se nad jejím severním okrajem. 

Impulsem k výběru polohy mohla být právě výjimečná morfologie území v blízkostí řeky 

spojená s dostupností zdrojů vody a suroviny pro výrobu železa. Teprve posléze přestoupilo 

osídlení na pravý břeh. Paralelně se také rozvíjelo v izolovaných polohách v okolí. Vznik 

Pražského hradu jako panovnické rezidence je odrazem centralizace moci přemyslovského 

státu. Na základě výpovědi archeologických pramenů jej klademe do posl. třetiny 9. stol 

Jeho funkce před trvalým osídlením je stále předmětem diskusí.  

 

                                                 
5
 Přehledně o pravěkém osídlení na území Prahy např. Fridrichová a kol. 1995; Lutovský – Smejtek a kol. 

2005. 
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2 Vývoj představ o podobě reliéfu Pražského hradu a jeho proměnách v raném 

středověku 

2.1 Výpověď dobových pramenů  

O podobě hradčanského ostrohu v minulosti podávají svědectví také skromné písemné a 

ikonografické prameny. Jejich výpověď je omezená v rovině interpretační, přesto jejich 

prostřednictvím můžeme sledovat nejen stavební vývoj, ale i změny v morfologii 

hradčanského ostrohu. Ceněny jsou pro svou autentičnost. Původní morfologické tvary se 

v georeliéfu částečně odrážely ještě v dobách poměrně nedávných (ve 2. třetině 18. století). 

Nivelizace terénu do současné podoby je spojená s poslední velkou přestavbou hradu za 

panování Marie Terezie, kdy byly definitivně zakryty všechny nerovnosti (příkop na 

Hradčanském náměstí, plochy nádvoří). 

Písemné prameny vypovídající o podobě raně středověkého hradu jsou nepočetné. 

K tématu práce jsou zachyceny v textu pouze reflexe v nejstarších pramenech, v odborné 

literatuře již opakovaně analyzovaných a – zdá se – k počátkům Pražského hradu již 

zdrojem vytěženým
6
. Obecně lze konstatovat, že poznámky k terénní konfiguraci a 

svědectví o dnes už zaniklých morfologických tvarech jsou vzácné. Zachycení podoby 

reliéfu není prvoplánové, většinou se objevuje spolu s popisem důležité historické události 

pro upřesnění místa děje. Častěji nacházíme zmínky o lidských výtvorech – stavbách, které 

lze využít pouze jako nepřímé indicie vypovídající o morfologii terénu. Obraz o 

organizování prostoru hradu můžeme získat ze vzájemné pozice popisovaných objektů nebo 

také podle jejich charakteru a funkce (Praha, knížecí palác, kostely, brány, knížecí stolec, 

sněmovní pole). Objekty mají dobová pojmenování a dodnes se nepodařilo všechny 

jednoznačně ztotožnit se známými a lokalizovanými objekty (popř. jejich archeologickými 

relikty). I přes poměrně vysoké procento archeologicky prozkoumané plochy a podrobnou 

analýzu písemných a archeologických pramenů zůstávají stále některá sporná místa terénní 

konfigurace otevřená. Posunu v poznání brání, bohužel, zažitá a stále přejímaná schémata 

ve vnímání struktury osídlené plochy a funkce jednotlivých areálů a stavebních objektů na 

Pražském hradě. 

Dobové informace z 9. stol., tedy z doby, do které jsou kladeny počátky budování 

rezidence, nemáme žádné. První vypodobnění Prahy pochází z 10. stol., rozhodně není 

jednoznačné a dovoluje několik výkladů. Někdy v 60. letech cestoval Ibráhím ibn Jakúb 

střední Evropou. Poznámky o své cestě zaznamenal ve zprávě chalífovi al-Hakamovi II., 

                                                 
6
 např. Kosmova kronika, z hagiografických textů legendy václavské  
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která je dochována jen v pozdějších redakcích
7
. Už se asi dnes nepochybuje, že zachytil 

Malou Stranu s Pražským hradem. Hrad je líčen jako „velká opevněná tvrz“. Nejednoznačně 

je vysvětlován „pramen vody tryskající na povrch země“, jehož vody „protínají dolní část 

města“ (Lewicki 1971) nebo také „pramen vody tekoucí po povrchu“, jehož voda „prosakuje 

rovinaté části jejího údolí“ (Hrbek 1969). Čiháková – Zavřel (1997, 94-5) nevylučují, že 

vodním zdrojem by mohl být bývalý Malostranský potok. D. Třeštík (1992)
 8

 se přiklání 

k verzi o prameništi na Pražském hradě. 

Zmínky o terénních tvarech nacházíme také u Kosmy. Ačkoliv Guth (1934, 696) 

poznamenává, že Kosmas „neprojevuje nikde ve své kronice zvláštního smyslu pro líčení 

topografických podrobností“, přesto se tradičně v literatuře uvádí připodobnění 

hradčanského ostrohu k ohybu hory „po způsobu delfína“.
9
 U Kosmy se také dozvídáme o 

pahorku Žiži (komentář viz kap. 5), velice vágně také o dispozici některých staveb, nepřímo 

i cest. Pro poznání původní terénní konfigurace představuje pramen nízké hodnoty.  

Výmluvnější jsou ikonografické prameny, početnější, avšak mladšího data. První 

pocházejí až z počátku raného novověku. Nejčastěji byl hrad spolu s Malou Stranou 

zpodobňován od jihu a jihozápadu, buď z Petřína nebo ve větším odstupu z protilehlého 

břehu Vltavy z Vyšehradu. Pohledy z jiných stran jsou méně časté, a pocházejí z mladších 

období. Tradičně je obraz Hradu součástí klasických panoramatických vedut. Výřezy 

vystihující v detailnější podobě dílčí segmenty a architekturu uvnitř areálu se objevují od 

18. stol. V následujícím textu jsou představeny nejstarší veduty a popsán způsob, jakým je 

vyjádřena morfologie povrchu odkrytého terénu a jaký je vztah architektury a jednotlivých 

částí hradu k reliéfu nebo k sobě navzájem. Vybrány jsou pouze ty, které zaznamenávají 

určitý časový vývoj či odlišnost v detailu. Obecně přispívají veduty spíše k poznání 

stavebního vývoje. Co se týká nezastavěné plochy, tj. v podstatě nejčastěji zobrazených a 

hodnocených jižních svahů hradčanského hřbetu (a pohledové jižní fronty hradu), v době 

                                                 
7
 Kompilace ze 13. - poč. 14. stol. (al-Himjarí) byla přepsána do velkého geografického slovníku redigovaném 

al- Himjarím v 15. stol., text je uložen v rukopise Národní knihovny v marockém Rabatu. K dispozici jsou dvě 

redakce s rozdílným překladem. „Praha je město z kamene a vápna nad (plynoucí) tam řekou. Je menší než 

město a větší než vesnice. Je v něm trh (zaopatřený) vším potřebným pro cestující i pro stálé obyvatele 

(města). Tyčí se nad ním velká a opevněná (přírodou) tvrz. Je v něm také pramen vody tryskající na povrch 

země. Jeho vody protínají dolní část toho města...“ (Lewicki 1971). „...je vystavěno na řece, která je tam, 

z kamene a vápna. Je menší než jsou města a větší než jsou vesnice. ...V jeho vyšší části (nebo nad ním) je 

velká opevněná tvrz a v ní jest pramen vody tekoucí po povrchu a jeho voda prosakuje rovinaté části jejího 

(tvrze nebo města) údolí.“ (Hrbek 1969). 
8
 s. 13 - Z. Smetánka údajně v r. 1982 vyslovil, že „ve strži, která se nacházela pod Zlatou branou svatovítské 

katedrály, dodnes vyráží silný pramen“ 
9
 „Hunc ex parte aquilonali valde munit valle profunda rivulus Bruznica, at australi ex latere latus mons nimis 

petrosus, qui a petris dicitur Petrin, supreminet loca. Loci autem mons curvatur in modum delphini, marini 

porci, tendens usque in predictum amnem“ (Kosmas I, 9) 
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zachycení na grafických listech už z převážné části ztratily svou původní podobu. 

Nejstarší dosud známé autentické vyobrazení Prahy a Pražského hradu od 

neznámého autora pochází z roku 1492 (obr. 4).
10

 Stanoviště bylo položeno přibližně v 

 

místech vyšehradské skály. Na panoramatu je zřetelná schematizace, vertikalita je 

zvýrazněna vyzdvižením církevních staveb a opevnění. Členitý je východní konec hradu 

s pásem opevnění (snad příkop). Výraznější stoupání podél jižních hradeb je zřetelné až 

zcela na západním konci hradu. V jižním opevnění je umístěna brána, z níž vede po úbočí 

hřbetu cesta k Malé Straně. 

Na pohledu z Würzburského alba
11

 datovaného do let 1536/37 (obr. 5) zaujme cesta 

vycházející pravděpodobně z branky naznačené v jižním opevnění mezi Ludvíkovým 

křídlem a pozdně gotickou baštou po její východní straně a zařezávající se v přímé trase 

k Malé Straně hlubokou proláklinou.  

Vratislavský prospekt
12

 (obr. 6) pocházející z r. 1562 zobrazuje město z návrší nad 

Petřínem. Reliéf je velmi plochý, zvláště v nezastavěných částech. Mnohé skutečnosti jsou 

poopravené (pootočení některých detailů). Některé části jsou ve vertikálním měřítku a 

perspektivě opticky zkreslené (schody vedoucí na hradní nádvoří budí dojem, že ve směru  

                                                 
10 Michael Wolgemuth a Wilhelm Pleydewurff:: Praga,  In: Dr. Hartmann Schedel, Buch der Chroniken und Geschichten, 

Norimberk 1493, Fol. 229-30, vyd. Seb. Schreyer a Seb. Kammermeister, vytiskl Ant. Koberger, (také latin. verze Liber 

Chronicarum, MMP 11543), národní knihovna? (MMP 9294). 
11

 Universitätsbibliothek Würzburg, Reisealbum Pfalzgraf Ottheinrichs von seinen zug nach Krakau 

1536/1537 [Delin. VI.] č. 41, komentář M. Ježek (1997, 19–24) 
12

 Michael Peterle z Annabergu, Jan Kozel, tiskař (Excusum Pragae sumptu johanes Capri et Michael Peterle): 

Praga Bohemiae Metropolis accuratissime expressa 1.5.6.2., kolorovaný dřevořez vytištěn v 10-ti blocích, 

AMP1.  

Obr. 4. Michael Wolgemuth a Wilhelm Pleydewurff: Praga Praha 1492. (Bečková 2000) 
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vzhůru klesají). Výrazný je příkop na Hradčanském náměstí otevřený k Malé Straně. 

Východní stěna příkopu je hladká, na jihu se obloukem stáčí k V. Pod svahem v ohybu jsou 

na ukloněném terénu vymezeny ohrazené parcely. Západní stěna příkopu se ohýbá pod 

Obr. 5. RECIN.SCLOS. Universitätsbibliothek Würzburg, Reisealbum Pfalzgraf Ottheinrichs von 

seinen zug nach Krakau 1536/1537 [Delin. VI.] č. 41. (Ježek 1997) 

 

Obr. 6. Michael Peterle z Annabergu, Jan Kozel: Praga Bohemiae Metropolis accuratissime expressa 

1.5.6.2., kolorovaný dřevořez, AMP1. (Bečková 2000) 
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blokem domů historicky předcházejících dnešní paláce v jižní frontě Hradčanského náměstí  

(Salmovský a Schwarzenberský). Po úbočí západního svahu vede v zářezu cesta, zvolna se 

vlní a sestupuje k jihu. Pod východní výspou hradu je vidět zářez Brusnice pravděpodobně 

s cestou. 

Vyobrazení na Sadelerově prospektu z r. 1606
13

 (obr. 7) je první poměrně 

realistické. Poprvé je zřetelně vidět členění plochy v západní části hradu. Zámecké schody 

v horním úseku prudce stoupají a po jejich levé straně vyúsťuje příkop z II. nádvoří. Na dně 

příkopu se v základech schodů skrývá konstrukční oblouk. Vnější příkop po západní straně 

hradu se směrem do malostranské kotliny široce rozevírá. Jeho hloubku umocňuje vysoký 

pilíř mostu, který jej překonává. Mezi oběma příkopy vyčnívá mohutný (skalnatý?) blok 

vysunutý k jihu (zhruba pod dnešním jižním výběžkem hradu). Mírný terénní skok je patrný 

pod kostelem Všech Svatých. 

Pro 2. pol. 17. století až do tereziánské přestavby se terén nemění. Pod východní 

částí hradu zůstává stále holý svah s nevýraznými terénními vlnami. V západní části lemuje 

jižní stranu Rajské zahrady opěrná zeď zámeckých schodů. Výrazný předěl představuje 

vnější příkop na Hradčanském náměstí, jehož jižní vyústění je postupně začleňováno do 

malostranské zástavby. Stejně tak zcela zakrývá bývalé vyústění již zasypaného příkopu na 

                                                 
13

 Philipp van den Bossche, rytec Johannes Wechter, vydal Egidius Sadeler 1606: Panorama Prahy (Sadelerův 

prospekt) 

Obr. 7. Philipp van den Bossche, 1606: Panorama Prahy (Sadelerův prospekt). (Bečková 2000) 
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druhém nádvoří Thunovský palác. Pražský hrad po tereziánské přestavbě zachycuje 

ortografický plán z r. 1769.
14

 Před zbudováním Zahrady Na valech vystihuje v podstatě stav 

podobný současnému. 

Velice málo pohledů zobrazuje Pražský hrad od východu (obr. 8).
15

 Ostrý hřbet 

výspy hradčanského ostrohu upadá prudce do údolí Brusnice. Na jeho severním úbočí vede 

úvozová cesta. Před východní bránou hradu se stáčí k jihu a přechází hřbet kolem výrazné 

vyvýšeniny. Přerušení temene přirozeně modelovaného povrchu je odrazem terénních úprav 

ve fortifikačním pásmu. Dnes tvoří zčásti nivelizovaná, původně ukloněná plošina Opyše 

nástupní prostor do Hradu od východu.  

Ještě do poloviny 18. stol. zachycují celkové panoramatické veduty barokní Prahu, zároveň 

se rozvíjí kartografie a vznikají první půdorysná zobrazení. Kartografické prameny 

sledované od 20. let 17. stol. však většinou reliéf neřeší. Na plánu z r. 1638 stále ještě 

                                                 
14

 J. D. Huber 1769: Wahre Laage der königlichen Haupt und Rezidenz Stadt Prag X in Ortographischen 

Aufzug, Oster, National Bibliothek Vídeň 
15

 Joris Hoefnagel, rytec (Franz) Abraham? Hoogenberghe/Hogenberg: Palatium imperatorum Pragae quod 

vulgo Ratzin appellatur, Praga regni Bohemiae metropolis, diptych, kolem 1591-3, In: Georg Braun, Civitates 

Orbis Terrarum, Urbium praecipurum Mundi Theatrum guintum, Vol. 5, Kolín, nedat., 1572-1618, (c. 1595) 

nebo Roelant Savery kolem 1615: Pražský hrad od východu  

Obr. 8. Joris Hoefnagel: Palatium imperatorum Pragae quod vulgo Ratzin appellatur, Praga regni 

Bohemiae metropolis, diptych, kolem 1591-3. (Bečková 2000) 
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nacházíme příkopy na západní a východní straně Hradu. Nejstarší celkový plán Hradu z r. 

1755 už příkopy nezaznamenává. Přibývá však grafických pohledů, na kterých jsou v 

detailu zachyceny i vnitřní prostory Hradu a blízkého okolí. Ještě v 19. stol. je na III. 

nádvoří Pražského hradu znatelná vyvýšená poloha, na které stojí býv. probošství s kaplí sv. 

Mořice a za nimi se vypíná katedrála.
16

 Dolní část ostře zaříznutého Jeleního příkopu 

s polopřirozenými svahy byla zachovaná ještě kolem r. 1820.
17

 Opevnění hradu s věžemi 

organicky vyrůstá z terénu, stejně jako stavba Míčovny či Fíkovny na severním svahu. Nad 

Daliborkou, na hraně Jeleního příkopu je znatelná elevace s výrazným vrcholem,
18

 snad 

zbytek opevňovacího valu. Příkop na západní straně hradu je zachycen ještě kolem r. 1740
19

 

těsně východně arcibiskupství (tehdy ještě bez rozšířené části průčelního traktu). Západní 

hranu příkopu lemuje kamenná ohradní zídka, přerušená vstupem do hradu přes most.  

Informací, které je možné vytěžit z ikonografických pramenů pro rekonstrukci 

původního reliéfu, není mnoho. Každý pohled originálním způsobem zdůrazňuje jiné prvky, 

zároveň obsahuje řadu nepřesností a idealizací, či nedokonalostí. Nejdále se můžeme vrátit 

do doby kolem r. 1500, kdy již terénní změny na plochách vně opevnění jádra hradu byly 

obrovské. Zanikají prvky v mnoha etapách zdokonalované fortifikace a hrad se postupně 

zapojuje zástavby rostoucích měst pražských. Porovnáním jednotlivých vyobrazení lze 

získat alespoň obecné morfologické znaky hradčanského ostrohu, které přetrvaly četné 

stavební zásahy a všechna zobrazení spojují. Na základě znalostí stavebně-historického 

vývoje hradu víme, že na pohledech od jihu vidíme opevněný celek dobudovaný za 

Vladislava Jagellonského a oddělený od Hradčan soustavou příkopů. 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. Jižní svah pod opevněním zůstává v 

nejstrmější části nezastavěný až k zadním dvorním částem malostranských domů a paláců a 

lze ho ve vývoji sledovat v průběhu celého období novověku. Je mírně zvlněný a stoupá ve 

směru od východu k západu, ostřeji v západní části. Naproti tomu východní část opevnění 

až ke Starému paláci je vedená spíše po vrstevnici. Zobrazený svah je pročleňován spíše 

drobnými nerovnostmi. Mírná elevace se nachází v okolí Ludvíkova křídla. Případný 

podélný příkop pod hradbami už není znatelný. Ve dvou případech naznačená cesta 

vycházející z bran v jižním opevnění není bez kritiky akceptovatelná. Mezi morfologicky 

výrazným příkopem na Hradčanském náměstí a dalším velkým příkopem na II. nádvoří 

                                                 
16

 např. F. X. Sandmann, kolem 1840, MMP, inv. č. 7211 
17

 A. Pucherna: V Jelením příkopě, kol. 1820, AMP 285 
18

 F. K. Wolf, A. Pucherna: Jelení příkop, předloha 1796, Národní muzeum 
19

 F. B. Werner: Arcibiskupský palác, mědiryt, MMP č. inv. 61686 
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vystupuje do popředí čelo vyvýšeného (skalnatého?) „hřbítku“. Příkop na II. nádvoří od 

západu vymezuje ohrazené jádro původního středověkého hradu a v pohledu od JZ spíše 

zaniká, pravděpodobně díky upozadění jižní fronty oproti vyčnívajícímu bloku mezi oběma 

vnějšími příkopy. Na svahu opticky vystupují zámecké schody (upravené kolem 1540) 

stoupající na hradní návrší po úbočí ostrohu a východní stěně příkopu na II. nádvoří. Příkop 

je překlenut mostem. Do prostoru nad malostranskou kotlinou také vyčnívá jz. nároží 

starého opevněného jádra hradu. Východní předbraní je pozměněno výstavbou vysunutého 

barbakánu částečně vyrovnávajícího svažitý terén, čitelný je zahloubený příkop.  

 

2.2 Přínos geologických a archeologických pramenů k rekonstrukci původního reliéfu 

a publikované modely 

Bez přispění kvalitních archeologických a geologických pramenů by rekonstrukce 

původního georeliéfu nebyla možná. Společná pozorování geologů a archeologů přinesla 

velké množství záznamů o geologické stavbě ostrohu a stratigrafii antropogenního 

souvrství. V mnohých případech zachycují sekvence uloženin terénní vývoj od počátků 

trvalého osídlení a umožňují rekonstruovat změny reliéfu. Interpretace rekonstruovaných 

„modelů“ vychází z možností daných výpovědní hodnotou použitých pramenů. Je také 

zatížena obecně přijímanými schématy danými stavem bádání a mírou reflexe starších 

pramenů. Jedno je neměnné - vždy byl Hrad 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 a pevné základy, jsou v mnohém platné 

dodnes. Ve své době byly objevné a vysvětlovaly mnohé znaky původních morfologických 

tvarů. Můžeme je tedy považovat za první rekonstruované modely. 

Přehled o geologické stavbě Pražského hradu podal v r. 1928 F. Prantl (součástí 

geologie Velké Prahy), ve kterém jsou již zakomponovány některé poznatky zjištěné v  

archeologických výkopech. Popisuje odkryvy v horninách skalního podloží při 

podchycování základů katedrály nad vladislavským křídlem paláce nebo základů 

vladislavského křídla a výkop pro základy monolitu a kašny sv. Jiří na III. nádvoří. Nejstarší 

souborná zpráva o geologických poměrech (Purkyně – Hynie 1930) vychází ze sledování 

zemních prací probíhajících na Pražském hradě od r. 1926 (za účelem zjištění příčin 

podmáčení základů zdiv na Pražském hradě). Na základě svých pozorování autoři 

rekonstruují původní tvar hradčanského ostrohu, jak se jevil před počátkem osídlení. 

Předpokládají, že hřbet se skalním temenem, pravděpodobně holým, byl asi v místě příčné 
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osy Svatovítského dómu přerušen význačnou povrchovou depresí přirozeného původu. 

Nejvyšší místo kladou do prostoru západně od býv. probošství (čp. 48).
20

  

Stejné závěry opakuje Prantl v r. 1935 (5).
21

 Hradní návrší vidí jako úzký, klenutý 

hřbet intensivně zvrásněný a tektonicky porušený, rozdělený na dvě samostatné kry. Ve dně 

„dosti hluboké erosivní rýhy“ na III. nádvoří sleduje průběh hlavní příčné dislokace. 

Dochází k názoru, že je „stěží možno původní morfologii rekonstruovati do všech detailů.“ 

Hynie (1935) předpokládá v západní části hradu, západně od příčné deprese na III. 

nádvoří jeden rozsáhlý pahorek zaujímající větší plochu II. nádvoří a téměř celou západní 

část III. nádvoří, s nejvyšší kótou západně bývalého probošství. Prantl (1935, 6) pahorek 

omezuje na vyvýšeninu jen o málo přesahující budovu probošství. Domnívá se, že na jz. od 

probošství se nacházela (další) mělká příčná deprese. K tomuto názoru ho dovedla 

skutečnost, že směrem k JV
22

 přibývá mocnost navážek a svahových jílovitých hlín 

přecházejících pozvolně do eluvia rozpadlých břidlic. Směrem ke střednímu traktu terén 

opět stoupal – i přesto na tomto zdvihu bylo vybudováno nejstarší opevnění. Tvar hřbetu byl 

určovaný polohami odolných křemenců. Svahy ostrohu byly náchylné k erozi, sesuvům a 

soliflukci, zvláště ty části nezarůstající vegetací. 

Jako první se pokusil spojit poznatky z prvních archeologických výkopů na 

Pražském hradě a geologických pozorování K. Guth (1934, 692–746). Velmi podrobně se 

věnuje nejen morfologii terénu, ale i strukturování osídleného areálu. Odvážně tvrdí, že 

„můžeme ... zrekonstruovati již dosti jasný obraz vývoje Pražského hradu“ (692). Vychází 

jednak z geologické stavby (odkazuje na Prantla 1928), jednak z interpretací objevů 

učiněných zejména v ploše III. nádvoří. Hradní ostroh je popsán jako úzký hřbet, zprvu jen 

skalní vrch, nejširší pod středním křídlem.
23

 Vrchol kopce klade Guth do míst, kde stojí 

budova starého probošství. Před Zlatou bránu svatovítskou umísťuje mělkou rokli. 

Odhaluje, že na jižní straně Jiřského náměstí se nachází rostlá půda pod dlažbou. Její povrch 

mírně klesá Jiřskou ulicí a za Jiřským klášterem „začíná rychlý spád hradního vrchu až ke 

starým zámeckým schodům“. Že rokle rozrývá jižní i severní svah ukazuje ve Vikářské ulici 

                                                 
20

 „Z východní strany hlavní deprese se rozprostíral hřbet sice nižší, ale formy ostřejší (a jistě okolnost, že byl 

hlubokou depresí přirozeně chráněn od západu, přispěla k volbě tohoto místa za první sídliště). ... Způsob 

uložení elluviální a ssuťové přikrývky a průběh jejich skalního podloží ... svědčí nezvratně o tom, že zmíněná 

deprese jest původním přírodním tvarem terenním a ne umělým výkopem.“ 
21

 „v celku táhle klenutý, úzký ostroh, vybíhající z Hradčanského náměstí směrem k VSV. Severní a jv. úbočí 

bylo rozbrázděno několika příčnými erosivními rýhami. Svs. koncem ostroh dosti příkře klesá ke Klárovu, 

k původnímu korytu Brusnice. 
22

 Z popisu není zcela zřejmá poloha a orientace vyvýšeniny (pozn. autorky). 
23

 „Na tomto skalnatém vrchu, vyprahlém sluncem a splachovaném dešti, na krytých místech větrala břidla 

v jíl a usazovalo se bahno v prohlubních, nejvíce v příční rokli. Na skále rostla jen místy tráva a v blátě rokle 

živořilo něco málo stromků, po nichž nalezeny kořeny.“ (693) 
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na složitějším podélném profilu, „v blízkosti kaple sv. Zikmunda tvoří východní stoupající 

břeh malý kopec, za nímž přichází opět mělká prohlubeň“. Při vykreslení celkové podoby 

hradu v 10. a 11. století upozorňuje, že při pohledu se všech stran byl značně menší i nižší. 

 I. Borkovský se poprvé podrobně zabývá podobou ostrohu a vnitřním členěním raně 

středověkého hradu ve spojení s hledáním polohy kostela P. Marie (1949). Knížecí stolec 

klade na Jiřské náměstí (1949, 35; 1956a, 51), pahorek Žiži jz. probošství (1949, 38). 

V jižní části II. nádvoří předpokládá „zvýšený terén rostlé břidly“.
24

 Na rovinatý terén II., I. 

a IV. nádvoří klade předpřemyslovské osídlení (např. 1949, 40, 61; 1956b, 353). Ke 

stejnému závěru dospívá např. L. Hrdlička (1997, 650, 651), který pokládá tuto část hradu 

za vhodný terén, kde bez větších plošných úprav mohla původně plnit funkci akropole. 

Ke změnám v představách o uspořádání hradu dochází I. Borkovský po odkrytí 

půdorysu kostela P. Marie v roce 1950, kdy poprvé zmiňuje přirozenou průrvu na 

Hradčanském náměstí. Výsledkem prvních pokusů o hmotovou rekonstrukci je model 

Pražského hradu na konci prvního tisíciletí (konec 10. a poč. 11. stol., Borkovský 1956a, 

obr. 43) prezentovaný v grafické podobě.
25

 Některé skutečnosti jsou dávno překonané, např. 

členění osídlené plochy. Za Jiřským klášterem je výrazný zlom terénu, na který upozornil K. 

Guth. Údajně zde byly odkryty „ve skále vytesané zbytky příkopu, které nás opravňují 

položit opevnění za klášter sv. Jiří“.
26

. Západní linie opevnění už začleňuje dovnitř ohrazené 

plochy kostel P. Marie a probíhá nad hlubokou přirozenou roklí. Vyvýšené místo povlovně 

se svažující k Z, které ztotožňuje se Žiži, orientuje ve směru na JZ k hlavní bráně a staví na 

něj biskupství, stejně jako rotundu sv. Víta. Na konci rokle pod rotundou stojí studna u 

cesty ke kostelu sv. Jiří. Borkovský sám přiznává, že rekonstrukce je „předpoklad“, že 

jedině kostely jsou zcela bezpečně umístěny. Byl si vědom, že rekonstrukce byla provedena 

poprvé a že vyvolá připomínky. I přes snahu naznačit uvnitř hradu vyvýšená místa model 

vyvolává dojem, že terén opevněného území je plochý. Rokle vyúsťující pod rotundou sv. 

Víta je příliš úzká. Zčásti je to způsobeno úhlem pohledu, zčásti technikou kresby, neboť 

v době vzniku bylo již mnoho morfologických nerovností známo.  

Další shrnutí nabízí I. Borkovský v r. 1960 (335). Vymezuje plochu II. a I. nádvoří 

jako předhradí ke staročeskému hradišti a odděluje ji od ostatní plochy Hradčan velkou 

přirozenou roklí, která se táhla napříč Hradčanským náměstím. Připouští, že rokle bylo 

využito pro západní hranici opevnění zřízením příkopu, který zde trval až do doby 
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 odkazuje na arch. Janáka (nedohledáno – pozn. autorky) 
25

 Publikovanému modelu předcházely jiné verze (uloženy v Archivu Pražského hradu) 
26

 Vychází z nálezové situace v liniovém výkopu pro inženýrské sítě, ověřitelné pouze na dokumentaci měřené 

skici profilu jižní stěnou výkopu (podrobně viz. pozn. 27). 
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tereziánské. Do místa zlomu terénu v Jiřské ulici, kde Fiala a Guth předpokládali konec 

hradiště, klade Borkovský příkop (1969, 49) na základě ověření archeologickým 

výzkumem
27

 a rozšiřuje opevněnou plochu směrem na východ (obr. 9). 

 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 

(1956a). V novějších pracích se pouze přejímají a verbálně modifikují, na základě nových 

poznatků se však upřesňují a doplňují. J. Frolík a Z. Smetánka (1997, 40-45) charakterizují 

přírodní prostředí jako „skalní břidlicové bradlo...výrazně rozeklané..., jehož vrstvy i povrch 

se mírně skláněly k jihu“. Některé detaily morfologie upřesňují např. H. Ječný a kol. (1984, 

212-213). Poprvé se objevuje termín kozí hřbet pro vrcholovou část ostrohu, pro příčnou 

depresi je užit termín výrazná brázda. Autoři upozorňují na to, že Kosmovo přirovnání ke 
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 Podle dostupné dokumentace (profil stěnou výkopu – měřená skica, APH, Nová plánová sbírka, sign. 

10502/2) je v 1 m hlubokém výkopu probíhajícím podél Ústavu šlechtičen čp. 2 sledován povrch „skály“. 

V úseku 32 m dlouhém skála mizí a noří se do dna a výplň výkopu tvoří uloženina označená jako „násyp“ 

(porušená také kanalizací). Zhruba v polovině šířky deprese pod mladším „násypem opuky“, se na dně objektu 

zahloubeného do tohoto „násypu“ v hl. 1,68 m dochovala nádobka (pozn. autorky). 

Obr. 9. Ideálí rekonstrukce Pražského hradu z konce X. a z poč. XI. stol. (Borkovský 1969) 
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hřbetu mořského prasete se vztahuje na boční pohled, a nikoliv na půdorys.  

 J. Frolík (1991, 81, 82) se opět vrací k tématu reliéfu hradního ostrohu a k Prantlovu a 

Borkovského popisu, přidává však i nová zjištění. Poukazuje na to, že jižní strana ostrohu 

nebyla tak strmá, bylo na ní několik spočinků intenzivně využitých osídlením. Připomíná 

důležitost „půdního horizontu“ pro rekonstrukci původního reliéfu, který se ovšem na 

ostrohu dochoval jen sporadicky. Domnívá se, že vyvýšená poloha domu čp. 48 není 

dokladem bájného pahorku Žiži a vysvětluje to tím, že současná situace vznikla druhotným 

snížením terénu v okolí domu o 2-3 m. Erozi vyvýšených částí spojenou s činností člověka 

připomíná na příkladu Jiřského náměstí.  

 I. Boháčová a J. Frolík (1991, 567) si všímají redepozicí v počátcích raně 

středověkého osídlení. Dokladem toho, že materiál na stavbu opevnění byl získáván 

z bezprostředního okolí, je podle nich poškození či odstranění vrstev a to, že půdní horizont 

a nejstarší vrstvy se dochovaly pouze pod tělesem valu (severní křídlo, slévárenský dvůr). 

Vymezují také na základě nálezů ve vybraných částech hradu základní etapy vývoje 

nejstaršího hradu.
28

 

 Ke členitosti hradčanského hřbetu se vyjadřuje K. Tomková (1997, 633, obr. 1). Své 

závěry vysvětluje na základě schematického nákresu ostrohu s vyznačeným svahováním. 

Znázorněna je rokle na III. nádvoří, rokle na v. straně Hradčanského náměstí a dva menší 

zářezy na jižním svahu hradčanského hřbetu v prostoru vně hradu. Všímá si pouze jižního 

svahu ostrohu, a to nejen v areálu Hradu, ale nově i v hradčanské části. Zabývá se vhodností 

georeliéfu k trvalému osídlení a zdůrazňuje význam zdroje vody. 

 Nejen na základě analýzy popisu Prahy z cesty Ibráhíma ibn Jakúba vypodobňují 

hradčanský ostroh a malostranskou kotlinu J. Čiháková a J. Zavřel (1997) jako „hřbet se 

šikmými plochami, které byly napříč, ve směru severojižním, přerušeny několika průrvami. 

Příkrost úpatí jižního úbočí hradčanského ostrohu byla důvodem, proč zůstávalo po dlouhou 

dobu nezastavěné. Prezentují generelní řez Malostranským údolím.  

 J. Frolík (2000, 103) se zabývá především problematikou metody rekonstrukce modelů 

povrchu terénu. Zdůrazňuje, že kritické vyhodnocení dat vyžaduje publikaci odkazů na 

původní terénní záznamy. Připomíná, že rekonstrukce reliéfu složitého areálu na hradním 

ostrohu je předmětem nepřetržitě probíhající diskuse. Pokouší se také nastínit schéma eroze 
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 (1) nejstarší příkop (plus možná lehká konstrukce) – (2) sídlení plošně překrývající předešlou fázi (Není 

však průkazně vysvětleno, proč. Argument, že se osídlení vyskytuje vně příkopu na severní a západní straně, 

nestačí, přímý vztah chybí. Sídlištní situace uvnitř jádra areálu byly údajně zničeny mladšími zásahy. 

Opevnění k této fázi je neznámé.) – (3) valové opevnění (těleso valu v „oktogonu“ se prý prosedalo do starší 

situace) 
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kulturních vrstev na Jiřském náměstí. Poznání reliéfu jde současně s řešením otázek 

souvisejících s členěním areálu, vymezením opevnění či komunikací. Obecně je 

konstatováno, že v některých místech není rekonstrukce možná. 

 I. Boháčová (2009) se pokouší řešit otázky spojené s georeliéfem společně s částmi 

přiléhajícími ke hradu (Malá Strana, Hradčany) a pochopit genezi velkých morfologických 

tvarů v závislosti na lidských aktivitách (zejména vedení hlavních komunikací a linií 

opevnění). Pro raně středověké opevnění, zejména v západní části areálu, hledá spojení 

jednotlivých fázi o podobném typu konstrukce (celokamenné těleso v severní části hradu, 

v Nerudově ul. čp. 249/III na Malé Straně a ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech čp. 

185). V hypotetické rovině nastiňuje tři způsoby napojení opevnění od Malé Strany na 

Hrad: (1) ke hlavní příčné linii ve středním křídle nebo (2) k předpokládanému západnímu 

příčnému opevnění předhradí. Poprvé představuje názor, že (3) opevnění pokračuje dále 

k západu a ohrazuje zatím přesně nevymezený areál na Hradčanech. 

 Rekonstrukce původního reliéfu, které byly představeny v posledních letech, se ubírají 

dvěma směry. Jednak vznikají detailní modely (1) v rámci základního zpracování 

archeologických výzkumů na konkrétních lokalitách. Pravdivost modelů je poměrně 

vysoká, většinou je jejich popis doprovázen rozborem geologických a geomorfologických 

poměrů a vývoje reliéfu, zvl. antropogenního. Současně jsou stále v popředí zájmu (ideální) 

modely generalizované (2), které zobrazují Pražský hrad v širším plošném záběru. Všechny 

rekonstruované modely spojuje fakt, že byly sestrojeny pomocí počítačových 

matematických programů, pracujících na základě různých metod interpolace nadmořských 

výšek mezi jednotlivými dokumentovanými body sítě. Modely georeliéfu mohou doplňovat 

hmotové rekonstrukce historických etap vývoje. Poslední takové rekonstrukce (P. Chotěbor, 

např. in Frolík – Smetánka 1997) odrážejí spíše architektonický vývoj rezidenčního celku. 

 Poprvé byl představen digitální model jižního svahu v centrální části hradu (přibližně 

od středního křídla k ústavu šlechtičen (Herichová 1996, 343, obr. 10) v rámci projektu 

„Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do poloviny 12. stol.“ Hlavním cílem 

rekonstrukce bylo ověření průběhu „rokle“ na III. nádvoří, což se podařilo částečně, neboť 

nebyl k dispozici dostatečný počet dokumentujících bodů. Téměř celé dnešní nádvoří tvořila 

plocha exponovaná k JV - tato tendence je patrná ještě v podloží pod budovou jižního 

křídla. Teprve na samotném východním okraji nádvoří vybíhá východní svah rokle. 

Počínaje od starého královského paláce směrem na východ vrstevnice běží uniformně 

paralelně s podélnou osou hradního hřbetu a vypovídají o sklonu svahu k JJV. V jižní části 

„rokle“ v prostoru tzv. kuchyňského dvora pod Plečnikovým „býčím“ schodištěm do jižních 
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zahrad byly indikovány velmi komplikované geomorfologické útvary, jejichž geneze nebyla 

zatím objasněna (např. vyvýšenina jz. Ludvíkova křídla). 

 I. Boháčová (1998a, 673, obr. 1, 675, obr. 2, 680, obr. 5A) prezentuje modely reliéfu 

na dílčích výsecích (východní dvůr Lobkovického paláce a výsek centrální části ostrožny). 

V Lobkovickém paláci na východním dvoře byl sledován sklon původního rostlého terénu. 

Jižní svah klesá pod úhlem ca 15° poměrně rovnoměrně, anomálie se rýsuje na rozhraní 

dvorní části a severního křídla paláce. Ve střední části hradu bylo rekonstruováno v místě 

lomu jižního křídla shodné stočení vrstevnic. Oválné vyvýšené místo orientované ve směru 

JZ – SV bylo lokalizováno jižně čp. 48. Na modelu byla také představena „proláklina“ pod 

hradbou na slévárenském dvorku v severním křídle.  

 J. Frolík (Frolík a kol. 2000, obr. 1/6A) prezentuje jako původní reliéf ostrohu model, 

na kterém jsou na západní a východní straně hradu vykresleny příkopovité útvary, 

pravděpodobně součást raně středověkého opevnění. Na vrstevnicovém plánu je zřetelný 

protáhlý tvar velmi úzkého hřbetu ve východní části ostrohu. Rokle na III. nádvoří je 

modelována spíše jako široký oblý zářez projevující se pouze na jižní straně ostrohu. V jz. 

části III. nádvoří je vykreslen oblý pahorek, zřetelný zářez se ukazuje v místě polohy kostela 

P. Marie. 

 Podobný model představuje opět J. Frolík (2000, obr. na s. 113) jako původní podobu 

hradního ostrohu před změnami vyvolanými činností člověka. Pro orientaci zde není žádný 

Obr. 10. Rekonstrukce původního reliéfu jižního svahu ostrohu v centrální části Pražského hradu. 

(Herichová 1996) 
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záchytný bod (ani topografie, ani dokumentační body). V místech předpokládané strže na 

hradčanském náměstí se na modelu rýsuje od severu i od jihu zářez do svahu ostrohu. Další 

mělký a široký zářez představuje rokli na III. nádvoří, která rozděluje ostroh na dvě části.  

 I. Boháčová (2001, 241) shrnuje dosavadní poznatky o morfologii hradního ostrohu. 

Guthovy poznatky považuje za dosud významněji nepřekonané.
29

 Upozorňuje, že K. Guth 

nepíše o tom, že hřbet byl v místech dnešního vstupu do Hradu oddělen hlubokou 

přirozenou strží. Kromě známé rekonstrukce podoby Pražského hradu (Borkovský 1969) 

předkládá Boháčová ještě jinou verzi.
30

 Naznačuje složitější geomorfologii západní části 

areálu, např. i „možný a dosud nepředpokládaný přírodní předěl či určité zúžení ostrožny 

západně hlavní linie opevnění raně středověkého hradu“ (Boháčová 2001, 246). Jižní svah 

charakterizuje variabilním pročleňováním a místy mírnějším sklonem terénu, což ho činilo 

přístupnějším. Proto byl využíván k sídlení a k jiným aktivitám, což je podle Boháčové 

doloženo pro blízké okolí rokle. Předpokládá, že nejstarší příkopy „mohly navazovat na 

útvary přírodní“ (zvláště v Lobkovickém paláci). Ve vztahu k morfologii řeší komunikační 

spojení Pražského hradu s Malou Stranou. Překážkou pro situování brány do jz. nároží 

hradu se autorce zdá, že by komunikace „vyúsťovala do poměrně strmého svahu“. Jako 

příhodnější volí cestu zvolna stoupající roklí, či přesněji jejími svahy (263). Nově 

prezentuje Boháčová detailní rekonstrukce povrchu ostrožny před výstavbou dřevohlinité 

hradby v severním křídle Hradu a na Slévárenském dvoře (242, obr. 37). Svah Jeleního 

příkopu pod severním křídlem s přirozenou proláklinou a reliktem nejstaršího příkopu je 

zobrazen v detailu s dalšími drobnými členitostmi. V jižní části dosahuje sklonu do 10-ti 

stupňů, v severní části se blíží až 30-ti stupňům (230, obr. 31). 

 Morfologií západní části severního předpolí Pražského hradu se zabývá I. Herichová 

(2005a). Všímá si zvláště severního svahu Jeleního příkopu ve spojení s hradčanským 

ostrohem.  

 Metodiku analýzy a generalizace vývoje terénního reliéfu vysvětluje L. Hrdlička 

(1997, 650). Zdůrazňuje, že rekonstrukce je významná pro lokality s převažující akumulací, 

kdy je výpověď rekonstrukce pravdivější. Zamýšlí se nad rozsahem a členěním raně 

středověkého hradu. Dochází k závěru, že hřbet poskytoval málo prostoru k zastavění (bez 

předchozích úprav) i vzhledem k příčným erozním rýhám. Bez větších terénních úprav byla 

vhodnější část II., I. a IV. nádvoří. Uvažuje o tom, že tzv. západní předhradí by mohlo plnit 

funkci akropole. Soudí, že dnes už původní tvar můžeme rekonstruovat vzhledem k husté 
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 z velké míry jsou postaveny na Prantlových zjištěních publikovaných r. 1928 (pozn. autorky) 
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 foto 1, dvoudílný hrad z r. 1955,uloženo v archivu ARÚ 739/2  
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síti geologických a archeologických dokumentačních bodů. Upozorňuje na to, že v 

hmotových rekonstrukcích (např. Frolík – Smetánka 1997) není zohledněn velmi úzký tvar 

východní poloviny hradního ostrohu. Dokládá, že podélné valové opevnění na severní a na 

jižní straně nikdy nesestoupilo na svah s příkrým nebo velmi příkrým sklonem, tj. větším 

než 15 stupňů. Stejně tak I. Boháčová a J. Frolík (1991, 567) předpokládají, že „směrem 

jižním i severním mohlo rozšíření dosáhnout jenom k hraně prudkého svahu.  

 I. Boháčová (1998b, 679) popisuje „dosud nepředpokládaný terénní předěl mezi 

západní a střední částí ostrožny, které následně vybudované příkopy hradištního opevnění 

jen využily a který byl po převážnou dobu existence opevněného areálu respektován.“ 

Ačkoliv bylo západní předhradí sídelně lépe využitelné (reliéf, zapojení kostela P. Marie do 

opevněné plochy), připouští, že centrální část měla výraznější polohu, jejíž vrchol 

převyšoval areál s kostelem P. Marie nejméně o 3 m. Západní předhradí sahající jen 

k hradčanské rokli se zdá příliš malé. J. Frolík (2002a, 716) s tímto názorem polemizuje a 

upozorňuje, že data takový předěl zatím nedokládají, že náznak v průběhu rekonstrukce 

může být způsoben zkreslením daným možnostmi počítačové metody. Na jižním svahu 

předpokládá Boháčová (1998b, 681) „jakousi přírodní plošinu, která snad zaujímala prostor 

Ludvíkova křídla a jeho okolí“ v souvislosti s využíváním svahu vně opevnění hlavního 

areálu. Dokumentované profily ukazují, že jižní svah je velmi členitý a vykazuje ve svém 

průběhu změny ve sklonu po spádnici. V severní části dosahuje v průměru 10°, níže po 

svahu až 30°. Opevnění je založeno i na svahu se sklonem nad 20° (např. na řezech 

Boháčová 2001, obr. 25, 26 na s. 222), většinou bylo budováno na uměle upraveném terénu 

(Boháčová 2001, 252). Na výstavbu opevnění byl používán přemístěný místní podložní 

materiál z vrcholu ostrohu.
31

  

 I. Boháčová a I. Herichová (2008, 265, 291) se vyjadřují k vymezení tzv. západního 

předhradí raně středověkého hradu a jeho západní hranice vzhledem k průběhu 

předpokládané strže na Hradčanském náměstí. Zdůrazňují, že exaktní důkaz pro přirozený 

původ strže nebyl podán, proto otázka rozsahu předhradí zůstává stále otevřená. 

 I. Boháčová (2009) shrnuje vývoj opevnění Pražského hradu a pokouší se ho 

synchronizovat s malostranským. Připouští, že některé polohy na jižním svahu ostrohu 

mohly být k sídlištním aktivitám využívány „v prostoru terénního zářezu s vodotečí stékající 

z jádra hradního areálu“. 

 V jednom celku je představen digitální 3D model původního reliéfu Pražského hradu 
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 materiál v jz. rohu III. nádvoří obsahuje křemenné oblázky 
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s částí severního předpolí odděleného od hradu Jelením příkopem (Herichová 2009, obr. 1). 

Poměrně plochá západní kra hřbetu kontrastuje s výrazným temenem kry východní, který 

ustupuje ve směru k V šikmo k severu. Příčné morfologické tvary, včetně brázdy na III. 

nádvoří vzhledem ke zvolenému měřítku působí nevýrazně. 

 Poprvé byl původní reliéf zobrazen v soutisku s archeologicky doloženými relikty 

stavebních konstrukcí v 1. díle Archeologického atlasu Pražského hradu (Maříková-

Kubková – Herichová 2009, mapa 2) pro území katedrály sv. Víta s přilehlou Vikářskou 

ulicí a domy na její severní straně, včetně pásu hradeb. Vrstevnicová mapa původního 

reliéfu tvoří platformu pro řešení urbanizace areálu. Na rekonstrukcích stavebních fází 

církevních staveb v centru hradu je znázorněno postupné překlenování rokle ve vrcholové 

části hřbetu.  

 Podaný přehled pramenů přispívajících k poznání původního reliéfu shrnuje a hodnotí 

nejen pozorování učiněná přímo v terénu, ale i digitální rekonstrukce v odborné literatuře 

doposud prezentované. V základním tvaru ostrohu jsou odborníci od počátku ve shodě. 

Představa vyvýšeného táhlého hřbetu odpovídá v generelu modelu doposud uváděnému 

(např. Herichová 2009). V poznání detailní morfologie, která byla určující pro uspořádání 

rodící se (panovnické) rezidence a jejího zázemí však existují stále velké mezery. 

V současné době dochází k přehodnocení původního rozsahu a členění opevněného areálu, 

struktury a funkce vyčleněných částí. Aktualizovaná rekonstrukce původního reliéfu, 

zvláště ve spojení s detailním objasněním geologické stavby hradčanského hřbetu by mohla 

významným způsobem k řešení uvedených témat přispět. 
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3 Georeliéf území Pražského hradu jako výsledek působení exogenních činitelů na 

geologický substrát  

Při formování reliéfu sehrál nejdůležitější roli nepochybně charakter skalního podkladu a 

jeho úložné poměry. Složení hornin má vliv na jejich odolnost vůči zvětrávání, tektonické 

porušení, směr a sklon uložení vrstev se zase odráží v orientaci morfologických tvarů nebo 

sklonu svahů. Pro většinu území Prahy byl určující vývoj sedimentační pánve ve spodním 

paleozoiku a postsedimentární tektonika. Proces formování hradčanského hřbetu úzce 

souvisí s  geologickým vývojem Pražské plošiny ve čtvrtohorách, kdy se utvářela údolí řek 

a většina pokryvných akumulací.  

V následujících podkapitolách je nastíněn stručný geologický vývoj studované 

oblasti v kontextu Českého masivu a lokalita je začleněna do geomorfologického celku 

Pražské plošiny. Představeny jsou jednotlivé typy hornin budující skalní podklad a kvartérní 

pokryv, s nimiž se na území Pražského hradu setkáváme. Zároveň je vysvětleno, jakým 

způsobem se uplatňují při formování georeliéfu. Zdůrazněn je také podíl hydrosféry a 

biosféry na morfogenezi, včetně působení člověka. 

 

3.1 Geologický vývoj a postavení lokality v rámci Českého masivu  

Český masiv se staršími etapami neoproterozoického a staropaleozoického vývoje byl v 

základních rysech zformován v devonu a karbonu během variské orogeneze (ca mezi 380–

320 mil. let BP). Povariský vývoj probíhal již bez větších metamorfních přeměn. Zahrnuje 

dlouhé období denudace a sedimentace kontinentální i mořské v permokarbonských 

limnických pánvích, České křídové pánvi nebo terciérních pánvích (obr. 11). Plošně 

nejrozšířenějšími horninami tvořícími povrchovou vrstvu současného reliéfu jsou však 

kvartérní sedimenty. Zakryly horniny starších útvarů a vtiskly charakter současným tvarům 

reliéfu. Jsou velmi pestré v závislosti na genezi.   

Praha a její okolí je součástí regionální jednotky tepelsko-barrandienské oblasti. Leží 

na severním okraji Barrandienu (obr. 12). Ve spodním paleozoiku se v tomto prostoru 

nacházela mořská pánev, zvaná pražská,
32

 ve které se v průběhu ordoviku, siluru a spodního 

a středního devonu (v období přibližně od 490 po 360 mil. let BP), diskordantně na 
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 Pražská pánev je lineární deprese riftového charakteru táhnoucí se od Starého Plzence až k Úvalům, na sv. 

okraji Barrandienu. Osa pánve je orientována ve směru JZ–SV a souhlasně můžeme sledovat pásy 

jednotlivých souvrství. Sedimentace byla doprovázena průběžnou nepravidelnou deformací pánve a 

vulkanickou činností. Nejstarší sedimenty se usazovaly v úzké, rychle se prohlubující depresi (v centrální 

brázdě se usadilo během ordoviku více než 2000 m sedimentů). Pánev má podobu synklinály, zlomy a 

zlomová pásma jsou paralelní s delší osou pánve (pražský zlom). Starší souvrství vystupují na okraji pánve, 

směrem do středu jsou zachovány mladší.  
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horninách kralupsko-zbraslavské a štěchovické skupiny proterozoika, ukládaly sedimenty. 

Spodnopaleozoické horniny tvoří skalní podklad převážné části území Prahy, včetně 

sledované lokality. 

Ve středním devonu došlo k ústupu moře a celá oblast se stala souší, kde probíhalo 

až do svrchní křídy kontinentální zvětrávání hornin a jejich odnos. Během tropického až 

subtropického zvětrávání vznikaly lateritické produkty. 

Koncem svrchní křídy (od svrchního cenomanu, tj. asi 95 mil. let BP) nastala opět 

mořská transgrese a po 10 milionů let se v České křídové pánvi ukládalo téměř vodorovně 

několikasetmetrové souvrství ve facii pískovců a facii vápnitých jílovců a slínovců (opuk) 

s přechodem do jílovitých vápenců. Během santonu moře ustoupilo a celý Český masiv se 

stal trvale souší. Na území Prahy tvoří svrchnokřídové uloženiny nejvyšší návrší, 

v nejrozsáhlejších plochách se vyskytují v severovýchodní části. Původně zasahovaly až 

k elevaci Brd, dnes končí na z. okraji Prahy. V západním sousedství Pražského hradu je 

Obr. 11. Zjednodušená geologická mapa České republiky (podle Chlupáče 2002). 
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můžeme zaznamenat přibližně nad kótou 300 m n.m. na vrchu Petříně nebo ve Střešovicích 

(Střešovická plošina). 

 

Ve třetihorách (od 65 mil. let BP) dochází k vyklenutí Českého masivu a vzniku 

zlomů, zdvihů a poklesů (saxonská tektonika). Od pliocénu (5,3 mil. let BP) se počíná 

vytvářet současná říční síť a probíhá eroze, denudace a akumulace, formuje se současný 

reliéf. Nejdůležitějším obdobím pro morfogenezi povrchu je nepochybně kvartér (spodní 

hranice ca 1,8 mil. let – Chlupáč a kol. 2002). Ve starším období čtvrtohor, pleistocénu, se 

Český masiv nacházel v periglaciální oblasti mezi horským ledovcem alpským a 

severoevropským kontinentálním. Cyklické střídání klimatu se odrazilo v charakteru 

sedimentů a je základem stratigrafie kvartéru. Během mechanického a chemického 

zvětrávání vznikaly charakteristické typy uloženin podle převažujících pochodů, které se na 

jejich genezi podílely. Klimatické změny ovlivňující uplatnění eroze a akumulace měly 

Obr. 12. Zjednodušená geologická mapa Prahy. 1 – svrchní proterozoikum – prachovce, břidlice, droby, 

2 – svrchní proterozoikum – ryolity, tufy a bazalty, 3 – paleozoické magmatity – granity říčanského t., 4 

– paleozoické magmatity – granodiority sázavského t., 5 – spodní paleozoikum, 6 – svrchní 

paleozoikum, 7 – mezozoikum – svrchní křída, 8 – kvartér (zjednodušeno podle mapy 1:50000, 

geoportál ČGS) 
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zásadní vliv na utváření morfologie. Během pleistocénu vznikly terasy Vltavy a hlavní masa 

přemístěných zvětralin. 

Nejvýznamnější vodoteč, která spolu se svými přítoky utvářela reliéf pražského 

území, je Vltava. V nejstarší fázi přitékala od jihu v mělkém a širokém řečišti, postupně se 

zahlubovala a zužovala své koryto. Před rezistentním blokem ordovického letenského 

souvrství odklonila svůj tok k východu a vytvořila maninský meandr. Množství přítoků 

modelovalo postranní údolí predisponovaná tektonickou stavbou a především úložnými 

poměry hornin skalního podkladu. V této době se také formoval hradčanský hřbet.  

K poznání geologie kvartéru na území Prahy, zvláště terasového systému Vltavy, 

významně přispíval ve 40.–70. letech 20. stol. Quido Záruba (z mnoha prací např. Záruba 

1948; Záruba – Pašek 1960; Záruba  – Šimek 1963; Záruba  – Šimek 1964; Záruba – Bucha 

– Ložek 1977). 

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). Reflektovány byly také starší práce (Záruba 1948; 

Záruba – Šimek 1964), které byly doplněny novými poznatky z malostranského území 

(Zavřel 2001). Geologické poměry zkoumané oblasti promítnuté ve všech prezentovaných 

půdorysných plánech a modelech vycházejí ze jmenovaných zdrojů upravených podle 

vlastního pozorování autorky. Samostatně je představena upravená geologická mapa v 

příloze 4.  

 

3.2 Geomorfologické zařazení sledovaného území v rámci Pražské plošiny  

Převážná část území Prahy je součástí geomorfologického celku Pražské plošiny
33

 s velmi 

členitým povrchem, kde výškové rozpětí dosahuje až 225 m (obr. 13). Charakterizují ji 

zarovnané erozně denudační tvary – povrchy plošinného nebo mírně ukloněného reliéfu, do 

kterého se od jihu k severu hluboce zařezává tok Vltavy a jejích přítoků. Údolí přítoků jsou 

usměrněna strukturně-tektonickými poměry paleozoických a proterozoických hornin. 

Sledované území Pražského hradu na levém břehu Vltavy leží na východním okraji 

Hostivické tabule (obr. 14). Samotné údolí Vltavy (údolní niva a nejnižší terasy) tvoří 

Pražskou kotlinu (více Balatka 1985 a 2001).  

                                                 
33

 Další geomorfologické celky Brdské oblasti (součásti Poberounské subprovincie) zasahující na území Prahy 

jsou Křivoklátská vrchovina, Hořovická pahorkatina a Brdská vrchovina. Severovýchodní okraj zasahuje do 

subprovincie České tabule (Balatka 2001). 
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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. Od Hradčanského náměstí (u Arcibiskupského paláce) k Opyši klesá 

současný povrch v intervalu 257,70 – 235 m n.m. Ostroh představuje přirozeně chráněnou, 

strategicky situovanou polohu.  

Na vypreparování hradčanského hřbetu se podílely tři vodní toky. Na východním 

okraji hradu zanechala stopy středopleistocénní Vltava. Projevila se jednak činností erozní 

prohloubením skalního podkladu, ve fázi akumulační pak deponováním reliktu terasových 

uloženin. Mladší stupně byly erodovány až do holocenní úrovně (na Klárově 185,6 m n.m.). 

Zaniklé a dnes zazemněné holocenní rameno Vltavy zasahovalo na území Malé Strany až 

k Valdštejnskému paláci. Mezi ramenem a Vltavou existoval až do pol. 14. stol. ostrov „Na 

Písku“.
34

 Hladina Vltavy v současném korytě řeky kolísá okolo kóty 185 m n.m.
35

 Změny 

                                                 
34

 Část plochy ostrova a západního břehu Brusnice byla odkryta archeologickým výzkumem (Hrdlička, PhDr. 

1972).  

Obr. 13. Reliéf Prahy. 1 – Pražský hrad, 2 – Šárka, 3 – Butovice, 4 – Bohnice „Zámka“. 
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reliéfu v údolí Vltavy a dolních částech přítoků jsou důležité pro poznání terasového 

systému Vltavy a mají velký význam především pro geologii kvartéru a paleolit.  

Brusnice pramenící v areálu Břevnovského kláštera zanechala v horním úseku širší 

mělké údolí. Na dolním toku po změně erozní báze vyhloubila v tvrdém letenském souvrství 

zhruba 30 m hluboké údolí – Jelení příkop. Odolné ordovické horniny překonal tok skalní 

průrvou a stočil se k jihu, kde se vléval do Vltavy, resp. do holocenního ramene. Po jeho 

částečném zazemnění tekla Brusnice přes ostrov „Na Písku“ (Hrdlička, PhDr. 1972). Dno 

údolí potoka na západní straně Prašného mostu dosahuje kóty 231 m n.m. a v posledním 

bodě otevřeného toku v ohbí Chotkovy ulice 210 m n.m. Celý dolní úsek je dnes 

kanalizován. Morfologie svahů údolí a jejich asymetrie je podmíněna úložnými poměry 

skalního podkladu. Jednotlivá stádia zahlubování toku a deponování unášeného materiálu 

                                                                                                                                                         
35

 Kóta odpovídá normále křižovnického vodočtu, tj. nule Helmovského jezu (Hrdlička, PhDr. 2012). 

Obr. 14. Geomorfologické členění Prahy. Geomorfologické celky: 1 – Pražská plošina: Kladenská tabule: a 

– Hostivická tabule, b – Turská plošina, c – Úvalská plošina, Říčanská plošina: d – Pražská kotlina, e – 

Třebotovská plošina, f – Úvalská plošina, g – Uhříněveská plošina, 2 – Křivoklátská vrchovina, 3 – 

Hořovická pahorkatina, 4 – Brdská vrchovina, 5 – Benešovská pahorkatina, 6 – Středolabská tabule (podle 

Balatky 2001). 
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dokládají terasové stupně zachované na levém břehu Brusnice korelující s fázemi vltavského 

terasového systému. Odpovídají vysokým akumulacím středopleistocénním.  

Na vymodelování malostranského amfiteátru se podílel Malostranský potok, dnes 

již zaniklý. Jeho průběh byl zčásti rekonstruovaný na základě zjištění v archeologických 

sondách. Ke Hradu stoupající, na jih exponovaný svah kotliny byl členitý, jak dokládají 

geologické a archeologické průzkumy. Vznik příčných i podélných morfologických tvarů 

byl podmíněn tektonicky, působením gravitační eroze a občasnými splachy, popř. vývěry 

podzemních vod. Svah tvořil kontaktní plochu spojující osídlení na vyvýšené poloze 

s údolím, zejména v místech morfologických nepravidelností. Bariéru představovala střední, 

nejstrmější část svahu. Provázanost reliéfu malostranské kotliny a hradčanského ostrohu 

měla význam pro společný rozvoj osídlení.  

V odborné i populární literatuře se název protáhlé vyvýšeniny s Pražským hradem 

objevuje pod různým označením. V předkládané práci je užíváno termínu hradčanský 

hřbet pro geomorfologický tvar strukturního hřbetu ve smyslu genetické klasifikace. 

Zahrnuje celý hřbet počínaje ohybem směrem k Petřínu až po výspu nad Vltavou. 

Pojmenování hradčanský ostroh (ostrožna) se používá spíše pro východní část hřbetu od 

Hradčanského náměstí směrem na východ, tedy pro území odpovídají přibližně dnešnímu 

rozsahu areálu Pražského hradu. V novějších pracích se užívá stejně tak pro strukturní hřbet 

celý. Pro protáhlé elevace geomorfologická klasifikace užívá označení hřbet u tvarů, jejichž 

temeno má spíše plochý zaoblený reliéf a hřeben u tvarů s ostrým, většinou skalnatým 

reliéfem. Erozní rýha je více či méně hluboká rýha v povrchu svažitého terénu, vznikající 

výmolnou erozní činností stékající srážkové vody. Strž je erozní rýha větších rozměrů 

vyvinutá v sypkých nebo málo zpevněných sedimentech. Brázda je výrazná, poměrně úzká 

sníženina protáhlého tvaru, s plochým dnem.
36

 

 

3.3 Geologický průzkum Pražského hradu 

Obraz o geologických poměrech území Pražského hradu, a tedy i o georeliéfu, skládají 

údaje zaznamenávané po dobu téměř jednoho století. Pocházejí nejen z povrchových 

odkryvů realizovaných s různými záměry (inženýrsko-geologické, archeologické průzkumy, 

statické sondy zjišťující základové poměry staveb, stavební výkopy) ale také z 

podpovrchových děl nebo vrtů. Většina geologických sond a vrtů byla realizována 

do posledních velkých stavebních kampaní v 80. letech 20. stol. Příležitost sledovat 
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 Demek 1987 
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geologické poměry z nových otevřených vrtů je a bude vzhledem k zakonzervování terénu 

na Pražském hradě (souvisejícímu s jeho památkovou ochranou) vzácná. Proto je využití 

každého odkryvu ke studiu horninového prostředí vítáno. Jedinečnou možnost nabízejí 

archeologické sondy, ve kterých je v případě dosažení geologického podloží možné 

dokumentovat nejen úroveň intaktního rostlého terénu, ale také jeho složení. Zjištění jsou 

důležitá především pro upřesnění průběhu geologických rozhraní nebo pro zachycení 

jemnějšího členění kvartérních uloženin. 

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; Kos 1967; Král – Kleček – Polák – Biener 1995). Jedná se výhradně o nepublikované 

zprávy uložené v archivech zadávajících institucí a prováděcích firem. Největší objem 

schraňuje Česká geologická služba - Geofond, Stavební geologie (Aquatest) a Archiv 

Pražského hradu (většinou kopie). 

Podrobná analýza geologických poměrů umožňuje definování ideální kvartérní 

stratigrafie odpovídající různým typům podloží a tvarům reliéfu. Výchozím substrátem je 

hornina skalního podkladu a výsledným produktem konsolidovaný holocenní povrch. 

Rekonstrukce tohoto povrchu je pak předobrazem modelu původního georeliéfu. Ve 

skutečnosti je tento stav zastižen pouze v místech, která nepodlehla degradaci v historických 

obdobích. U tak intenzivně využívaného prostoru jako je Pražský hrad jsou dochována 

vzácně. Proto je na plochách s neúplnou stratigrafií možné pouze stanovení 

pravděpodobného stratigrafického sledu a mocnosti kvartérního pokryvu.  

Na různých místech ostrohu se setkáváme s různými typy geologického podloží. 

Kvartérní vývoj zakončený holocenní půdou je doložen výjimečně. V pásu podél původního 

temene hřbetu je povrch většinou erodovaný. Pokryvné útvary se zde nedochovaly a 

zvětralé horniny skalního podkladu vystupují na povrch. Lokálně můžeme určit pouze 

nepřemístěné zvětraliny (eluvia). Na plochých a velmi mírně ukloněných površích, jaké 

předpokládáme v okolí temene, ještě nad hranou svahů hřbetu se vyskytují eluvia, deluvia a 

lokálně další akumulace eolické nebo fluviální, které vyhlazují a zarovnávají reliéf. Na 

stabilizovaných plochách, kde došlo k pedogenezi, nacházíme relikty půd. Na svazích 

hřbetu očekáváme všechny typy kvartérních uloženin. Proměnlivá je jejich mocnost, závislá 

na členitosti a sklonu svahu. Ve sníženinách a na patě svahu se zadržují a ukládají 

v nejvyšších mocnostech. V důsledku gravitačních pohybů dochází k opakovanému 

ukládání svahových nebo splachových sedimentů a deformacím.  
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V následujících podkapitolách jsou na základě archivních rešerší i vlastních 

terénních pozorování autorky charakterizovány jednotlivé typy hornin tvořících geologické 

podloží na území Pražského hradu,
37

 zaznamenána místa jejich výskytu a demonstrováno 

jejich uplatnění při formování reliéfu.  

 

3.4 Horniny skalního podkladu a jejich úložné poměry  

Na stavbě hradčanského hřbetu se 

podílejí horniny dvou stratigrafických 

jednotek spodního paleozoika. 

Z ordovických uloženin barrandienské 

pánve (490 – 440 mil. let BP) je 

zastoupeno souvrství letenské 

(převážná část plochy, jádro ostrohu a 

severní předpolí) a souvrství vinické 

(jižní svah ostrohu), obě náleží stupni 

beroun.  

Horniny letenského souvrství 

tvoří v reliéfu Prahy výrazné 

morfologické elevace (kromě 

Pražského hradu také Vyšehrad). 

Vyznačují se rytmickou sedimentací – 

rychlým střídáním hrubších a 

jemnějších uloženin připomínající 

flyšové sedimenty. Změny ve složení 

odpovídají periodickým změnám 

v zrnitosti materiálu, přinášeného 

řekami do sedimentační pánve. 

Souvrství se skládá z tmavě šedých, 

prachových a písčitých, křemitých a drobových břidlic, hrubě slídnatých a tence deskovitě 

vrstevnatých (od centimetrů do 20 cm) střídaných pevnými šedými a hnědošedými 

                                                 
37

 ve smyslu podloží antropogenních uloženin 

Obr. 15. III. nádvoří, jáma pro monolit 1928. Zohýbané 

vrstvy letenského souvrství (archiv ARÚP 945) 

Obr. 16. III. nádvoří, výkop pro tzv. Plečnikovu štolu 

1928. Vrstva křemenců v rámci letenského souvrství 

(archiv ARÚP 707) 
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Obr. 18. Jiřské náměstí 2000. svislé uložení 

vrstev hornin letenského souvrství, ve svrchní 

zóně vyvlečení vrstev k severu. Pohled od Z. 

(Archiv ARÚP) 

 

křemitými drobami
38

 a vložkami šedých pískovců a křemenců
39

 (o mocnosti jednotek cm – 

30 cm). Břidlice na styku s pískovci bývají 

stlačené a rozdrcené na střípky s jílovitou 

výplní. Obecně jsou horniny letenského 

souvrství poměrně pevné a odolné vůči 

zvětrávání, křemence tvoří kostru. 

K povrchu vystupují ve vrcholových 

částech ostrohu, kde chybí pokryvné útvary. 

Průběh původního temene v dnes již snížených 

plochách lze rekonstruovat jen přibližně. 

Zvětralá zóna letenského souvrství byla na 

četných profilech zdokumentována na III. 

nádvoří (obr. 15, obr. 16), ve středním křídle 

(obr. 17), na Jiřském náměstí (obr. 18), v Jiřské 

bazilice nebo Jiřské ulici (obr. 19). Přirozený 

výchoz můžeme vidět pod Daliborkou, 

obnažená strmě ukloněná vrstevní plocha tvoří 

patu severního svahu Jeleního příkopu na 

východní straně valu Prašného mostu. Původně 

dosahoval povrch hornin podél vrcholové linie 

hřbetu vyšších kót. Předpokládá se, že 

nejodolnější vrstvy drob a pískovců vytvářely na 

temeni výchozy v podobě hřbítků.
40

 Ostrý hřbet 

tvořený převážně drobami na přechodu k 

protokvarcitům se táhne od Opyše k Richterově 

vile čp. 251 nad Chotkovou ulicí, kde je 

ukončen průrvou Brusnice. Odkryv 

v letenském souvrství v příčném profilu lze 

sledovat na východní straně zářezu Chotkovy ulice pod Kramářovou vilou nebo na protější 

straně údolí Brusnice v ústí ulice Na Opyši pod vilou Richterovou. 

                                                 
38

 Droba je druh pískovce obsahující v psamitické frakci úlomky hornin a vyšší procento jílovito-prachovité 

matrix – dnes se používá spíše označení pískovec s polymiktním tmelem. 
39

 Jedná se spíše o protokvarcity – pískovce s jílovitým nebo jílovito-karbonátovým tmelem (Havlíček 2001). 
40

 tzv. kozích hřbetů  

Obr. 17. Střední křídlo, infocentrum 2008. 

Zvětralý povrch hornin letenského souvrství, 

střídání vrstev v pruzích (Archiv ARÚP) 
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Původně tmavě šedé 

horniny se větráním mění na 

světle šedé až rezavě šedé. 

Navětralé křemence a droby jsou 

rozvolněné, rozpukané, deskovitě 

až kostkovitě odlučné. Nejčastěji 

bývají navětrány v pásmu do 

hloubky 1 – 2 m, při tektonickém 

narušení až do hloubek kolem 

10-ti m. Břidlice jsou střípkovitě 

rozvětralé, místy mohou být 

rozložené až v jílovitou zeminu. Zvětralé horniny 

mají vrstevní plochy a pukliny vyplněny jílovitou 

hmotou nebo limonitem.
41

 Pevný povrch 

nezvětralých hornin letenského souvrství se 

nachází v průměru v hloubce do 3 m. Odlišná 

odolnost vůči zvětrávání dvou složek letenského 

souvrství způsobuje selektivní erozi odrážející se 

v reliéfu. Materiál ze snadněji zvětrávajících 

břidlic bývá rychleji odnášen (nebo zůstává 

v kapsách mezi vrstvami křemence) a v terénu se 

mohou vytvářet vlny a stupně. Předkřídový 

zvětralý povrch hornin letenského souvrství 

s charakteristickým hromaděním Al2O3 a Fe2O3 

vytvářejícím zpevněné polohy a zbarvující do 

červena byl zastižen ve východní části Lumbeho 

zahrad (Řepka 1993; Herichová 2003). 

Na pevné či navětralé horniny letenského 

souvrství je založena většina staveb Pražského 

hradu, dosaženy bývají také ve spodních částech obranných příkopů (obr. 20). 

                                                 
41

 směs oxidů a hydroxidů trojmocného železa 

Obr. 19. Jiřská ulice 2009. Zvětralé kostkovitě odlučné 

křemence a droby letenského souvrství (archiv ARÚP) 

 

Obr. 20. Střední křídlo 2010. Řez 

příkopem předrománského opevnění. Ve 

spodní části stěny viditelné horniny 

rozvětralého skalního podkladu. (archiv 

ARÚP) 
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Na jižním svahu ostrohu nasedají na 

letenské souvrství horniny vinického souvrství. 

Usazovaly se v hlubším prostředí s bahnitým 

dnem. Jsou to černé, slídnaté jílovité břidlice se 

značnou příměsí netříděného detritu (10 – 20 

%). Zvětralé se šupinkovitě a střípkovitě 

rozpadají v jílovité hlíny a jíly. Vrstevní plochy 

a pukliny bývají vyhojeny limonitem, často se 

na nich objevují krystalky sádrovce. Horniny 

jsou dobře rozpojitelné a těžitelné ale jsou 

náchylné k sesouvání, zvláště při shodném 

uložení vrstev se sklonem svahu. Jsou vhodným 

materiálem pro hloubení příkopů, snadno se 

však zanáší.   

Břidlice vinického souvrství jsou více 

náchylné ke zvětrávání, navětralá zóna 

dosahuje až do hloubky 10 m. Je v nich 

vytvořena Malostranská kotlina. V některých partiích se vyskytují nepravidelné 

konkrecionální tvary. Na bázi souvrství je vyvinut rudní obzor nučický, tvořený 

izolovanými nepravidelnými čočkami silikátokarbonátových převážně oolitických
42

 

železných rud s přechody do jílovité nebo písčitojílovité jaloviny. Mohly být základem raně 

středověkého železářství archeologicky doloženého na Malé Straně. Mocnost horizontu 

zrudnění vzácně přesahuje 1m. Původ železa je s největší pravděpodobností terigenní, 

pochází ze zvětralých hornin v okolí sedimentační pánve. Na levém břehu Vltavy byly rudy 

zastiženy a popsány i v archeologických sondách na jižních svazích hradčanského hřbetu.
43

  

Horniny vinického souvrství byly na Pražském hradě dokumentovány ve sklepních 

prostorech jižního křídla
44

 (obr. 21), v zahradě Na Valech, zastiženy byly během 

geologického průzkumu v Lobkovickém paláci (Fořt 1961a, Kos 1967b). V dřívějších 

                                                 
42

 oolity jsou kulovitá tělíska, konkrecionálně vysrážená kolem jádra 
43

 Laténský objekt a vysoce kvalitní železná ruda na Hradčanech byla nalezena během výzkumu r. 1997 v čp. 

155/IV (v horní části Úvozu v budově bývalého špitálu sv. Alžběty). Od úrovně přízemí v hloubce 1.5 m byla 

ve stěnách zahloubeného objektu zachycena rudofialová hematitová vysokoprocentní železná sedimentární 

ruda, jedna z nejkvalitnějších v Čechách (lze ji přirovnat k Ejpovickému ložisku). Pelit prosycený hematitem, 

goethitem a lepidokrokitem obsahuje okolo 40% Fe. Nelze rozhodnout, zda objekt přímo souvisel s těžbou 

(Zavřel 2000). Zrudnění bylo zjištěno také při hloubení stanice Malostranská (Králík et al. 1984). 
44

 Sklípek křížového půdorysu (součástí tzv. vinných sklepů) v 2. podzemním podlaží je vylámaný ve skále 

(Řepka 1989). 

Obr. 21. Jižní křídlo, vinné sklepy 1938. 

Křížový sklípek vyhloubený do hornin 

vinického souvrství (ateliér Gubčevský, ARÚP 

SS931-38). 
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průzkumech nemusely být vždy rozpoznány a mohly být zaměněny za horniny letenského 

souvrství.  

Rozhraní letenského a vinického, stejně jako faciální změny v rámci letenského  

souvrství se mohly odrazit v morfologii povrchu. Průběh rozhraní byl rekonstruován 

přibližně podél jižního průčelí hradu. Samotný přechod je pozvolný. Terénní vlny a 

sníženiny vznikají nad snadno větrajícími a 

odnášenými prachovými a jílovými 

břidlicemi. Ve východní části hradu 

v Lobkovickém paláci byl přechod 

pozorován zhruba od poloviny západního 

nádvoří (v sondě KS 56, Fořt 1961a) a pod 

severním koncem východního křídla. 

Zastižen byl také pod starým palácem 

severně hradební zdi (Hrdlička, RNDr. 

1985). V Lobkovickém paláci je na rozhraní 

vytvořena terénní vlna a těsně pod ní po 

svahu je postavena románská hradba. 

Pravděpodobný přechod, poměrně ostrý, byl 

také zastižen v jz. části III. nádvoří, kde byl 

pozorován nástup vinického souvrství 

v podobě zcela zvětralých tmavě šedých břidlic (výzkum 1993, obr. 22). 

Vrstvy ordovických hornin skalního podkladu s nerovným povrchem jsou uloženy 

ve směru ZJZ – VSV a dosahují sklonu v rozmezí (35)45° – 80° k jihu. Místy jsou 

vertikálně vztyčeny a lokálně 

upadají k severu. Netypický, 

opačný sklon vrstev k S byl zjištěn 

v Jiřské bazilice (obr. 23) nebo v 

Jiřské ulici (obr. 24). Pozorován 

byl také ve stěnách jímky severně 

Starého paláce pod Zemskými 

deskami (Hrdlička, RNDr. 1985). 

Uložení vrstev také předurčilo 

Obr. 22. III. nádvoří 1993. Přechod hornin 

letenského souvrství do vinického (v popředí). 

(archiv ARÚP) 

 

Obr. 23. Jiřská bazilika 1959, hlavní loď. K severu ukloněné 

vrstvy hornin letenského souvrství. (archiv ARÚP) 

 



 46 

sklon jižního svahu hřbetu, který jej kopíruje v nejstrmější, srubové části.  

Ordovické horniny bývají často zvrásněné a v příčném i podélném směru postižené 

tektonickými poruchami. V 

tektonicky porušených 

zónách je usnadněno 

pronikání vody do hloubky a 

tím urychleno rozrušování 

hornin, což v důsledku vede 

k uspíšení jejich eroze. 

Morfologické sníženiny, 

údolí a erozní rýhy jsou často 

tektonicky predisponované.  

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. Širší, západní se rozevírá 

směrem k Hradčanům. Má spíše plochý povrch mírně upadající k severu. Východní kra je 

velmi úzká s ostrým hřbetem, za hradem prudce klesajícím k Vltavě. Na dislokaci je 

založena brázda,
45

 která se až do středověku projevovala také v morfologii povrchu. 

Od vrcholu hřbetu, zhruba v místech Zlaté brány katedrály sv. Víta se otevírala k JV, do 

malostranské kotliny. Brázda má svůj protějšek i na severním svahu ostrohu.  

Tektonicky je predisponováno pravděpodobně i údolí potoka Brusnice. Zprohýbání 

vrstev bylo zjištěno v základech svatojiřské kašny na III. nádvoří. Ve výkopech pro 

podchycení severních hradeb v úseku po východní straně Prašného mostu bylo v r. 1946 

pozorováno značné porušení a podélné i příčné zvrásnění a zprohýbání hornin (obr. 25). 

Deformace lze očekávat i ve větších hloubkách, což demonstruje např. obrat vrstev k severu 

v hloubce 45 m v „hluboké“ studni v jižním křídle nového paláce (Kos 1967a, 17; obr 37:6). 

Podél poruch mohlo dojít i k posunu bloků. Nástup vinických vrstev byl údajně pozorován 

v sondě KS82 v Arcibiskupské zahradě a jejich pozice byla zdůvodněna směrnou 

tektonickou poruchou při hraně Jeleního příkopu (Kos 1967a). Posun ker pravděpodobně 

nastal i podél hlavní příčné dislokace a jeho odrazem je asymetrie svahů brázdy na III. 

nádvoří. 

                                                 
45

 Označovaná je v literatuře nejčastěji jako rokle. 

Obr. 24. Jiřská ulice, dvorek před vstupem do baziliky sv. Jiří 2013. 

K severu ukloněné vrstvy hornin letenského souvrství. (archiv ARÚP) 
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Svrchnokřídové horniny v primárním uložení na území Pražského hradu nezasahují. 

Ve zvětralinách však byly jejich úlomky transportovány od Petřína směrem k východu. 

Nejdále doputovaly do prostoru Salmovského paláce (čp. 186). V areálu Pražského hradu se 

křídové horniny v kvartérních sedimentech nevyskytují. Importovány byly ovšem už od 

raného středověku v podobě stavebního materiálu (zejména opuka) a jejich fragmenty se 

objevují jako trvalá součást antropogenních uloženin. 

 

3.5 Produkty zvětrávání ordovických hornin  

Během zvětrávání v terciéru a kvartéru byl vypreparován hradčanský strukturní hřbet, 

jehož tvar a orientace jsou určeny úložnými poměry hornin skalního podkladu. Za přispění 

exogenních činitelů docházelo jednak k degradačním procesům, jako je eroze a denudace 

skalního podkladu či gravitační pohyby, a na druhé straně k procesům agradačním, 

projevujícím se ukládáním zvětralin. Produkty zvětrávání ordovických hornin tvoří 

geologické podloží převážné části území Pražského hradu. Jejich depozicí se zahladil erozní 

reliéf a zmírnil sklon svahů. Většina zvětralin vznikla v pleistocénu (1,8 mil. – 10 tis. let 

BP).  

Nepřemístěné zvětralinové reziduum (eluvium) vznikající na ordovických horninách 

zůstalo v oblastech, kde nedocházelo k jejich odnosu. Má podobu horniny rozvolněné 

mechanickým zvětráváním, často blokovým rozpadem nebo načechráním mrazem. Eluvia 

Obr. 25. Severní hradby 1946. Řez stěnou výkopu pro podchycení základů hradební zdi. (APH, Nová 

sbírka plánů, sign. 10811/50) 
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mohou mít také charakter jemnozrnné přeplavené suti, skládající se ze slabě písčitého až 

hlinitého jílu (jílové hlíny) s úlomky hornin. Na břidlicích vznikají písčitojílovitá, ev. 

prachovitá hnědošedá eluvia, na křemencích písčitá rezavohnědá s vybělenými úlomky 

horniny. Jílovité zvětraliny břidlic jsou obtížně transportovatelné. Mezi nepřemístěné 

produkty chemického zvětrávání můžeme zařadit půdy (viz kap. 3.8.).  

Obecně se jedná o povrchovou zónu hornin skalního podkladu obnaženou a 

vystavenou dlouhodobému působení exogenních činitelů. Na Pražském hradě nebyla eluvia 

vždy spolehlivě indikována (např. v archeologických sondách). Ve vrcholových částech, 

kde je skalní podloží pro pozorování dostupné, je eluvium odstraněno buď erozí (denudací) 

v geologických obdobích nebo činností 

člověka. Dochovaná jsou eluvia v blízkosti 

temene hřbetu, na povrchu s reliéfem spíše 

plochým nebo s velmi mírně ukloněným. 

Svahové (deluviální) sedimenty jsou 

permanentní součástí kvartérních sekvencí. Na 

skloněných plochách a úpatích svahů pokrývají 

skalní podklad a prostupují všechny typy 

uloženin včetně antropogenních. V kombinaci 

s ostatními vytvářejí smíšené typy 

(deluvioeolické, deluviofluviální). Vznikají 

gravitačními pohyby zvětralin na svazích – 

opadem, ronem, splachem, gravitačním 

posunem, sesuvem – v chladném klimatu s 

periglaciálními projevy také 

soliflukcí/geliflukcí (stékáním po svahu). 

Svahové pochody probíhaly v období glaciálů 

i interglaciálů i v holocénu. Délka transportu může dosahovat až stovky metrů. Na svazích 

můžeme pozorovat více sedimentačních cyklů s polohami jiných sedimentů, tzv. svahové 

série.  

Svahové sedimenty mají velmi proměnlivé složení v závislosti na podkladu. Tvar a 

mocnost deluviálních těles jsou závislé na morfologii. Prvním stupněm pohybu na svahu je 

hákování vrstev hornin skalního podkladu (ohyb/vyvlečení po svahu). Na profilech 

naznačuje blízkost povrchu terénu, fosilního nebo recentního (obr. 26). Na některých 

místech se předpokládá ohyb vrstev způsobený stavbami (bazilika sv. Jiří, Kos 1960). 

Obr. 26. Lumbeho zahrady čp. 188 2003. 

Hákování vrstev na severním svahu Jeleního 

příkopu. (archiv ARÚP) 
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Polohy s vrstvami rozvlečenými soliflukcí a dlouhodobými plouživými pohyby mohou 

predisponovat vznik smykových ploch. 

Svahové sutě složené z ostrohranných úlomků hornin (s hlininitojílovitou výplní) se 

vyskytují např. v Lobkovickém paláci. Jejich mocnost (v průměru 2 – 2 .5 m) proti svahu 

klesá. Na horní straně svahu je patrno několik vln, které by mohly svědčit o jejich hrnutí po 

povrchu jílovitě rozložené břidlice (obr. 27). Na svatováclavské vinici byla mocnost sutí 

ověřena geofyzikálním průzkumem až na 3 m. 

   

Na hradčanském hřbetu jsou převládajícím typem přemístěných zvětralin písčité jíly, 

v areálu hradu výhradně s úlomky podložních ordovických hornin, na Hradčanech a 

v severním předpolí také s příměsí svrchnokřídových hornin. Pokrývají plochu hřbetu na 

obou stranách vrcholové linie, směrem k podloží přecházejí do eluvii. Vyplňují také erozní 

brázdy a deprese na svazích. Deluvia na svazích hřbetu vně hradu, kde se nacházejí často 

pod několikametrovým souvrstvím antropogenních navážek, byla zachycena geologickými 

vrty.  

Pod sterilními vrstvami svahových sedimentů mohou být pohřbeny půdní, ale i 

kulturní horizonty, zvláště na příkrých svazích. Dokazuje to např. archeologický výzkum 

v Nerudově ulici čp. 236, během kterého byly rozlišeny tři časově rozdílné úrovně oddělené 

od sebe souvrstvími svahových sedimentů (Zavřel 1997). Poslední splach pocházel ze 14. – 

15. století. Teprve po zastavění svahů došlo k jejich konsolidaci. 

Geodynamické procesy na hradčanských svazích 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. Nepřímo je mohou dokládat také 

Obr. 27. Rožmberský palác čp. 2, 1938. Hrnutí vrstev suti na jižním svahu ostrohu. (Borkovský 1943) 
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opravy některých historických konstrukcí (sz. nároží románské kamenné hradby, opravy 

dřevohliněného opevnění) zaznamenané v archeologických sondách. 

Splachové (deluviofluviální) sedimenty se ukládají na úpatí svahů a vyplňují 

závěry údolí, kde vytvářejí tělesa výplavových (dejekčních) kuželů. Jsou převážně 

holocenního stáří. Rytmicky zvrstvené uloženiny charakteristické střídáním různých klastik 

a fosilních půd jsou transportovány dočasnými potoky a při přívalech. Na jižních 

hradčanských svazích se vyskytují ve vyústění bočních údolí v brázdách a depresích (Zavřel 

2001). Na temeni a v horní části svahů hradčanského hřbetu v areálu Pražského hradu 

nebyly zjištěny. Očekáváme je níže po svahu.  

Klastický materiál zvětralin pochází z ordovických hornin skalního podkladu, 

mechanicky a chemicky přeměněných. Na hradčanský ostroh byly transportem přineseny 

také odolné železité pískovce a slepence z báze korycanských svrchnokřídových vrstev. 

Kumulace sedimentů obsahujících úlomky křídových hornin na jižních svazích 

hradčanského hřbetu vymapoval Zavřel (2001). Na území Pražského hradu zjištěny nebyly, 

pravděpodobně se při transportu směrem k východu materiál vyčerpal odnosem do 

malostranské kotliny v příčných brázdách. 

 

3.6 Fluviální uloženiny a terasový systém Vltavy 

Na hradčanském hřbetu se setkáváme také s pleistocénními terasovými uloženinami Vltavy. 

Při přestavbě Purkrabství na Dům dětí v r. 1961 byla pod čp. 7 objevena neporušená vrstva 

naplaveného jemného i hrubozrnného písku se štěrkem (popsáno R. Šimkem in: Borkovský 

1962, 396-403)
46

. V drobném písčitém štěrku s výplní rezavě hnědého hlinitého písku se 

vyskytovaly valouny ze žilného křemene, proterozoických břidlic, buližníků a jiných hornin 

Barrandienu a středočeského plutonu. Různě zbarvený písek různé zrnitosti o celkové 

mocnosti až 2,15 m byl místy proložený jílem. Jeden vzorek fluviálního písku z výzkumu I. 

Borkovského byl podroben zrnitostní analýze (A. Zeman 2010).
47

 Písková akumulace byla 

opřená o břidlicovou stěnu zachovaného břehu (obr. 28). U paty břehu ležela na povrchu 

břidlice silná vrstva spraše, která ve svém profilu obsahovala žíly jílovitých, zeleně 

zbarvených usazenin. V tomtéž profilu, přímo na povrchu břidlice, se uložila vrstva černě 

                                                 
46

 „Terasové náplavy jsou tvořeny drobným písčitým štěrkem o velikosti valounů do průměru 7 cm s výplní 

rezavě hnědého hlinitého písku. Materiálem valounů je převážně žilný křemen, přítomnost valounů tvořených 

algonkickými břidlicemi, buližníky a jinými horninami z Barrandienu a středočeského plutonu nasvědčuje 

přínosu materiálu od jihu. ... Povrch náplavů byl zjištěn na kótě 247,50 a povrch podkladu na kótě 245,05–

245,10. Nadmořská výška podkladu svědčí o tom, že se zde jedná o zbytky erozní terasy, vzniklé v úrovni 

nejvyšší akumulace vinohradského stadia.“ (Borkovský 1962, 398) Nadmořské výšky jsou udávané 

pravděpodobně v systému Jadran (pozn. autorka). 
47

 V analyzovaném vzorku převládá střední písčitá frakce  0,5 mm (53,6 %). 
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zbarvená železem a manganem. Také uvnitř Černé věže se nacházela vrstva písku směřující 

ze dvora Purkrabství (Borkovský 1959, 272). 

V severní části Lobkovického paláce je také popisována terasová akumulace (Kos 

1967b). Projevuje se morfologicky „jako plochá mulda vyplněná písčitým náplavem“, která 

sleduje směr Jiřské ulice a zabíhá pod severní frontu Lobkovického paláce. Na jižním okraji 

vytváří břeh. Běží od západního portálu Černé věže až k jv. rohu Jiřského kláštera. Je 

možné, že byla predisponována méně odolným pásmem letenského souvrství nebo 

tektonickou poruchou.
48

 Po obou stranách muldy bylo zaznamenáno hákování vrstev 

letenského souvrství. 

Během archeologického výzkumu provedeného v letech 2008/2009 byly ve 

východní části Jiřské ulice sledovány pleistocénní fluviální uloženiny až k hranici mezi čp. 

7 a čp. 8. Vyskytovaly se převážně 

v podobě rezavých hrubých písků a 

štěrkopísků (obr. 29, obr. 30). Na 

nádvoří purkrabství vystupovaly 

terasové akumulace nejvýše 

k dnešnímu povrchu na kótě 244,16 

m n.m. (výzkum J. Matiáška v r. 

2014). Západní okraj rozšíření 

fluviálních akumulací, zčásti 

kopírující průběh původního břehu 

terasy je rekonstruován v geologické 

mapě (příloha 4). Dokumentovaná úroveň báze terasy se pohybuje v rozmezí ca 240,26 – 

242,99 m n.m. Původní mocnost fluviálních akumulací neznáme, maximální zjištěná 

                                                 
48

 V Jiřském klášteře byla nalezena nejvýš hladina spodní vody, která zřejmě přetéká ve vlhkých obdobích 

směrem k východu do muldy a splachuje písčitý materiál terasy. 

Obr. 28. Čp. 7. Profil sedimenty středopleistocénní vltavské terasy. (Borkovský 1969) 

Obr. 29. Jiřská ulice 2009. Báze fluviálních uloženin 

vltavské terasy. (archiv ARÚP) 
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dosahuje 2,15 m (Borkovský 1962). Dochovaný povrch terasových uloženin, který tvoří ve 

východní části hradu úroveň geologického podloží, není původní. Je nerovný, z velké části 

erodovaný a narušený antropogenní činností.  

Relikt terasové akumulace je kladen do 

skupiny vysokých teras konvenčně řazených do 

mindelu k akumulaci vinohradské IIIb (Záruba 

– Bucha – Ložek 1977).
49

 Jiné členění 

vltavských teras nabízejí další autoři.
50

  

Fluviální písky a štěrkopísky byly 

v minulosti těženy. Jámy v areálu purkrabství 

uvádí Borkovský (1962), nově byly zjištěny 

tamtéž v r. 2014 vyplněné zásypem 

s keramickým materiálem datovaným do 2. pol. 

12. – 1. pol. 13. stol. (sdělení J. Matiáška). 

Mohly se používat jako přísada do malt 

v místních stavbách. Exploatací suroviny byl 

tento prostor značně zdevastován a setřen 

původní reliéf.  

Pokračování vltavských teras můžeme 

pozorovat v Královské zahradě v severním předpolí hradu. Známé jsou především 

z geologických průzkumů, nově byly také zjištěny v archeologických sondách (např. 

v areálu Lvího dvora v r. 2011 nebo v Královské zahradě v r. 2015, zatím nezpracováno). 

Lokální nálezy valounů na území Pražského hradu vedly odborníky k názoru, že se směrem 

na západ od vinohradské terasy nacházely akumulace vyšších stupňů, jejichž materiál byl 

v historických dobách odtěžen (Kos 1967a, 11). 

Vltavský terasový systém se odrazil i na morfologii údolí dolního toku Brusnice. Na 

severním svahu Jeleního příkopu byla jako terasa Brusnice poprvé označena akumulace 

pod Míčovnou (asi 237 m n.m., Záruba-Pfeffermann 1944–1945; Záruba – Myslivec 1947). 

Popsána byla jako asi 1 m mocná vrstva hlinitopísčitých štěrků se zaoblenými placičkami 

křemenců, opracovanými valouny opuky, křemence a břidlice. Za Prašným mostem terasa 

končí na bázi asi 238 m n.m. Předpokládaná šířka stupně je odhadována na 46 m. Během 

výzkumu v západní části Jízdárny (Herichová 2005a; 2005b) byl pod eolickými 

                                                 
49

 mindel 1, 45–60 tis. let BP, s bází 50 m nad hladinou Vltavy 
50

 např. Králík et al. 1984; Balatka – Sládek 1962; Záruba-Pfeffermann 1943  

Obr. 30. Jiřská ulice 2009. Složení písků a 

štěrkopísků terasové akumulace Vltavy. 

(archiv ARÚP) 
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(eolickodeluviálními) sedimenty zastižen také relikt štěrků a písků (obr. 31). Další zbytek 

terasy je popsán ve stavební jámě pro Energocentrum západně Jízdárny (Řepka 1986a). 

Terasa je uváděna také na protilehlém svahu Jeleního příkopu (Slévárenský dvůr, Kos 

1960), nebyla však ověřena.
51

.  

 

3.7 Eolické akumulace 

Významné akumulace tvoří nejrozšířenější typ eolických sedimentů – spraše, které vznikly 

činností větru v chladných obdobích pleistocénu. Podílely se na celkovém vyhlazení reliéfu, 

překryly terasové uloženiny a zaplnily terénní nerovnosti. Vytvářejí plošné pokryvy nebo 

návěje na závětrných stranách svahů. Sprašové série jsou důležité pro stratigrafii čtvrtohor, 

neboť v sobě uzavírají fosilní půdy.  

Spraše jsou světle hnědé až 

žlutookrové jemnozrnné prachové 

(siltové) zeminy, ve spodních 

polohách písčitější, tuhé až pevné 

konzistence, obsahující drobné 

oválené úlomky hornin. Vyšší obsah 

uhličitanu vápenatého (CaCO3) 

dokládají vápnité žilky a konkrece 

(cicváry). Na údolních svazích 

doprovázejí čisté spraše také 

sprašové hlíny (odvápněné spraše) a 

smíšené deluvioeolické sedimenty. 

Největší akumulace sprašových sedimentů se nacházejí v severním předpolí 

Pražského hradu v pásu od Chotkových sadů až po Lumbeho zahrady. S jejich relikty se 

můžeme setkat na severním svahu Jeleního příkopu, kde tvoří mocné (12,5 m) návěje 

zakrývající štěrkový náplav Brusnice.
52

 Zajišťovací práce v Míčovně v r. 1945 (Záruba-

Pfeffermann 1944–1945; Záruba – Myslivec 1947) odkryly sprašový komplex dosahující 

mocnosti 13,5 m. Na profilech byly rozeznány čtyři sprašové úrovně s fosilními půdami 

(degradované černozemě – černozemě – hnědozemě). Velmi často spraše obsahují ostatky 

                                                 
51

 „Zde byly nalezeny křemenné valounky dokonale opracované, zahnětené do břidličných ssutí a několik 

destiček vybělených křemenců, opracovaných podobným způsobem, jako je tomu v náplavech na severní 

straně Jeleního příkopu. Tato terasa by ovšem musela být, pokud se vůbec zachovala, nad místem nálezu, tj, 

nad kotou asi 254. Není tedy vyloučeno, že se jedná o zbytky staršího a vyššího terasového stupně Brusnice.“ 
52

 Záruba – Šimek (1964) uvádějí v okolí Brusnice mocnost spraší až 26 m. Takové mocnosti v sousedství 

Pražského hradu ve skutečnosti spraše nedosahují. 

Obr. 31. Jízdárna Pražského hradu, západní vestavba 2004. 

Profil s eolickými sedimenty, na bázi fluviální štěrky terasy 

Brusnice. (archiv ARÚP) 
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pleistocénní fauny (obr. 32), což 

dokládají i nálezy z okolí Pražského 

hradu (u Belvederu při opravě zpívající 

fontány v r. 1943
53

, v Jízdárně, 

v Královské zahradě). Kosterní ostatky 

velkých savců nelze přímo spojovat 

s paleolitickým osídlením. 

Na Pražském hradě 

nedosahovaly eolické sedimenty 

takových mocností, jako v jeho 

severním předpolí. S velkou 

pravděpodobností byly exploatovány 

jako surovina a jejich poslední relikty 

zmizely během početných stavebních 

aktivit. Starší prameny je zmiňují 

přímo na hradčanském ostrohu na jižním 

svahu Jeleního příkopu nebo nad 

terasovými akumulacemi ve východní 

části Hradu. Až 1,2 m mocná vrstva spraše 

ve směru V–Z vodorovně převrstvuje 

písky vltavské terasy pod západním křídlem v čp. 7 (Borkovský 1962, 389; obr. 33).
54

 

Pochází pravděpodobně z posledního glaciálu, přítomnost starších sérií by mohl indikovat 

nález bloku spraší uloženého na patě břehu vltavské terasy pod pískovou akumulací. Jediné 

místo, kde byly eolické sedimenty nově ověřeny, je ulice U Daliborky nad schody do Zlaté 

uličky. V roce 2010 zde byl zastižen nepatrný relikt sprašových sedimentů (výzkum J. 

Matiáška, obr. 34).  

Spraš byla také údajně zjištěna v hloubce 4,05 m pod dlažbou východního konce 

Španělského sálu u Vikářské ulice, dále nad Jelením příkopem pod severními základy 

Španělského sálu a v hloubce 1,5 m na jižním svahu Jeleního příkopu v místech Plečnikovy 

zděné terasy (Borkovský 1969, 15, 16; 1962, 402). V případě starších nálezů se nemusí vždy 

jednat o pravé spraše. Používaný termín „žlutka“ může označovat žluté a okrové 

                                                 
53

 uvádí Borkovský (1962, 402) 
54

 „Bylo zde jasně vidět, že před usazením terasy zde byla starší sprašová vrstva, kterou voda podemlela a 

usadila tam písek.“ 

Obr. 32. Nálezy kostí pleistocénních savců ze 

sprašových sedimentů v severním předpolí 

Pražského hradu. Humerus nosorožce srstnatého 

(Jelení příkop 1946), části humeru a prstního článku 

pratura (Jízdárna Pražského hradu 2004). (archiv 

ARÚP) 
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písčitoprachovité zeminy zvětralého pásma hornin letenského souvrství. Kontaminace 

povrchu sprašovými hlínami nebo 

eolickodeluviálními sedimenty není 

vyloučená.  

Na severozápadním okraji 

hradu je doložen nepříliš mocný 

pokryv charakteru spraší v okolí 

kostela P. Marie (Baštová 1950; 

Frolík a kol. 2000). V severní části 

tzv. severního výběžku je uváděna 

spraš nad „zjílovatělým skalním 

podložím“ (Frolík 1997a). Izolované 

relikty eolických sedimentů byly 

zaznamenány v malostranské kotlině 

na patě hradčanského svahu (Zavřel 2001). 

 

3.8 Holocenní půdy a vegetace 

Holocenní krajina je silně ovlivněna lidskou 

činností. Do jaké míry byl antropogenními 

aktivitami dotčen hradčanský hřbet v počátcích 

formování trvalého raně středověkého osídlení, 

nedokážeme v celé šíři posoudit. Měřítkem pro 

velikost změn reliéfu by mohl být stupeň 

dochování půdního pokryvu. Ten nacházíme na 

Pražském hradě pouze v izolovaných reliktech. 

Vyskytoval-li se v minulosti v souvislejších 

plochách, byl postupně odstraněn během 

rozsáhlých zemních přesunů. V intenzivně 

využívané vrcholové části hřbetu podlehly 

všechny pokryvné vrstvy degradaci. Větší šanci 

na dochování „in situ“ měly půdy v depresích a na plochách s převažující agradací. Na 

svazích ostrohu je obecně pravděpodobnost uchování půd nízká, pokud se vyskytnou, tak 

pouze v druhotném uložení. Na Pražském hradě (v rozsahu dnešního areálu) nebyly půdní 

Obr. 33. Čp. 7, 1961. Souvrství spraší nad terasovými písky a 

skalním podložím. (archiv ARUP 2569) 

 

Obr. 34. Ulice U Daliborky 2010. Relikt 

sprašových sedimentů. (archiv ARÚP) 

 



 56 

profily pedologicky analyzovány, ani determinován žádný půdní typ. V geologických 

sondách nebyly půdy určeny. Jediný pedologicky zařazený nález půd pochází ze situace 

odkryté v Míčovně v severním předpolí Pražského hradu, kde byly zdokumentovány fosilní 

hnědozemě a černozemě vyvinuté na spraších (Záruba – Myslivec 1947). 

Pro jednotlivé typy matečného substrátu vyskytující se na sledovaném území však 

můžeme definovat potenciální půdní typy, které se na nich vyvíjejí (Králík et al. 1984, 72, 

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

vznikají hnědé půdy. V okolí pramenišť na svazích ostrohu mohou být ovlivněné hladinou 

stagnující vody. Na spraších překrývajících terasové akumulace, jaké se vyskytují na 

východním konci Pražského hradu, se mohly tvořit i úživnější hnědozemě, popř. černozemě. 

V této exponované poloze na výspě ostrohu však byly už v geologické minulosti vystaveny 

silné erozi.
55

 V údolích toků jako je Brusnice najdeme nivní půdy, černice nebo gleje. 

V osídlených oblastech jsou rozšířené půdy antropogenní, které se vyvíjejí z původních 

půdních typů. Je pravděpodobné, že uloženiny označované v archeologických sondách jako 

půdy (nebo „půdní horizonty“), jsou relikty hnědých půd přeměněné v půdy antropogenní, 

popř. redeponované půdní sedimenty. 

Míst, kde na Pražském hradě nacházíme terény s neporušeným sledem kvartérní 

stratigrafie až do recentních půd (popř. jejich reliktů) „in situ“, není příliš. Jsou to oblasti, 

které byly uchráněny před pozdějšími antropogenními zásahy. Zpravidla se zároveň jedná i 

o plochy s nejstaršími zaznamenanými kulturními uloženinami a místa s doloženým 

pravěkým osídlením. Nejstarší sekvence se vyskytují např. v morfologických sníženinách, 

pod nadzemními tělesy raně středověkého opevnění, ojediněle jsou známá i ze sídlištních 

situací. Jejich mocnost zpravidla nepřesahuje 0,3 m (v depresích více). Jsou to však důležité 

záchytné body pro rekonstrukci původního reliéfu. 

K místům, kde byl určen dochovaný půdní pokryv, ať už antropogenně 

kontaminovaný (pravěkou, staro- a středohradištní keramikou), či ne, patří severní trakt a 

přilehlý Slévárenský dvůr (obr. 35). Půdy či půdní sedimenty byly zaznamenané jednak v 

ploché depresi na severním svahu ostrohu nebo nad východní hranou nejstaršího příkopu (ca 

0,25 m mocná vrstva 106, Boháčová 2001, obr. 19). V téže stratigrafické pozici se nachází i 

ve středním křídle.
56

 Sedimenty blízké půdám pokrývaly svahy příčné brázdy na III. 

nádvoří. Výsledky paleobotanických analýz nevylučují, že byly součástí výplně občasné 
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 O možném splachování půd na terasových píscích „na tak prudkém svahu“ uvažuje Borkovský (1959, 272) 

v Černé věži. Za redeponovanou půdu zde byla označena „humusovitá navážka“.  
56

 výzkumy 2001, 2002, 2010 (Frolík 2002b; Frolíková-Kaliszová 2012) 
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pramenné pánve (Kozáková – Boháčová 2008). V tzv. severním výběžku (západního křídla) 

je uváděn „půdní horizont“ na spraši nebo zjílovatělém skalním podloží („sprašová hlína“, 

Frolík 1997a). V interiéru kostela P. Marie
57

 určil Ivan Borkovský (1953) „černý humus“, 

který odpovídá v revizní 

dokumentaci z r. 1995 půdnímu 

horizontu/typu (vrstva 118, 

Frolík a kol. 2000). V sondě na 

východním dvoře Jiřského 

kláštera byla odkryta vrstva 

charakteru půdy s 

nespecifikovanými zlomky 

pravěké a středohradištní 

keramiky (Herichová 2004; obr. 

36).  

Že byl hradčanský hřbet využíván ještě před raně středověkým osídlením dokládají 

archeologické nálezy také z druhotných poloh. Například v sv. nároží areálu purkrabství 

byly určeny zlomky keramiky starohradištní společně s eneolitickou a knovízskou 

pocházející z tělesa hradby. 

Původně se Borkovský (1963, 

199) domníval, že materiál na 

stavbu opevnění byl brán mimo 

hrad, protože takto stará 

keramika se do té doby na hradě 

nenašla. Novější, i když ojedinělé 

nálezy archaické keramiky 

z jiných částí hradu ho přivedly 

k názoru, že je místního původu.  

Jako svrchní část vltavské 

nivy i menších přítoků je údolí 

Brusnice vyplněno holocenními náplavy. Jejich mocnost byla ověřena geologickými vrty. 

V původním korytě dnes zregulovaného potoka se ukládaly hlinitopísčité až štěrkové 
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 v exteriéru je půda transformovaná ve hřbitovní vrstvu 

Obr. 35. Slévárenský dvůr 1989. Sedimenty výplně pramenné 

deprese s relikty dřevěné konstrukce. (archiv ARUP 89709) 

 

Obr. 36. Jiřský klášter, východní dvůr 2004. Relikt půdní vrstvy a 

zahloubená jáma. (archiv ARÚP) 
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náplavy. V rozšířené části údolního dna pod Jízdárnou registrujeme jílovité nivní uloženiny, 

často promíšené antropogenními navážkami a svahovými sedimenty. 

Vegetace se také významně podílí na tvorbě reliéfu. Zpevňuje svahy, po odstranění 

stromového a křovinného patra dochází k erozi. O složení vegetace pokrývající hradčanský 

hřbet vypovídají paleobotanické analýzy vzorků uloženin, jak geologického, tak i 

antropogenního původu. Dokumentují změny klimatu provázející jednotlivá období vývoje 

vegetace. V současnosti paleobotanické analýzy podepřené datováním sedimentů umožňují 

rekonstruovat vývoj vegetačního pokryvu na hradčanském ostrohu již od dob prvního 

osídlení. Vycházejí mj. z pylových a dalších paleobotanických analýz provázejících na 

Pražském hradě výzkumy již od 40. let 20. století.
58

 

Okrajově charakterizují potenciální přirozenou vegetaci hradčanského ostrohu I. 

Borkovský (1969) a J. Frolík – Z. Smetánka (1997, 44). Severní svah zarůstal 

bukojedlovým lesem s přimíšeným tisem, v horních částech byl prosvětlenější porost z dubů 

a borovic. Na jižních svazích rostla dubová habřina, při temeni hřbetu se pak nacházelo 

teplomilné křovinné pásmo. Samotný vrchol byl pravděpodobně holý. Vegetace byla rychle 

devastována člověkem, více byl ušetřen severní svah ostrohu. Zástupci mokřadní vegetace 

přetrvávajících vlhkých až mokrých stanovišť přírodních či umělých depresí se stagnující 

vodou nebo prameništních pánví byly prokázány na III. nádvoří (Čulíková 1998). 

 

3.9 Hydrologické a hydrogeologické poměry 

Povrchové toky, stálé i občasné, stejně jako přívalové vody svou erozní činností modelují 

krajinu. Cesty výstupu podzemních vod určuje geologická stavba horninového prostředí, 

které se jejich transportem zároveň rozrušuje. Spodní vody mělkých horizontů ovlivňují 

konzistenci uloženin a jejich stabilitu, zejména na svazích. Hydrosféra se tedy přímo i 

nepřímo podílí na formování reliéfu. 

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

Všechny povrchové toky se nacházejí pod ostrohem a proto od počátku člověk hledal 

možnosti, jak získat vodu na hřebeni a jeho svazích. Možné přirozené vývěry v minulosti 

zcela zakryly depozice antropogenních sedimentů. Dnes se stále ještě mohou projevovat 

průsaky vod, o jejich umístění může vypovídat morfologie původního terénu, charakter 

uloženin nebo složení zbytků rostlinných společenstev v nich zachovaných. Nad vyústěním 
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 První rozbor pylu archeologického materiálu z Pražského hradu a zároveň v České republice provedla M. 

Puchmajerová (1945). Na pylových analýzách se podíleli a podílejí V. Jankovská, R. Kozáková, 

makrozbytkové analýzy jsou dílem A. Dohnala, V. Čulíkové (např. 1998; 2001; řada nepublikovaných zpráv), 

R. Kočára. 
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příčné brázdy na III. nádvoří se všeobecně předpokládá pramen, nově byl zjištěn jímaný 

vývěr v zaniklé části sklepů čp. 37 ve Vikářské ulici. Přirozené zdroje však nebyly příliš 

vydatné a proto již od počátku raného středověku byla voda získávána hloubením studní 

nebo cisteren. Od pozdního středověku je hrad zásobován také přivedením vody z křídové 

zvodně ze Střešovic.  

 

3.9.1 Povrchové vody 

Území od západu odvodňoval Malostranský potok společně s Brusnicí, které vypreparovaly 

hradčanský hřbet. Vltava představovala komunikační spojnici v severojižním směru, 

překonatelná však byla v blízkosti hradu brodem.
59

 Malostranský potok jako zcela zaniklá 

vodoteč byl doložen pouze v archeologických odkryvech (více Zavřel 2001). V raném 

středověku se pravděpodobně uplatnil při vymezení jižní hranice soustředěného osídlení. 

Z ostrohu byla nejlépe dosažitelná Brusnice, ovšem až na severozápadním okraji 

hradu, kde už nebyl výškový rozdíl mezi vyvýšeným hřbetem a údolím tak vysoký, jako na 

východním cípu ostrohu. V minulosti byla jistě využívána jako přirozený zdroj vody 

v místech, kde byly svahy Jeleního příkopu schůdné. Tvar údolí nepochybně předurčil 

vedení toku Brusnice. V rozšířené části údolí Brusnice zpomalovala svůj tok a drobně 

meandrovala, po určitou dobu byla zadržena dokonce v malých rybníčcích
60

. Původně tekla 

na úpatí severního svahu, jak to doložily geologické vrty a historická plánová dokumentace. 

Zatlačována mohla být přítoky z příkopů a z drobných svahových pramenů, doplněných 

později stokami z hradčanských paláců (Arcibiskupského, Šternberského). Zvýšenou 

schopnost deponování unášeného materiálu potvrzují jílovité náplavy zasahující zde 

hlouběji na sever. Dnešní podoba údolního dna je výsledkem umělé úpravy terénu a regulací 

toku po zbudování valu Prašného mostu. 

Občasné toky a splachy brázdily severní i jižní svahy ostrohu. Prameny a výrony 

spodních vod se mohly významně podílet na erozi svahů. Drobné erozní rýhy můžeme ještě 

v současnosti pozorovat na jižním svahu Jeleního příkopu pod hradem. Nacházejí se 

v místech vyústění kanalizací, z nichž některé fungovaly po dlouhou dobu. Zvlněný terén 

prozrazuje otvory v hradební zdi.  
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 předpokládaný mezi Klárovem a nám. J. Palacha  
60

 Vilímková (1971b) cituje dva historické prameny: Soupis majetku z r. 1585 (SÚA, Desky stavovské, 47, lit. 

F 26v) a trhovou smlouvu z r. 1594 ( SÚA, Desky zemské větší, lit. C 20). 
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3.9.2 Podzemní vody 

Hydrogeologické poměry úzce souvisí s geologickou stavbou. Všechny zdroje podzemní 

vody proudící ve směru od Z k V jsou syceny výhradně infiltrací. Mělký, nepravidelný a 

nesouvislý kvartérní horizont spodní vody je zadržován na bázi násypů na nepropustných 

(jílovitých) zvětralinách, na svazích a v morfologických depresích podloží. Druhý horizont 

je vázaný na skalní podklad a jeho puklinový systém. Podzemní vody mohly místně 

vytvářet napjatou hladinu, např. pod nepropustnými jílovitými vrstvami eluvií a svahových 

sedimentů.  

Jako přirozené zdroje vody – kromě vzdálenějších povrchových toků – sloužily 

vývěry spodních vod na svazích ostrohu, zvláště v erozních rýhách. Pro výstup vod jsou 

nejpříznivější křehké, rozpukané křemité horniny s rozevřenými puklinami. Naproti tomu 

v měkkých břidlicích bývají pukliny zpravidla vodotěsně uzavřeny. Nejvýš vystupuje 

spodní hladina právě tam, kde je větší podíl křemenců. Některé prameny byly syceny ze 

zvodnělých terasových náplavů. Větší vydatnost mají tam, kde dochází ke komunikaci 

s vodou nadložních horizontů. Režim proudění spodních vod byl v minulosti narušován 

stavebními pracemi spojenými s rozsáhlými zemními zásahy (budování opevňovacích 

příkopů a zakládání budov, jímání spodní vody ve studních). 

Nejznámějším vodním zdrojem uváděným v literatuře pro raně středověký Pražský 

hrad je pramen u katedrály sv. Víta před Zlatou bránou, vyvěrající údajně v ústí rokle na III. 

nádvoří. J. Frolík – Z. Smetánka (1997, 42) ho nazývají „štěrbinovým pramenem“.
61

 Za 

„jeden ze známých pramenů“ ho označují R. Kozáková – I. Boháčová (2008, 550). Z citací 

není zřejmé, zda autoři nezaměňují pramen za tzv. svatováclavskou studánku odkrytou 

archeologickým výzkumem. Přirozený vývěr podzemních vod (v určité etapě jímaný) 

nacházející se pod vrcholem příčné brázdy v pásmu, kde skalní podklad tvoří tektonicky 

porušené křemence a droby letenského souvrství, však můžeme předpokládat. Jisté indicie 

podává jednak samotný charakter sedimentů výplně brázdy
62

 a analýza pylových spekter 

vzorků z nich odebraných (Kozáková – Boháčová 2008) nebo prosakování spodních vod 

pozorované v odkryvech během archeologického výzkumu v r. 1925 a donedávna také ještě 

v podzemním prostoru pod III. nádvořím, kde jsou zkoumané terény konzervované.
63

  

Další možné prameniště se nacházelo na severní straně hradu, v severním křídle. Zde 
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 „Zde pod dnešní dlažbou nacházíme dosud občas činný pramen“ nebo „vodní zdroj, který se v rokli 

nacházel“. (Frolík 2002, 715). 
62

 „černé páchnoucí bahno“ (J. Filip, deník vykopávek 1925, seš. I, 4.VI.–27.VII., s. 48) 
63

 Zvodnění může být způsobeno také zadržováním infiltrované vody na nepropustných uloženinách podloží. 
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byla odkryta archeologickým výzkumem část mělké deprese,
64

 vyplněné bahnitými 

sedimenty. Voda v těchto místech narušovala stabilitu valového opevnění. Množství 

menších pramenů vyvěralo na jižním svahu hradčanského ostrohu na parcelách domů v 

ulicích Nerudova, Úvoz a Thunovská. Zastavěním svahu bylo nutné odvést vodu 

odvodňovacími štolami (už v raném novověku). 

 

3.9.3 Jímání vody na Pražském hradě 

Už od počátku trvalého osídlení byly na Pražském hradě jímány spodní vody v hloubených 

studnách, popř. zadržovány v cisternách.
65

 Pro výběr místa byly pravděpodobně určující 

znalostí podloží a morfologie v okolí přirozených vývěrů. Jímání vody z větších hloubek 

bylo zahájeno už v raném středověku. Při úklonu vrstev k jihu lze očekávat vydatnější 

přítok na jižním svahu ostrohu. Čím byly tedy studny hlubší, tím měly větší infiltrační 

oblast. Na obr. 37 jsou lokalizovány přirozené a jímané zdroje vody evidované na Pražském 

hradě. 

Zdroje vody ležící ve vrcholové části hřbetu (svatováclavská studánka, studna na 

Jiřském náměstí, zdroj v čp. 48, cisterny na Jiřském náměstí a v Jiřském klášteře) jsou 

poměrně mělké (kromě studny na Jiřském náměstí), s vodní hladinou nehluboko pod 

povrchem. Jsou soustředěné v centrální části hradu a většina byla provozována již v raném 

středověku. Všechny tyto zdroje leží přibližně na spojnici, která kopíruje průběh souvrství 

skalního podloží, ve kterém převažují křemence a droby. Na rozpukaných horninách je 

usnadněna infiltrace, ale i výstup spodních vod při příznivém směru pohybu od Z (sklonu 

hladiny podzemní vody), kterému napomáhá i tektonické porušení poblíž příčné dislokace. 

Při překrytí rozpukaných křemenců méně nebo zcela nepropustnými břidlicemi nebo jejich 

zvětralinami se může voda chovat jako artéská.  

Vysoké stáří má studánka odkrytá během archeologického výzkumu na III. nádvoří 

v r. 1926 jižně kaple sv. Václava (Borkovský 1969, obr. 38). Tzv. svatováclavská studánka 

(obr. 37: 1) byla vyhloubena ve skále na severním konci rokle. Dosahovala hloubky 2,63 m 

od okraje obezdívky z opukových kamenů spojovaných hlínou (Borkovský 1933, 10; 1969, 

56). Byla oválného půdorysu o rozměrech 1,4 x 1,6 m. Sbírala jen svrchní vody, proto byla 

málo vydatná. Na jejím dně bylo nalezeno několik střepů z 10. – 11. století a železné 

držadlo k vědru. Studánka leží východně Zlaté brány, tedy již na východním svahu brázdy.  
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 „část odtokové rýhy pramene“ (Frolík – Smetánka 1997, 42) 
65

 Druhá staroslověnská václavská legenda uvádí na hradě přímo studnu v souvislosti s přípravou obětin sv. 

Václava (více Sláma 1986, 23). 
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U severní zdi románské chodby 

(via longa) spojující baziliku sv. Jiří 

s klášterem kostela pražského byla 

v roce 1997 na Jiřském náměstí 

objevena studna s kamenným 

roubením (obr. 37: 2, obr. 39). 

Základová část zdi chodby byla přímo 

součástí roubení studny. Její hloubka 

dosahovala 4,30 m od dochovaného 

povrchu roubení, průměr činil 1,6 m. 

Studnu pravděpodobně napájel 

puklinový pramen, pro jehož vývěr byl 

při dnu studny vyzděn výklenek. Studna byla zahloubena do části vrstev 13. století, zcela 

určitě byla překryta planýrkami a úpravami povrchu náměstí z 15. století. Podle výplně 

existovala studna již kolem poloviny 13. století, zasypána byla stavebním rumem 

s keramickým materiálem 13. a 14. století. Zcela určitě byla zřízena po postavení románské 

chodby ve 2. pol. 12. stol. Bahnitý sediment o mocnosti ca 0,6 – 0,8 m 
66

 dochovaný na dně 

studny pravděpodobně vznikl při jejím provozu (Frolík 1997b).  

Při rekonstrukčních pracích v bývalém probošství (čp. 48) objevil v r. 1924 Karel 

Fiala studánku neznámého stáří 

vysekanou ve skále (obr. 37: 3; Fiala 

1926?). Byla naplněna čistou vodou do 

výšky 1.8 m. Stěny byly vylámány do 

skály ve tvaru obdélného půdorysu. 

Roku 1926 byla studna vyčištěna. Na 

skalnatém dně byly nalezeny ještě dvě 

vyhloubené jímky ca 0,4 m hluboké. 

Prameny prýštily ze všech stran. 

Studna byla vyplněna jen stavební 

rumem, v kterém byly nalezeny asi 3 

kousky zcela novodobých střepů. Fiala 
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 Proveden byl palynologický a makrozbytkový (Čulíková 2012) rozbor sedimentu. 

Obr. 38. III. nádvoří 1928. Studna pod základy trezoru 

(tzv. svatováclavská studánka). (archiv ARÚP, Borkovský 

1969) 

 

Obr. 39. Jiřské náměstí 1997. Studna na severní straně 

románské chodby spojující Jiřskou baziliku s bazilikou sv. 

Víta. (archiv ARÚP) 
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předpokládal, že studna byla asi v roce 1884, kdy se do domu nastěhoval stavitel Mocker, 

vyčištěna.  

Studny založené na jižních svazích byly podstatně hlubší a vydatnější. 

Pravděpodobně nahradily sérii zdrojů na 

temeni, které nestačily potřebám obyvatel 

hradu. Nacházejí se vysunuté na samotný 

jižní okraj opevněné plochy románského 

hradu.  

V r. 1937 byla v bastionu románské 

hradby pod Bílou věží objevena tzv. 

románská studna hluboká 7.5 m (obr. 37: 

4, obr. 40), vyložená do hloubky opukovými 

kameny. Obruba byla složená ze sedmi 

vrstev opukových kamenů stavěných na 

výšku (není řádkové). Níže bylo zdivo 

odlišné konstrukce zbudované z opukových 

kamenů bez pojiva. Průměr studny při 

povrchu činil 1,85 x 2,18 m, v hloubce 

sedmi metrů 1,52 x 1,46 m. V zásypu 

studně bylo nalezeno přes 120 nádob, hrací 

kostky, střenky nožů a zlomky skleněných pohárů (arabský pohár) (Borkovský 1969, 64, 

65). Na rozhraní 12. – 13. století byla studna postupně zasypávána, voda pravděpodobně 

zmizela. Příčinou mohly být rozsáhlé zemní úpravy odehrávající se v západní části hradu, 

které narušily režim spodních vod (vyhloubení systému příkopů za Přemysla Otakara II. 

doloženého v písemných pramenech). 

V kostele Všech Svatých byla v r. 1924 prohlédnuta studna vyzděná z otesaného 

pískovce (obr. 37: 5). V hloubce asi 7 m od nynějšího terénu se nacházely na východní 

straně dva dveřní otvory později zazděné cihlami, patrně přístup ke studni. Při čištění v r. 

1925 byly nalezeny renesanční nádoby, sklo, staré střevíce, pletené sáčky, ulity, lastury, 

kosti drůbeže, ořechy a jiné drobnosti. Nejcennější jsou 4 články zlatého renesančního 

náramku zdobené černým emailem. Studna 22 m hluboká je dnes bez vody, na kvádrech je 

značkování z doby Karla IV. (Fiala 1924). 

První písemné zprávy o tzv. hluboké studni (obr. 37: 6) pocházejí až z 16. století, 

na jehož počátku ztratila na svém významu vybudováním hradního vodovodu (1514). Od r. 

Obr. 40. Jižní křídlo 1937. Část roubení románské 

studny. (archiv ARÚP, Borkovský 1969) 
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1639 se ocitla ve skupině nových obytných budov. 

V roce 1931 bylo provedeno vyčištění a ohledání 

studny (obr. 41). Úroveň vodní hladiny v té době 

dosahovala kóty 242.17 m, tj. 49,5 m výšky vody. 

Změřená hloubka studny o vnitřním průměru 2,7 m 

činila od vršku roubení 63,93 m na povrch nánosu 

bahna na dně. Do hloubky 15 m od povrchu vnitřního 

parapetu sahalo roubení z pískovce, pak již byla 

hloubena ve skále. Kvádry v roubení pocházely 

z různých druhů pískovce a byly pojené vápennou 

maltou a pečlivě vyspárovány.
67

 Vrchní, konstrukčně 

odlišná část vyzdívky byla patrně vyšší a mladší. 

Skalní vrstvy pozorované ve stěnách studny jsou 

šikmo uloženy a jejich směr se v hloubce mění. Do 

hloubky 45 m zapadají příkře od S k J, ohýbají se a až 

na dno upadají příkře k S. Velká porucha byla 

nalezena v hloubce 47 m. Přítok za 24 hodin 

vystoupal do 6 cm výšky. Voda pochází z puklin a 

zlomů, v místě ohybu vrstev je přítok nejvyšší. Po 

vrstevních plochách voda nepřitéká. Bahno uložené 

na dně obsahovalo zvířecí kosti, schránky plžů, 

střepy nádob hliněných, skleněných, 4 čerpací 

dřevěné kbelíky, bronzový zvonek, na samém dně zlomky zelených jaspisů (Borkovský 

1933; Fiala 1932a; 1932b). 

Zmiňována je také studánka pod „Českou kanceláří“ sbírající vody ze sutí.
68

 Studny 

mladšího založení se nacházejí na II. nádvoří (obr. 37: 7)
69

 a ve východní části Jiřského 

kláštera (obr. 37: 8).
70

 V r. 1965 byl ve sklepě Jiřského kláštera nad Jelením příkopem 

objeven zbytek další zděné studny hluboké 1,05 m a široké 0,85 m, kónicky se ke dnu 

sbíhající. Ke studni byl vyzděn výklenek s cihlovou klenbou. V horním Jelením příkopu 

vytéká pramen ze štoly v Medvědinci, vlastní studnu má Arcibiskupský palác. Pod jižními 

                                                 
67

 což by podle Fialy (1932b) mohlo dokládat její středověké stáří 
68

 Purkyně – Hynie 1930, 8 
69

 První zmínka o studni pochází z r. 1702. Za pruského obléhání Prahy byla jako jediný dostupný zdroj 

využita k hašení požárů na Hradě. Je hluboká 9.79 m, na dně se drží nepatrný zbytek vody. 
70

 Studna hluboká 19 m byla čištěna v r. 1969 a vybrány nálezy z 18. stol. Voda v ní je kontaminovaná, není 

pitná. 

Obr. 41. Profil tzv. hlubokou studní. 

(APH, Nová sbírka plánů, 10101/941) 

 



 66 

hradními svahy se nachází studna v zahradě anglického velvyslanectví, odkud vede hluboká 

štola směrem ke hradu se silným pramenem čisté vody. Známá je také studna v bývalé 

hradní cihelně na Klárově.
71

 

 

   3.10 Člověk jako geologický činitel 

Přírodní prostředí vytváří podmínky pro člověka, který v krajině žije a hospodaří a sám ho 

svou činností postupně proměňuje. Přímo ovlivňuje tvar povrchu v procesech agradace a 

degradace. Nepřímo pak svou činností způsobuje změnu dynamiky zvětrávání a svahových 

pohybů či režimu vodních toků (např. zvýšená eroze půdy vlivem odlesnění, zemědělství, 

regulace toků, změny v nivě).  

Od raného středověku pozorujeme první výraznější zásahy do přírodního prostředí a 

georeliéfu také na území rodící se pražské aglomerace. V první řadě se dotkly vegetačního 

pokryvu, což mělo nepřímý vliv na reliéf. Zaujmutí trvalé polohy k osídlení je spojené 

s mnoha změnami dopadajícími i na morfologii původního povrchu jako jsou např. úpravy 

terénu pro zakládání staveb a konstrukcí, nivelizace pochozích ploch, obdělávání půdy, 

regulace toků, odvodňování ploch, nebo cílená exploatace hornin a zemin. Na Pražském 

hradě pozorujeme jednak dlouhodobé změny reliéfu projevující se v erozi vyvýšených částí 

a postupné depozici na svazích a v depresích, které člověk svými aktivitami za přispění 

přirozených geologických pochodů podstatně urychlil. Na druhé straně mění povrch terénu 

jednorázovými zemními přesuny spojenými s náročnými stavebními projekty, jakými bylo 

bezesporu budování opevnění nebo prvních velkých kamenných staveb – kostelů. Každá 

takováto kampaň byla nutně doprovázena i úpravou terénu veřejných prostranství. 

S tereziánskou přestavbou hradu sjednocující architekturu do dnešní podoby je spojena 

nivelizace terénu a víceméně definitivní vyřešení průběhu komunikací a dnešních 

nádvorních a uličních front. Poslední zásahy, které změnily také reliéf, se odehrály ve 20. a 

30. letech 20. století v souvislosti s budováním prvorepublikové prezidentské rezidence. I 

tato přestavba přinesla snižování terénu a odstranění historických souvrství. Bohužel, 

k tomuto jevu, i když v omezené míře, dochází stále ještě v interiérech budov.   

Území Pražského hradu a jeho okolí nabízelo také možnosti získávání některých 

nerostných surovin. Horniny skalního podloží, a to křemence a křemité droby, byly 

využívány ojediněle jako stavební materiál. Vylámané přímo ze dna stavebních výkopů byly 

zapojovány do základů některých budov. To se týká míst, kde vystupují blízko k povrchu, a 
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 Stav uvedených vodních zdrojů odpovídá popisu ze 30. let 20. stol. (Fiala 1932?) 
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spíše se objevují v historicky mladších stavbách. Na východní výspě hradu předpokládáme 

exploataci kvartérních pokryvných sedimentů. Jejich těžba měnila reliéf, do jaké míry, 

nejsme dnes ve většině případů schopni posoudit. Archeologickým výzkumem byly 

doloženy jámy zahloubené do štěrkopískových akumulací např. z areálu purkrabství 

(Borkovský 1962; výzkum 2014). Využívány byly jednak písky jako příměs do maltových 

směsí, jednak se vybíraly říční valouny jako materiál do dlažeb. Sprašové sedimenty máme 

doložené ojedinělými nálezy (čp. 7, ulice U Daliborky). Tvořil-li rozsáhlejší pokryv ve 

východní části hradu nebo nad hranou Jeleního příkopu, musel podlehnout přirozené erozi 

nebo byl v  minulosti téměř zcela odtěžen.  

Využívány byly také železné rudy získávané na jižních svazích hradčanského hřbetu. 

Potenciální exploatační prostory, které narušovaly povrch terénu, leží mimo území hradu 

(spíše v západní části Malé Strany a pod Petřínem). Kromě rudního obzoru nučického na 

bázi vinického souvrství mohly být vyhledávány také křídové železité pískovce s lokálními 

čočkami rud. Uvažuje se také o využití kvartérních rud vzniklých srážením ze železitých 

vod vyvěrajících na bázi křídových pískovců (Havrda – Podliska – Zavřel 2001, 95). 

Zpracování suroviny dokládají železářské objekty z 9. a 10. stol. a objevený výchoz železné 

rudy (Zavřel 2000). Výrobní objekty se striktně neomezovaly na osídlenou plochu, byly vně 

i na prudkých svazích. J. Zavřel (2001, 18) dokládá výrobu a zpracování železa nálezy 

objektů/jam s vypálenými stěnami a struskou, jaké byly zdokumentovány např. v zahradě 

areálu Nemocnice pod Petřínem (Havrda 1996), v zahradě Lichtenštejnského paláce, v čp. 

236 v Nerudově ulici (Zavřel 1997b) nebo ve Vratislavském paláci čp. 336 na Tržišti. 

Podobné nálezy uvádí J. L. Píč z Nerudovy ulice nebo I. Borkovský na jižním úpatí 

opevnění Pražského hradu. J. Zavřel (1997a) dokonce odvozuje od „pražení rud“ i vznik 

názvu Praha.  

Diabasové vyvřeliny (paleozoické bazalty) ze žil na svahu Petřína se používaly na 

obklady ohnišť a pecí (rychle akumulují teplo a pomalu chladnou). V archeologických 

situacích se objevují již od 9. stol. Výchozy se nacházejí na svahu Petřína v Ledeburské a 

Seminářské zahradě (Zavřel 2001). Stavební kámen se nacházel na petřínské plošině a na 

Strahově. Opuky bělohorského souvrství (písčitý slínovec) známe z nejstarších románských 

staveb, nejen na Pražském hradě.
72

  

  Spraše jako vhodné cihlářské suroviny se získávaly také v severním předpolí hradu 

(Dejvice, Podbaba, Kotlářka) nebo na úpatí hradčanského ostrohu.
73
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 Sázavská kronika k roku 1134 uvádí, že Sázavský klášter byl dlážděn „hlazenými kameny z hory Petřína“. 
73

 např. cihelna v Nerudově ulici (Píč 1890, 471) 
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4 Rekonstrukce původního povrchu reliéfu 

4.1 Charakteristika vstupních dat 

Dokumentace zachycující svědectví o minulosti Pražského hradu v hmotě stojící 

architektury nebo pod povrchem terénu byla shromažďovaná po dobu trvající více jak 140 

let
74

 a představuje nesourodý materiál rozdílného typu a kvality. 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 (obr. 42). Velké množství informací přinesla další velká kampaň související 

s obnovou Pražského hradu pro sídlo prvního prezidenta, kdy bylo potřeba řešit statiku 

staveb a zabývat se inženýrsko-geologickými poměry nebo pohybem podzemních vod. Od 

r. 1925 vydávají archeologické odkryvy téměř nepřetržitě nové a nové nálezy a souběžně 

s tím se obohacuje pramenná základna pro studium minulosti Hradu. Tento obsáhlý soubor 
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 První nález vázaný k Pražskému hradu pochází z roku 1837 z Královské zahrady (pozlacený měděný 

gombík a dvě keramické nádoby z pravděpodobně dnes zcela zničeného pohřebiště z 9. – 10. stol.), nejstarší 

dochovaná dokumentace pochází z r. 1874. 

Obr. 42. Řez jižní věží katedrály sv. Víta. Jednota pro dostavbu katedrály (J. Mocker) 1879. (APH, M-

XXIV-2) 
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dokumentace se stal pro rekonstrukci původního reliéfu primárním zdrojem. Pokud to bylo 

možné, čerpala autorka údaje výhradně z originálních terénních záznamů.  

Původní popisy geologických vrtů a sond jsou archivovány v prováděcích 

institucích. V rámci soustřeďování pramenů byly využity fondy Archivu České geologické 

služby (AČGS) a archiv fy Aquatest, a.s. (bývalá Stavební geologie, ASG). V kopiích je 

dokumentace uložena v Geofondu (dnes Česká geologická služba – Geofond, GF) a také 

v Archivu Pražského hradu (APH), kde je pro odbornou veřejnost snáze přístupná. Je téměř 

pravidlem, že ke každé geologické sondě nebo vrtu existují přesné údaje o pozici a 

nadmořské výšce. Pokud tomu tak není, lze relativně snadno a věrohodně chybějící údaj 

odvodit. V ojedinělých případech, kdy k sondám nebyla nalezena původní dokumentace, 

byly popisy převzaty z pozdějších prací. 

Soubor studované archeologické dokumentace je podstatně různorodější a zacházení 

s tímto fondem je problematičtější. Archiv terénní dokumentace výzkumu Pražského hradu 

(pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., ARUP) soustřeďuje původní 

terénní dokumentaci od r. 1982 počínaje systematicky. Starší dokumentace je uložena dílem 

tamtéž, dílem v Archivu ARÚP (plány, fotodokumentace) a velká část plánové 

dokumentace leží ve fondech Archivu Pražského hradu (APH). O výzkumech kompletně 

zpracovaných do podoby nálezové zprávy je možné dohledat informace v Archivu 

nálezových zpráv ARUP. Velké množství a různorodost dokumentace a získaných 

informací vždy přinášela a stále přináší obtíže při zpracování a prezentaci. V dokumentaci 

se odráží především měnící se podmínky a metody dlouhodobě probíhajícího výzkumu. 

Cesta k získání údajů o pozici a srovnávací nadmořské výšce ke každé sondě, řezu nebo 

nálezové situaci je mnohdy dlouhý proces pátrání v rukopisech (deníky terénního výzkumu, 

stavební deníky), skicářích, plánech, v souborech fotografií
75

 nebo v inventárních knihách. 

Dokumentace je neúplná, zaměření půdorysných situací je často fixováno na body, které 

dnes neexistují. Výtěžnost informací je nízká zvláště v případě některých starších akcí. Na 

rozdíl od geologické dokumentace není v archeologických záznamech vždy jednoznačně 

určen povrch geologického podloží a správně zařazen typ uloženiny, která ho tvoří.  

Na dokumentaci odkryvů v sondách se podíleli a podílejí nejen archeologové, ale 

také odborníci jiných, zejména přírodovědných oborů. Společné vyhodnocení je přínosné, 

což se mnohdy ukázalo při zpracování větších celků dokumentace, kdy byly odhaleny 

některé nepřesnosti nebo případné omyly.  
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 Fotodokumentace profesionální kvality pochází např. z fotoateliérů Štenc, Gubčevský. 
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Rekonstruovaný povrch (skalního podloží, původního reliéfu, popř. historického 

antropogenního reliéfu) dokumentuje síť prostorově určených bodů. Údaje o poloze bodů 

byly získány přímo (importem dat, zadáním souřadnic) nebo digitalizací grafických 

podkladů. Údaj o nadmořské výšce byl pro jednotlivé sledované úrovně odečten z profilů 

nebo nivelačních měření. Síť bodů je usazena v souřadnicovém systému S-JTSK a 

nadmořská výška je vyjádřena v systému Balt po vyrovnání. 

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 (souřadnice XYZ, původní značení sonda/řez, lokalizace – areál, rok záznamu 

v terénu, odkaz na původní zdroj, ev. označení a popis uloženiny tvořící povrch). Poloha 

bodů je také znázorněna v půdorysném plánu (příloha 2). V databázi jsou zařazeny i body 

zaznamenávající snížený povrch geologického podloží (hodnoty souřadnice „z“ jsou 

uvedeny v závorkách), které do rekonstrukce nebyly zapojeny. Stejným způsobem jsou 

odlišeny body, u nichž získané údaje vzbuzují jistou míru pochybnosti (kvalita měřených 

údajů, možnost nesprávně identifikovaného povrchu v terénu). Obraz o výtěžnosti dat 

z jednotlivých zkoumaných sond lze získat porovnáním mapy DB v příloze 2 s mapou 

archeologicky zkoumané plochy (příloha 3) nebo s mapou archeologických dokumentačních 

bodů (Hrdlička 2005, obr. 43). 

 

4.2 Metoda sestrojení modelů  

Rekonstruované a v práci prezentované povrchy reliéfu byly vytvořeny pomocí softwaru 

Surfer (verze 10.1), který umožňuje sestrojit nad libovolnou sítí prostorově určených bodů 

vrstevní plochu – v našem případě povrch terénu. Pro interpolaci hodnot výškových 

souřadnic si mezi jednotlivými danými body program vytváří vlastní síť (grid), jejíž hustotu 

si lze zvolit. V případě prezentovaných modelů byla pro výpočet gridu užita metoda 

„kriging“ (dané body leží uvnitř „uzlů“ gridu).  

Výsledný model sestrojený na základě získaných dokumentačních bodů je prvním 

přiblížením ke skutečnosti a je limitován možnostmi použitého softwaru. Nakolik se podobá 

realitě, je dané především hustotou sítě vkládaných dat a jejich kvalitou. Na jednoduchém 

modelu vycházejícím pouze z dokumentačních bodů se v oblastech nepokrytých daty 

vytváří nelogické odchylky. Míru autenticity lze zvýšit vkládáním pomocných bodů, jejichž 

výběr vychází z interpretace všech dostupných dat a rozboru geologicko-

geomorfologických podmínek širšího území (např. zadání povinných linií podle orientace 
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vrstev skalního podkladu a předpokládané orientace morfologických tvarů). Tímto 

způsobem byla provedena korekce např. na svahu Jeleního příkopu. 

Pro posouzení vývoje reliéfu na území Pražského hradu v kontextu geologické 

stavby a antropogenních aktivit byly sestrojeny čtyři modely povrchů. První 

rekonstruovanou vrstvou je povrch skalního podkladu (model 1). Původní reliéf zobrazuje 

model povrchu geologického podloží (model 2). Antropogenní povrch terénu kolem r. 1200 

je představen na modelu 3. Jako poslední vrstva uzavírá sekvenci povrch současného 

nivelizovaného terénu (model 4).  

Všechny sestrojené modely jsou ideální matematickou rekonstrukcí a nevyjadřují 

skutečnou podobu reliéfu. V tomto ohledu je s nimi také potřeba zacházet. Celkové modely 

idealizují v největší míře, zobrazují základní, velké morfologické tvary. Komentáře k vývoji 

antropogenního reliéfu doprovázejí vrstevnicové mapy rekonstruovaného reliéfu 

v podrobnějším měřítku (výseky). Modely nebyly využity pro detailní morfometrická 

měření. 

 

4.3 Vizualizace rekonstruovaného povrchu reliéfu a základní popis modelů 

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

jednak v generalizovaném velkém měřítku, jednak v podrobném měřítku pro vybrané části 

hradu (kap. 5). Základní morfologické tvary a jejich orientace, expozice a sklon svahů jsou 

přehledné na celkových modelech, výškové rozdíly v topografickém kontextu jsou čitelnější 

na mapě vrstevnicové. Základní tvary rekonstruovaného povrchu reliéfu jsou popsány 

v následujícím textu, detailní morfologie terénu vybraných částí hradu je předmětem 

rozborů v kap. 5.5. 

Model 1 (obr. 44) je rekonstrukcí povrchu skalního podloží, které odráží podstatu 

geologické stavby hradčanského hřbetu. Představuje jádro ostrohu tvořené ordovickými 

horninami. Sestrojený model měl za úkol mj. ověřit původní průběh nejvyšší části 

hradčanského hřbetu nebo zmapovat morfologii stěn rozsáhlejších vhloubených tvarů, které 

na svazích evidujeme nebo předpokládáme. Základním tvarem modelu je klenutý hřbet 

orientovaný ve směru ZJZ – SSV, souhlasně s uložením vrstev hornin. Ve směru od 

V k Z se rozšiřuje a získává ráz ukloněné plošiny, což se projevuje znatelně v sz. části. 

Vrcholová linie nepatně stočená do oblouku probíhá při jižní hraně hřbetu. Pod východním 

okrajem ostrohu sestupuje povrch skalního podloží erodovaný holocenním ramenem Vltavy 

na nejnižší úroveň. Svahy hřbetu vykazují mnoho nerovností, které jsou spíše výsledkem 

metody zpracování dat než odrazem skutečného stavu. Prokazatelná je příčná brázda 
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v centrální části hradu založená na tektonické poruše, která se rýsuje na jižním svahu. Na 

východním konci ostrohu je znatelná báze středopleistocénní terasy Vltavy erodující skalní 

podklad. Další plochý zářez je zformovaný níže po svahu (v prostoru zahrady za čp. 192 na 

Opyši). Vzhledem k tomu, že pro rekonstrukci povrchu skalního podloží nemáme 

k dispozici dostatečné hustou síť bodů, všechna očekávání rekonstrukce nenaplnila, zvláště 

v případě mapování příčných vhloubených tvarů.  

Model 2 (obr. 45, obr. 46, příloha 5) představuje rekonstruovaný model povrchu 

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

tvaru kopíruje model skalního podkladu. Nejvyšší část temene probíhá šikmo od ZJZ 

k VSV. Vyklenutí k severu se projevuje méně zřetelně než u skalního podloží. Povrch 

hřbetu se mírně sklání k východu. V nejvyšších bodech na I. a III. nádvoří převyšuje kótu 

258 m n.m. Na Hradčanském náměstí dále stoupá ve směru k Z, na východním konci hradu 

Obr. 44. Rekonstruovaný model povrchu skalního podkladu hradčanského ostrohu. Šipkami označeny tvary, 

které jsou zmíněny v textu. (převýšeno) 
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dosahuje úrovně ca 240 m n.m. Největšího převýšení dosahuje ostroh ve východní části 

hradu. Od vstupního prostoru před východní bránou u Černé věže upadá severní svah do 

údolí Brusnice do hloubky 26 m a více jak 30 m činí výška k patě svahu nad zahradami 

malostranských paláců na jižní straně. Hřbetní linie vede šikmo k ose Pražského hradu – od 

jz. části I. nádvoří (jižního výběžku) přes centrální část hradu k čp. 48, pokračuje pod jižním 

průčelím katedrály sv. Víta a na východním konci hradu směřuje přibližně k sv. ohybu 

hradby. Svahy hřbetu jsou velmi členité, zbrázděné mělkými erozními rýhami nebo 

širokými zářezy.
76

  

Hřbet je rozdělen na dva bloky příčnou tektonickou poruchou, projevující se 

v reliéfu protilehlými brázdami v jižním a severním svahu. Výrazněji se rýsuje na jižním 

svahu, kde můžeme rekonstruovat průběh její osy od Zlaté brány katedrály podél 

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

křídlo. Na severním svahu již není příliš čitelná a projevuje se ve formě několika (dvou?) 

menších zářezů.  

                                                 
76

 část vhloubených tvarů je jen výsledkem metody zpracování dat. 

Obr. 45. Model povrchu původního reliéfu hradčanského ostrohu. Rozsah hradu udávají limity románské 

hradby, šipkou označena příčná erozní brázda. 
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Západní blok je širší a na temeni poměrně plochý. Nejširší je na III. nádvoří podél 

středního křídla (ca 100 m) a ve směru na západ se vrcholová plošina nepatrně zužuje. Na 

západní straně hradu pokrývá šířku celého I. nádvoří, ev. Hradčanského náměstí (70 – 80 

m). Nejvyšší elevace ostrohu s kótou kolem 258 m n.m. probíhající v pásu při hraně jižního 

svahu tvoří čelo exponované do malostranské kotliny. Od této linie povrch zvolna a táhle 

klesá k SSZ. Horní hrana svahu upadajícího do údolí Brusnice není v sz. části hradu (na 

západ od Prašného mostu) příliš zřetelná. K přerušení hřebenové elevace dochází v jižní 

části II. nádvoří, v místech, kde je na jižním svahu ostrohu čitelný mělký zářez. Na severní 

straně bloku člení svah také nerovnosti. Mělká deprese je známá ze severního křídla a 

Slévárenského dvora, další se nachází na samotném sz. nároží dnešního Hradu. Není 

vyloučeno, že druhý jmenovaný zářez je součástí některého z obranných příkopů. 

Východní blok tvoří velmi úzký hřbet, široký v průměru kolem 35 m (na Jiřském 

náměstí). Zúžení temene hradního ostrohu nastupuje zároveň s linií příčné brázdy (na 

tektonické poruše). Poměrně ostře vyrýsovaná hřbetnice probíhá pod závěrem katedrály 

přes Jiřské náměstí, při severním okraji baziliky sv. Jiří a kapli P. Marie. Ve směru na V 

mírně klesá od kóty 256 m n.m. na 252,5 m n.m., za Jiřským klášterem upadá rychleji. 

Svahy příkře upadají na obě strany hřbetu, na severní straně do údolí Brusnice, na jihu do 

malostranské kotliny. 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. Od terasové plošiny pak hřbet strmě klesá k Vltavě. Další plochý zářez 

se nachází v prostoru východního předbraní hradu. Drobné sníženiny brázdí severní svah 

(např. na sz. okraji Jiřského kláštera). 

Model 3 představuje povrch antropogenního reliéfu rekonstruovaného přibližně pro 

období kolem r. 1200 a vystihuje povrch terénu po postavení kamenné románské hradby. Je 

popsán v kap. 5. 

Současný povrch terénu (model 4) je využíván jako pomocná vrstva, ať už v celku 

nebo ve výsecích, pro demonstrování změn reliéfu. Základní charakteristika současného 

povrchu terénu je uvedena v kap. 1. 

 

4.4 Modely v korelaci  

4.4.1 Geologická stavba 

Model povrchu původního terénu představuje pouze vrstevní plochu. Mluvíme-li o 

georeliéfu, musí mít vždy geologickou náplň. Promítnutím geologické stavby pod 

rekonstruovaný povrch reliéfu (viz příloha 4) je možné názorně vysvětlit, jak vznikly a jak 
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se vyvíjely jednotlivé tvary povrchu. V případě Pražského hradu není rekonstruovaná vrstva 

geologického podloží povrchem jednoho typu uloženiny. Tvoří ji jednak horniny skalního 

podloží, a jednak kvartérní pokryv – eluvia, deluvia, v menších plochách také spraše, 

fluviální akumulace nebo půdy. 

Po jakém povrchu mohl kráčet člověk v 9. století? Na nejvyšších místech temene 

vystupovaly v souvislejších liniích skalní výchozy, a to spíše ve východní části ostrohu (v 

místě Jiřského náměstí, baziliky sv. Jiří). Zvětraliny podložních hornin byly rozšířené na 

celém povrchu hřbetu a udržovaly na vhodně exponovaných a ukloněných plochách také 

eolické sedimenty a půdní pokryv. Takové podmínky splňoval terén v sz. části hradu. Oba 

svahy byly zbrázděné zářezy a rýhami, které členily terén na několik vyvýšených výběžků, 

zvláště na jižní straně ostrohu. Ve směru od Z k V byl v souvislé linii ostroh nejschůdnější 

po vrcholové, hřebenové komunikaci, stranou skalních hřbítků. Stavební kry ostrohu 

rozdělovalo na vrcholu patrně jen mělké sedlo. Příčné brázdy vyplněné svahovými 

sedimenty měly spíše měkčí reliéf, v jejich závěru měly význam vývěry spodních vod, které 

dále svahy erozní činností formovaly. Na samotné východní výspě ostrohu se nacházela 

nevelká plošinka s písčitými terasovými sedimenty překrytými sprašemi a snad i půdou, bez 

vegetace rychle erodující, zvláště po odstranění půd, až na povrch hornin skalního 

podkladu. 

Intaktní geologické vrstvy s uzavřeným kvartérním vývojem se nacházejí na 

Pražském hradě ojediněle. V těchto místech je však rekonstruovaný povrch původního 

reliéfu nejpravdivější. Nejcelistvěji je konsolidovaný kvartérní pokryv dochovaný v ploše 

pokrývající severozápadní část hradu. Zastižen je např. dokumentačními body v severním 

výběžku (DB 41–48), v okolí kostela P. Marie (DB 49–74), v severním křídle (DB 92–96, 

100–106) nebo na Slévárenském dvorku (DB 392, 395, 396, 399–404). Ve vhloubených 

morfologických tvarech je také zakonzervován intaktní povrch. Kromě uvedeného příkladu 

mělké (pramenné?) pánve v severním křídle a na Slévárenském dvorku je to např. brázda na 

III. nádvoří nebo deprese v severním křídle Jiřského kláštera. Vysoké přiblížení původnímu 

reliéfu má rekonstrukce v polohách s dochovanými nejstaršími sídlištními vrstvami, 

„datovanými“ keramikou minimálně do středohradištního období. Takové nacházíme i na 

skloněných plochách pohřbené pod nejstaršími fázemi opevňovacích konstrukcí nebo 

v oblastech s převažující agradací v nejstarších etapách antropogenního vývoje. Zde však už 

záměrné úpravy terénu zcela vyloučit nemůžeme. 

Převážná část plochy hradu má však reliéf v různých historických obdobích 

degradovaný. Jsou to téměř všechny dnešní pochozí plochy v blízkosti původního temene, 
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např. Jiřské náměstí a střední část III. nádvoří. Chybí zde nejsvrchnější partie pokryvných 

sedimentů a horniny skalního podloží vystupují na povrch. V těchto částech rekonstrukce 

nevystihuje původní reliéf pravdivě. Povrch dosahoval vyšší úrovně a sestrojený model jej 

pravděpodobně ještě dost podceňuje. K narušování a redepozici uloženin docházelo 

v souvislosti se stavebními aktivitami v celé ploše hradu. Degradované (zničené) plochy 

(suterény a základy budov) neposkytují pro rekonstrukci povrchu původního reliéfu 

relevantní data.  

Základní parametry hřbetu odrážejí stavbu (tedy i morfologii) skalního podloží i 

přesto, že je překryté souvrstvím zvětralin. Patrně nejdůležitější roli v procesu formování 

reliéfu sehrály úložné poměry hornin a tektonika. Určily základní tvar a orientaci hřbetu a 

povrchových morfologických tvarů (model 1, obr. 44). Hřbetní čára směřující od ZJZ 

k VSV je, i přes erozní příčné deprese brázdící svahy souvisle průkazná a je pravděpodobně 

predisponovaná průběhem skupiny vrstev odolnějších drob a křemenců. Tvoří linii erozního 

rozhraní. Ve velkém měřítku se na modelu neprojevily terénní vlny, které známe 

z horninového rozhraní letenského a vinického souvrství na úbočí jižního svahu hřbetu. 

Jeho blízkost však vyjadřuje samotné jižní čelo obou stavebních ker ostrohu. 

K urychlení eroze a vzniku vhloubených tvarů docházelo na tektonicky narušených 

pásmech. Na hradčanském ostrohu je uváděna tektonická linie předurčující vedení velké 

příčné brázdy na III. nádvoří. Na geologických mapách
77

 je zobrazena o něco východněji, 

prochází přes Jiřské náměstí za závěrem katedrály. Předpokládáme-li její spojení s brázdou, 

musíme její polohu posunout k západu. Na poruchových pásmech mohlo také docházet 

k dislokacím, např. směrným posunům. Geologové některé předpokládali na západní straně 

Hradu (Kos 1967a). Podoba reliéfu by mohla dosvědčovat i posun podél zlomu na III. 

nádvoří. Východní kra má posunuté čelo více k severu, což dává erozní brázdě vzhledem 

k linii poruchy asymetrický tvar. Podélné pásmo poruch, ve kterém je vklíněn blok hornin 

s opačným sklonem vrstev
78

 sleduje jižní okraj východní kry hřbetu od Starého paláce 

k bazilice sv. Jiří.  

Nejen archeologové, ale i geologové uvažují o existenci dalších přirozených 

terénních zářezů na původních jižních (a severních) svazích ostrohu, které předurčily polohu 

velkých obranných příkopů, jako je příkop na II. nádvoří nebo na Hradčanském náměstí.
79

 

Na jižním svahu hřbetu v místech vyústění obou bývalých příkopů rekonstruovaný model 

                                                 
77

 např. Geologická mapa 1:25000 (Králík et al. 1984) 
78

 J. Kos (1967a) v Jiřské bazilice, L. Hrdlička, RNDr. (1985) ve Starém paláci pod Zemskými deskami  
79

 Názory na původ hradčanské „strže“ jsou rozvedeny v kap. 5. 
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zaznamenal oblý ústup hrany k severu. Na severním svahu je také vykreslena úzká rýha, 

která však směřuje do míst mezi očekávaným vyústěním dvou vnějších příkopů. Další 

krátké rýhy lze předpokládat na rychleji zvětrávajícím severním svahu, kde vrstvy hornin 

zapadají do svahu. Lokální mělké deprese, které mohou být spojeny i s lidskou činností se 

v měřítku modelu neprojevují. 

Východní kra měla až k východnímu okraji Jiřského kláštera podobu spíše ostrého 

hřbetu s dominujícími skalními výchozy. Samotná výspa ostrohu měla složitější genezi, na 

které se podílela především pleistocénní Vltava. Popsaná a stratigraficky zařazená je terasa, 

která tvoří plošinu v prostoru čp. 7 a Purkrabství. Hranici rozšíření dochovaného reliktu 

terasových akumulací lze přibližně rekonstruovat. Další plochý zářez se nachází na 

východní straně hradu v prostoru Opyše. Do jaké míry se na jeho vzniku podílel člověk 

v souvislosti s budováním složité konstrukce vysunutého opevnění a do jaké míry 

geologické procesy, nelze bez dalšího průzkumu posoudit. Stupňovitě modelovaný 

východní svah ostrohu odráží terasový vývoj údolí Vltavy. Fluviální akumulace byly 

překryty sprašemi, které zarovnaly a změkčily reliéf. Jejich plošný rozsah už nemůže být 

rekonstruován. Nález reliktu spraší v r. 2010 v ulici U Daliborky nad schodištěm do ul. 

Jiřské s povrchem dokumentovaným na kótě 252 m n.m dokládá podstatně vyšší původní 

mocnost sprašového pokryvu. Výškový rozdíl mezi body DB 570 a DB 576 udávajícími 

povrch spraší je téměř 5 m! Svrchní poloha spraší pravděpodobně překrývá hranu 

terasového stupně. Východní cíp hradčanského ostrohu je silně poznamenaný nejen 

přirozenou erozí, ale i redepozicí spojenou s lidskými aktivitami. Přispěl k tomu i charakter 

sedimentů pokryvu, snadno erodujících a pravděpodobně využívaných jako surovina pro 

potřeby obyvatel hradu. 

 

4.4.2 Současný povrch a mocnost antropogenních uloženin 

Definitivní podobu dal současnému reliéfu člověk. Podílel se na degradaci, která probíhala 

ve vrcholových částech, na svazích přispíval k ukládání přemístěného materiálu a 

opakovanému navyšování terénu. Výsledkem je dnešní nivelizovaný povrch, důležitá 

úroveň pro korelaci s dalšími zaniklými povrchy reliéfu.  

Degradační procesy dokládá nejen absence pokryvných sedimentů ve vrcholové 

části hřbetu, ale také hiáty v antropogenních sekvencích. Původní povrch temene převyšoval 

dnešní snížený terén více jak o 2 m.
80

 Jeho úroveň nemůžeme s přesností rekonstruovat. 

                                                 
80

 úroveň vstupu do čp. 48 
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Elevace ve vrcholové linii se mohla podobat hřbetu vykreslenému na modelu 

rekonstruovaného povrchu skalního podloží. Případem degradace je i úprava svahů pro 

zakládání staveb či jiné aktivity a hloubení obranných příkopů. Nad těmito zaniklými a 

pohřbenými útvary se mocnost antropogenního nadloží zvyšuje. 

 

Ukládání na svazích doprovázelo obývání ostrohu odnepaměti. Antropogenní 

souvrství skládají životní nečistoty, stavební odpad nebo materiál z výkopů pro základy 

staveb. Představu o mocnosti navážek uložených na svazích hřbetu ukazují příčné řezy 

Obr 47. Příčný profil hradním ostrohem. (Hynie 1930) 

Obr. 48. Podélný profil hradním ostrohem. (Hynie 1930) 
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(např. Hynie 1930, obr. 47, obr. 48). Obecně je mocnost velmi proměnlivá v závislosti na 

morfologii geologického podloží. I v centrální části hradu může dosahovat vysokých hodnot 

(výplň brázdy na III. nádvoří). Rychle narůstá ve směru k S i k J na svazích hřbetu. Včetně 

nejmladších úprav pochozích ploch evidujeme mocnosti od desítek centimetrů, na svazích 

vně původního jádra hradu pak přesahují 10 m. Nejmocnější antropogenní akumulaci 

představuje těleso valu Prašného mostu, které bylo k původním pilířům přihrnuto v roce 

1769. Zásypy v obranných příkopech dosahují také značných mocností. 

V dokumentovaných úsecích byla zjištěna hloubka hradčanského příkopu 10,5 m (vrt V4, 

Huml – Glaser 1989), 1. vnějšího přemyslovského příkopu 7,75 m (Herichová 1994) a 

příkopu na II. nádvoří 9,4 m (Borkovský 1965). Na j. svahu Jeleního příkopu, na západní 

straně Prašného mostu bylo dosaženo nejvyšší mocnosti navážek v archeologicky 

zkoumaném výkopu na Hradě (15-16 m, Herichová 1994; obr. 49). Kromě úpravy ve zhlaví 

Prašného mostu a v sz. části hradu „Na baště“ si však severní svah upadající do Jeleního 

příkopu podržel déle přirozený ráz. Na jižních svazích ostrohu byly velké mocnosti 

dosaženy také v hluboké brázdě v jv. koutě III. nádvoří při budování schodiště do jižních 

Obr. 49. Řez Jelením Příkopem západně Prašného mostu. (Tomková ed. 2001) 
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zahrad (11,3 m, Pasternak 1927). Velké objemy násypů zadržují opěrné zdi jižních zahrad 

(Rajská zahrada a zahrada Na Valech). 

 

4.5 Rekonstrukční řezy 

Změny reliéfu ukazují řezy generované z modelů sestrojených povrchů. Zobrazují průběh 

(1) povrchu skalního podloží, (2) povrchu původního reliéfu = geologického podloží a (3) 

současného povrchu. V generelu vypovídají nejen o podobě původního reliéfu, ale také o 

míře uplatnění degradačních či agradačních procesů spojených s lidskou činností. 

Na jednom bloku jsou zobrazeny společně podélný a příčný řez hradčanským 

ostrohem (obr. 50). Podélný řez vede vrcholovou částí, příčný probíhá erozní brázdou na III. 

nádvoří. Na skalním podkladu jsou odlišeny sedimenty kvartérního pokryvu (svahové, 

fluviální a eolické) a souvrství antropogenních uloženin. Pod současným povrchem terénu 

prosvítá vrstva původní reliéfu. V místě křížení řezů je naznačena hmota odstraněné části 

temene hřbetu. Na modelu je čitelné, jak se do geologického měřítka promítají antropogenní 

procesy morfogeneze. 

 

Obr. 50. Blok s podélným a příčným řezem hradčanským ostrohem. Přes současný povrch prosvítá původní 

reliéf. 1 – antropogenní uloženiny, 2 – eolické sedimenty, 3 – terasové akumulace, 4 – svahové sedimenty, 5 

– skalní podklad. 
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5 Antropogenní reliéf 

5.1 Celková charakteristika 

Současný antropogenní reliéf Pražského hradu je výsledkem mnoha terénních změn 

vyvolaných stavebními aktivitami odehrávajícími se na ostrohu po dobu více než jednoho 

tisíciletí. První obyvatelé přirozený reliéf maximálně účelně využili, později si osídlenou 

plochu postupně upravili a přizpůsobili svým potřebám. Rekonstruovaný původní reliéf 

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. Pravděpodobně strategické umístění převážilo nevýhodný reliéf 

východní výspy ostrohu. Původní podobu hradu, alespoň částečně, dokážeme rekonstruovat 

až od poslední třetiny 9. stol., kdy začíná být spojována s panovnickou rezidencí. Tento 

moment souvisí nepochybně s rozvojem osídlení v malostranské kotlině a formováním 

nového centra – pražské aglomerace. Jakou funkci měla vyvýšená poloha předtím, je stále 

předmětem dohadů a odborných diskusí. 

Už od počátku trvalého osídlení mluvíme o reliéfu antropogenním. 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. Doprovodným efektem je současné rozšiřování využívané plochy, limitované 

únosností a stabilitou svahů. Přesto si terén některé původní znaky během staletí stále 

podržoval (elevace), zatímco některé znaky byly naopak poměrně rychle setřeny 

(zazemnění sníženin nebo jejich zapojení do opevňovacích příkopů). 

Výrazněji se v reliéfu projevily jen velké stavební projekty spojené s přesunem 

zemní hmoty. V raném středověku to bylo zejména budování fortifikace, které mělo dopad 

na terénní úpravy v celé ploše areálu. Všechny konstrukce, včetně první sakrální 

architektury, byly plánovány s ohledem na morfologii terénu a vymezení hlavní 

komunikační sítě. Nejstarší archeologicky evidované zásahy do reliéfu jsou datované už do 

průběhu poslední třetiny 9. stol. (příkop v Lobkovickém paláci, severním 

traktu/Slévárenském dvorku a středním traktu, např. Boháčová 2001, Frolíková-Kaliszová 

2011) a svědčí o ohrazení/vymezení plochy na východní výspě hradčanského hřbetu. 

Antropizaci od 2. pol. 9. stol. dokládají i botanická spektra (např. Čulíková 2001; Kozáková 

– Boháčová 2008).  

Izolovaný vývoj reliéfu na ploše pojaté do opevnění se odehrával zcela v režii 

člověka. Na svazích vně hradu však stále probíhaly geologické procesy jako zvětrávání a 

eroze i v raném středověku. Významným fenoménem zasahujícím do života obyvatel hradu 
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byly dynamické svahové jevy, které provázely a provázejí sídlištní aktivity a jsou 

dlouhodobým testem konstruktérských znalostí několika generací stavitelů.  

Antropogenní aktivity se odrážejí ve složení sedimentů a jejich opakované 

redepozici. V první řadě dochází k erozi půdy a nezpevněných sedimentů, urychlenou 

exploatací některých surovin (spraše). S postupující degradací terénu je narušováno pásmo 

svahových sedimentů a eluvií. Opakovanou redepozicí dochází k homogenizaci uloženin. 

Příkladem „půdy bez vnitřní stratigrafie“ (půdního sedimentu) je hřbitovní vrstva vznikající 

dlouhodobým pohřbíváním (např. v sz. části hradu v okolí kostela P. Marie, Frolík 2013).  

Materiál vykopaný v nejstarších příkopech a použitý pro násep tělesa hradby a 

dorovnání terénu po ukončení díla se příliš nelišil od původních svahových sedimentů a 

eluvií, které mu byly zdrojem. S postupující antropogenizací se v geologických vrstvách 

objevují charakteristické příměsi jako jsou stavební materiály, odpady z výrobních procesů, 

životní nečistoty a další artefakty. Ve středověku veškerý výchozí substrát kulturního 

souvrství tvořil pravděpodobně místní materiál, z novověku jsou již známé importy z okolí 

(val Prašného mostu). Mocnost kulturního souvrství je proměnlivá, na některých místech 

přesahuje 10 m (viz kap. 4.4.2).  

Antropogenní uloženiny typu planýrek, navážek, zásypů, popř. smetiště vykazují 

rychlý nárůst mocnosti a významně se podílejí na tvorbě reliéfu. Z hlediska chronologie 

mají „jednorázový“ vznik. Víceméně neměnný reliéf za společně probíhající pomalé 

agradace či degradace předpokládáme u pochozích terénů. Jako „sídlištní vrstva“ se 

zpravidla označuje uloženina exteriéru i interiéru vznikající přirozenou depozicí životních 

nečistot paralelně s anorganickou složkou z okolí. Předpokládá se její pozice dlouhodobě 

„in situ“, což je ve skutečnosti v terénu i obtížně doložitelné. K redepozici docházelo i 

v mladším období, kdy byl pro planýrky používán materiál z hloubených výkopů. Tak se 

objevují straší terény ve stratigraficky obrácené poloze nebo navážky charakteru narušeného 

geologického podloží. 

Stratifikování antropogenních změn reliéfu je závislé na datování uloženin, které 

terén skládají nebo událostí, které vedly k jejich vzniku. Jejich časové zařazení se může 

opírat o nepřímé datování ekofaktů a artefaktů v sedimentech, což při opakované redepozici 

nepřináší uspokojivé údaje. Přírodovědné metody poskytly nejstarší absolutní data na hradě 

spadající na sklonek 9. stol. (dendrochronologie a C14 pro dřevěné konstrukce ze severního 

křídla a III. nádvoří, shrnuto Boháčová 2001). Výpovědní hodnotu má izolovaná vrstva jako 
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stratigrafická jednotka vázaná k jedné události, ne však její obsah.
81

 Proto je analýza nutná 

v kontextu většího celku (konstrukce, souvrství). Často je využívaná synchronizace se 

stavebními etapami. Pro Pražský hrad jako celek dosud nebyly stanoveny korelační 

horizonty. Z tohoto důvodu lze řešit vývoj antropogenního reliéfu pouze samostatně v 

izolovaných částech areálu. V kapitolách 5.1 – 5.4 jsou shrnuty obecné rysy antropogenního 

reliéfu, které je možné rekonstruovat. 

Terénní nerovnosti po dlouhou dobu přetrvávaly v nezastavěných plochách. Nejdéle 

odolávaly části, které tvořily těžko rozpojitelné horniny, jako byly masivnější lavice 

křemenců a drob. Elevace a výchozy skalního podloží byly vhodné pro zakládání staveb, ale 

ne vždy bylo skalní podloží bez deformací únosné, zvláště v oblastech tektonicky 

porušených nebo ve zvětralých pásmech hornin (Jiřská bazilika – náklon věží). Terény 

otevřených ploch (pochozí plochy, komunikace) na hlavních trasách zůstávaly po dlouhou 

dobu neměnné. V souvislostí s lokalizací vyvýšenin byla řešena poloha Źiži a knížecího 

stolce (viz kap. 5.5).  

Rozšiřování využívané plochy bylo vždy omezeno, možné jen ve střední části 

směrem k jihu (Hrdlička 1997, 650). 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.  

Již od konce 10. stol. způsobovaly posuny geologických vrstev trhliny ve stavbách 

(Jiřský klášter, klášter Kostela pražského, archeologické situace). Dlouhodobou nestabilitu 

svahů dokládá opakování pohybů v historii. Pukliny byly zjištěny při podezdívání SZ rohu 

Španělského sálu. Také pevnostní zeď v příkopě Přemysla Otakara II. na II. nádvoří měla 

trhliny a místy se v 16. stol. zřítila. 

Plochy sníženin v místech erozních brázd byly postupně zaplňovány, pravděpodobně 

také etapovitě v souvislosti s realizací větších stavebních projektů. Erozní tvary na svazích 

hřbetu mohly předurčovat vedení obranných příkopů. Kos (1967a) uvažuje o Hradčanském 

náměstí nebo II. nádvoří.  

                                                 
81

 Skepsi k datování archeologických situací vyjadřuje Hrdlička (1997, 650, 657), když tvrdí, že v areálu 

jakým je Pražský hrad, je nutné počítat s inverzní stratigrafií, četnými hiáty a intruzemi. Na základě 

archeologických nálezů („reprezentativních“ vzorků keramiky) podle něj nelze datovat většinu nálezových 

situací. I přes zjevné rozpory by měla vždy archeologa vést snaha o synchronizaci mezi primárním 

archeologickým nálezem, datováním keramických tříd a historickými (písemnými) prameny. Zdůrazňuje, že 

vzhledem k převážné většině přemístěných stratigrafických sekvencí na Pražském hradě nelze použít soubory 

jako reprezentativní bez srovnání se sekvencemi z jiných, lépe zachovaných lokalit. 
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Jižní svah hřbetu otevřený osídlení v malostranské kotlině je výrazně členitý. Do 

určitého limitu byl využívaný, což bylo dálo sklonem a expozicí. Úpravy svahu dokládají 

terasovité stupně zachycené v jižním křídle (I. Borkovský, výzkum 1938) nebo severně 

kostela Všech svatých (výzkum 1988, 1989), kde se předpokládají terasovité úpravy z 

navezeného materiálu. O záměrných úpravách terénu se také uvažuje na svahu tzv. 

svatováclavské vinice.  

Jižní hranice hradu byla vždy fixována na průběh opevnění. Jako v jediné části je 

zde pohyblivá. Pro zakládání opevnění nelze stanovit obecné pravidlo odrážející závislost 

na sklonu svahu. V generelu byly původní svahy hřbetu příkré, teprve ve vrcholové části se 

sklon snižuje pod 15°. Rekonstruovaný model povrchu původního terénu ukazuje, že hřbet 

byl na vrcholu spíše oblý a hrana svahu nebyla příliš výrazná. Lépe čitelná byla na jižní 

straně, kde můžeme linii zlomu svahu sledovat podél severní fronty jižního výběžku přes 

bývalý vstup v jz rohu opevnění u Bílé věže. Dále pokračuje souběžně se západní stěnou 

brázdy na III. nádvoří až ke katedrále. U Zlaté brány se lomí a čelo východní kry hřbetu 

hrana vymezuje podél jižního průčelí katedrály a severní fronty zemských desek. Probíhá 

Jiřskou ulicí a od východní části kláštera sv. Jiří vyznívá na svahu upadajícím k V. Pod 

touto hranou je svah většinou příkrý, tedy v rozmezí úklonu 15° – 25°.  

V jz části III. nádvoří se raně středověké opevnění této linie drží až ke hraně příčné 

brázdy (obr. 46 v kap. 4). Pro východní kru je doložený pás fortifikace oproti vymezené 

horní hraně hřbetu posunutý více k jihu, počínaje sníženinou příčné brázdy v místech 

královského paláce. Průběh vrstevnic na rekonstruovaném modelu původního reliéfu 

ukazuje, že opevnění v Lobkovickém paláci a v Ústavu šlechtičen bylo založena na strmé 

části svahu ostrohu. Z dokumentace doložených úseků fortifikace vyplývá (příklady uvádí 

Boháčová 2001), že sklon svahu, na který bylo založeno zemní těleso raně středověké 

hradby, byl značně variabilní. Pohyboval se v rozmezí 15 – 30° a je paradoxní, že nejnižší 

(15°) byl dokumentován v Lobkovickém paláci, kde rekonstruovaný model ukazuje naopak 

sklon svahu příkrý. Z uvedeného vyplývá, že při budování opevnění bylo spíše využito 

lokální morfologie a tam, kde si to situace vyžádala, byl svah upravován. Podél celé jižní 

strany východní kry hřbetu mohla být využita terénní vlna na rozhraní letenského a 

vinického souvrství hornin skalního podkladu (na východním dvoře Lobkovického paláce je 

doložená, viz kap. 3.4). 
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Jižní svah byl využíván i vně opevněného areálu, kde k tomu byl terén příhodný. 

Jakousi přírodní plošinu nebo spíše zvolnění svahu způsobené rozevřením rokle známe z 

prostoru dnešního Ludvíkova křídla a jeho okolí. V souvislosti s nálezem objektu 

s trojúhelníkovými dlaždicemi spočívajícího na konstrukci valu řešila posun jižní hranice 

opevnění v čase I. Boháčová (1998b, 681-683). Vyslovila domněnku, že kvádříková hradba 

situovaná pod příkrým svahem nemusela nutně procházet jako nejmladší v nejjižnější 

poloze. 

Vývoj v raném středověku od zachytitelných stop osídlení po vybudování nového 

typu opevnění – obehnání jádra hradu kamennou zdí – vystihuje rekonstruovaný povrch 

reliéfu kolem r. 1200 (obr. 51). 

 

5.2 Reliéf a vymezení raně středověkého sídelního areálu 

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

jižní hranice je dán víceméně morfologií svahu podél horní hrany hřbetu. Na severní straně 

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

využívaného prostoru hradčanského ostrohu před ohrazením východní výspy, které je 

spojováno s nástupem trvalého osídlení, neznáme. Počínaje formováním přemyslovské 

rezidence dávala limity „hradu“ fortifikace, která v podstatě kopíruje reliéf. Příčné limity 

mohly určovat také přirozené morfologické tvary. Na východní straně to byla 

pravděpodobně terénní vlna nad ostrým srázem. Poloha západní hranice vně opevněného 

jádra je nejvíce diskutovaná, důležitá je zejména v souvislosti s lokalizací osídlení 

předcházejícího budování rezidence.  

Jádro raně středověkého rezidenčního areálu (akropole), je už od sklonku poslední 

třetiny 9. stol. tradičně vymezované přibližně v rozsahu hradbou opevněného hradu (obr. 

46). Někdy je také samostatně vyčleňované východní předhradí (Borkovský 1949, 45)
82

 

Zcela jednoznačná je linie západní hranice probíhající v místech dnešního středního křídla,
83

 

opakovaně respektovaná v několika etapách (nejstarší příkop, dřevozemní hradba 

s příkopem, kamenná hradební zeď). Proč je vedena právě tudy? Dlouhodobě fixní poloha 

západní hranice a ohyb hrany jižního čela hřbetu v místech II. nádvoří, který se zobrazuje na 

rekonstrukcích povrchu původního reliéfu, se staly argumentem pro úvahy o možné 

existenci přirozeného příčného tvaru na II. nádvoří (Boháčová 2009; Borkovský 1949, 55; 

                                                 
82

 kratší verzi také prosazuje Čarek (1947, 20) a Cibulka (1933, 14–15) 
83

 Guth (1934, 803)  
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Kos 1967a).
84

 Tuto hypotézu nebude pravděpodobně možné ověřit. Na Malé Straně se 

v místě vyústění příkopu (Patáková 1984) dosud předpokládá poloha se zvýšenou mocností 

antropogenních uloženin jako výplň možného vyznění deprese. 

Jihozápadní nároží jádra hradu tvoří vyvýšená poloha předstupující k jihu. Opticky jí 

dávalo vyniknout opevnění, které se v tomto prostoru otáčelo/lomilo. Jak vypadala vnější 

pohledová část hradby do poloviny 11. stol. nevíme. Později na ní byl umístěn ohyb 

románské hradby zvýrazněný bastionem, kopírovaným později i raně gotickou zdí. Nároží 

zůstává stále dominantní i na renesančních vedutách. Zda je to způsobeno pouze optikou 

pohledu na místo, před nímž byl na dnešním II. nádvoří později prohlouben středověký 

příkop, už nezjistíme. Také rekonstruovaný model povrchu původního reliéfu naznačuje
85

 

vyčnívající partii jižního čela ostrohu. Masivní blok skalního podloží dominující jižní hraně 

ostrohu dokazuje i dochovaný skalní povrch v úrovni 257,9 m n.m. (DB 82, DB 83) v Kapli 

sv. Kříže (Frolíková – Matiášek 2012). Na severní straně hřbetu, v jižním předpolí Prašného 

mostu je původní morfologie pravděpodobně nezjistitelná. Prašný most je položen 

v nejužším místě přechodu přes Jelení příkop.  

Příčná linie opevnění v následných fázích (nejstarší příkop, hradba s příkopem) byla 

prokázána archeologickým výzkumem (shrnuto Boháčová 2001; nově prozkoumané úseky 

J. Frolík 2001, 2002; Frolíková-Kaliszová 2011). Pokud budeme vycházet 

z rekonstruovaného reliéfu, měl by pás fortifikace ve své trase překonat vyvýšeninu 

lokalizovanou poblíž Bílé věže (viz také kap. 5.3). Na vzdálenost ca 80 m (k 

předpokládanému vstupu/bráně) to znamenalo převýšení 2 m. Právě zde se také předpokládá 

vstup do hradu. Pro románskou fázi
86

 je doložen vstup s věží dochovanou ve stojící 

architektuře. Jihozápadní nároží je konstrukčně řešeno jako vysunutý bastion.
87

 Samotná 

věž stála pravděpodobně poblíž nejvyššího místa. V úseku mezi bastionem a věží na severní 

straně prostupovala brána. Borkovský je přesvědčen, že v západní linii opevnění byly brány 

dvě a věže tři (1949, 39). 

Využijeme-li morfologii povrchu terénu pro vymezení východní hranice hradu, 

nabízí se na ostrém hřebeni upadajícím k východu spočinky formované pleistocénní 

Vltavou. Představa, že jádro končí za Jiřským klášterem (a navazující část tvoří východní 

předhradí, např. Borkovský 1956a) vycházela z předpokládaného předělu v místech 
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 vnější „příkop sledoval přirozenou rokli, jež byla na dnešním II. nádvoří.“ 
85

 důsledek  interpolace mezi dvěma vzdálenými DB  
86

 K roku 1135 Soběslavovy vlády „Eodem anno metropolis Bohemiae Praga more Latinarum civitatum coepit 

renovari“. (FRB II, 222, pokračovatelé Kosmovi) 
87

 ve svých stěnách bastion uzavíral od středověku zdroj vody 
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morfologické změny.
88

. Důvodem pro ukončení hradu na samotné výspě hřbetu mohlo být 

zapojení morfologicky příhodnější plošiny terasového stupně do obvodu využívané plochy. 

Od nejstarší fáze (Boháčová 2001) je i tato východní hranice poměrně dobře zabezpečená, 

vybavená standardními opevňovacími prvky. Současný i rekonstruovaný původní povrch 

terénu vypovídá o nesnadném přístupu k ostrohu ve směru od Vltavy, schůdnější byl od 

severní strany, po úbočí svahu údolí Brusnice. 

Na západ od opevněného jádra se od počátku úvah o podobě hradu (ať už pro 

začlenění kostela P. Marie nebo pro ohraničení osídlené plochy oddělené od areálu 

nejstarším příkopem) vymezuje tzv. západní předhradí raně středověkého pražského 

hradu. Jeho rozsah a časový vztah k vlastnímu hradu je stále předmětem diskusí. Do míst I. 

a II. nádvoří a snad i dnešního Hradčanského náměstí klade předhradí s obydlími 

řemeslníků a otroků, pravděpodobně také ohrazené valovým opevněním K. Guth (1934, 

750). K velikosti osídlené plochy dodává, že předhradí mohlo zabírat celé Hradčanské 

náměstí. (816).  

Posouvání osídlení na Hradčanském ostrohu v čase směrem k východu naznačuje I. 

Borkovský (1949, 54). Za původní nejstarší jádro vnitřního hradu považuje prostor na 

západě ohraničený roklí.
89

 Tuto teorii podpořily nálezy „starého terénu doby knížecí“ s bází 

v hloubce 1,4 – 1,6 m o mocnosti 0,5 – 0,7 m, které byly zastiženy při hloubení štoly 

v severní části II. nádvoří v r. 1930. I. Borkovský je klade do doby „předpřemyslovské“ 

(1949, 61). Jedny z nejstarších situací na Pražském hradě byly zastiženy také v severním 

výběžku (Frolík 1997a).
90

 Stejně jako K. Guth uvažuje I. Borkovský, že osídlená plocha 

pokračovala směrem na západ a sahala až na Hradčanské náměstí, i vzhledem k dalším 

nálezům na Loretánském náměstí. Hradčanská plošina měla obecně výhodnější přírodní 

podmínky než skalnatý ostroh na výspě ostrohu. Kromě příznivé morfologie zde také 

nacházíme přístupnější zdroje vody.
91

  

 Před západní frontou Pražského hradu, na východní straně Hradčanského náměstí byla 

po dlouhou dobu předpokládána existence přirozené rokle v místech doloženého obranného 

příkopu. Její průběh dosud nebyl dostatečně spolehlivě ověřen. Tzv. hradčanskou rokli 

poprvé vnesl do svých úvah o podobě ostrohu a hradu I. Borkovský (1953, 175). Klade ji 

„na dnešní Hradčanské náměstí, kde později – s využitím přirozené průrvy – byl vyhlouben 

                                                 
88

 projevující se jako změna sklonu povrchu podloží ve stěnách terénního zářezu (kap. 5.3.2). 
89

 „Stavitelé hradiště byli z obranných důvodů nuceni využíti k stavbám východní úzké strmé – a na hradiště 

těžce přístupné – plochy blízko knížecího paláce. Ti však, kdo zde sídlili před výstavbou hradiště, měli 

k dispozici celou tehdejší plochu návrší a využili místa nejvýhodnějšího.“ 
90

 objekt zahloubený do půdní vrstvy (jeden keramický zlomek datovaný do starší části 9. stol.) 
91

 zdroje sycené z terasových akumulací uvádí např. Cílek 2005 
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velký příkop“. Jinde Borkovský (1956b, 352) uvádí, že „opevnění bylo zesíleno využitím 

přirozených tvarů terénu“, tedy že původní opevnění na západě bylo patrně vybudováno nad 

přirozenou roklí. Na druhé straně se na stejném místě zmiňuje, že je nutné uvažovat také o 

tom, zda i dnešní plocha Hradčanského náměstí nebyla původně zapojena do pražského 

hradu jako předhradí. Od té doby se termín příčná brázda pravidelně objevuje v literatuře 

označována jako „strž na východním okraji Hradčanského náměstí“ (Hrdlička 1997, 650 – 

jen ta využitelná pro příkop; dále Frolík 1986, 80; Frolík - Tomková 1997, 631; Frolík – 

Smetánka 1997, 41 „tzv. hradčanská brázda“; ještě Boháčová 2001, 247).  

Odbornící geologických věd jsou v úsudcích o přirozeném původu rokle opatrnější. 

Ve starších pracích se vždy mluví pouze o opevňovacím příkopu. Uvádějí ho jako „hradní 

příkop“ F. Prantl – O. Hynie (1930, 4)
92

 nebo F. Prantl (1937). Podobně se o příkopu 

zmiňuje K. Fiala (1938).
93

 J. Zavřel (2001, 9) odkazuje na F. Rutha (1904, 779), který 

uvádí, že v místě domů čp. 216 a 217 býval jižní konec širokého příkopu, jenž se táhl 

k severu mezi Hradčany a hrad a v místě domu čp. 243 pokračoval k JV na nynější Tržiště. 

Archeologický výzkum tam však objevil zahloubený, snad obytný objekt zaniklý před pol. 

13. stol. I. Patáková (1984, 4) vychází ze zobrazení na středověkých rytinách a popisuje 

„postranní údolí ústící do centrální deprese“ z okolních svahů, hluboko zaříznuté do 

skalního podkladu. Jedno „takové údolí, jehož horní část byla pravděpodobně někde 

v místech dnešní Matyášovy brány na Pražském hradě“ vyznačuje na geologické mapě jako 

„předpokládaný průběh erozní rýhy (dosud neověřeno)“.
94

 Naposledy M. Huml – B. Glaser 

(1989) vzpomínají „hradební příkop, původně snad přirozenou strž“.  

Na severním svahu hradčanského hřbetu byly geologickými vrty (Fořt 1961; 1963; 

Huml – Glaser 1989 
95

) zastiženy stěny a dno v novověku upravovaného a čištěného 

hradčanského příkopu. Jeho šířka u povrchu se pohybovala kolem 15 až 20 m a hloubka 

kolem 10 až 12 m. O. Hynie (1930) uvádí rozměry 18 x 18 m. Přesný průběh příkopu pro 

nedostatek bodů nelze rekonstruovat. Některé vrty zastihly nepravidelnosti v morfologii 
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 „Z umělých výkopů nutno se zmíniti o hlavním hradčanském příkopu. Tento byl vykopán před dnešní 

vstupní branou hradní, mezi touto a palácem arcibiskupským a byl 30 loket široký a 30 loket (asi 18 m) 

hluboký. Byl průběžný v celé šířce hřbetu, od Jeleního příkopu až ke svahu k Malé Straně. Před dnešní hradní 

strážnicí byl překlenut mostem, po kterém bylo převedeno též potrubí starého hradního vodovodu. Dnes jest 

tento příkop plně vyrovnán navážkou do původní terenní linie, ale z Jeleního příkopu jest jeho umístění dobře 

patrno.“... „Tvoří...mohutný drén, isolující podzemní vody hradní oblasti.“ (Hynie 1930, 11) 
93

 „V prostoru před hradem, na hradčanském nádvoří, zjištěn první příkop a též zdivo, kterýmž na západní 

straně proti Hradčanskému náměstí byl hrad opevněn. (APH, Osobní fond K. Fialy, rkp. 87) 
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 zde není zřejmé, zda se jedná o vyústění příkopu na Hradčanském náměstí nebo příkopu na II. nádvoří hradu 
95

 vrt V4, dno v hloubce 10,4 m 
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„brázdy“ a přítomnost zvětralin. Na dně se zčásti vyskytoval nedatovaný bahnitý sediment a 

mladší výplň tvořily vesměs novověké navážky. 

Pokud zde přirozená průrva existovala, mohla mít podobnou morfologii jako brázda 

na III. nádvoří – tj. dva protilehlé zářezy do svahu nedosahující až ke hřbetní linii. 

V rekonstruovaném modelu je na severní straně hradčanského hřbetu znatelný nepatrný 

zářez. Pravděpodobně však zastihl právě stěny některého ze dvou známých vnějších 

příkopů, i když byly v této části záměrně voleny dokumentační body ležící mezi nimi. 

Naproti vyústění „strže“ v severním svahu Jeleního příkopu byl zjištěn geomorfologický 

„ekvivalent“ – mělký terénní zářez. Údolí Brusnice se zde rozšiřuje a výrazně se lomí i jeho 

průběh, což by mohlo spolu s dalšími znaky geologické stavby skalního podkladu 

podporovat teorii o přirozeném původu „rokle“ (Herichová 2005).
96

 Uvedený jev však spíše 

odráží (symetrickou) změnu profilu údolí Brusnice, která opouští širší západní část a 

zpětnou erozí modeluje úzký kaňon ve východním úseku pod hradem (zhruba od Prašného 

mostu).  

Možnost prozkoumat část příkopu se naskytla v roce 1993 při hloubení šachty na 

Hradčanském náměstí (obr. 52). Vrstvy zásypu příkopu byly podle nálezů datovány do 

průběhu 16. – 18. stol. Měly charakter stavebního odpadu obsahujícího i opracované 
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 tektonické pásmo (Kos 1967a) 

Obr. 52. Řez částí příkopu na Hradčanském náměstí. 1 – skalní podloží, 2 – svahový sediment, 3 – podélné 

prvky dřevěné konstrukce novověké štoly, 4 – svislé kotvící prvky konstrukce štoly, 5 – opukové kameny, 6 

– cihly, 7 – sediment naplavený na dně štoly. (Boháčová – Herichová 2008) 
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architektonické články a střídaného smetištními vrstvami s četnými úlomky keramiky 

užitkové, technické, skla (poháry, tabulové), kameniny, zvířecích kostí včetně parohů, částí 

různých kování a spojovacích prvků, předmětů osobní potřeby (lžíce, nůžky, hrací kuličky) 

nebo mincí (ražba Ferdinanda II. 1619-1637). V ose příkopu byla v hloubce 5 m pod 

současným povrchem nalezena průchodná štola vysoká 2,1 m a široká ca 1 m. Dřevěná 

konstrukce sestávala z lehce opracovaných (s dalšími konstrukčními detaily), až 3 m 

dlouhých kmenů,
97

 Boky byly vzepřeny svislými kůly. Podlahu tvořila vrstva zpevněná 

kameny, cihlami nebo prkny. Na dně štoly se uložily písčité a bahnité vrstvičky dokládající 

transport a ukládání vodním tokem. Výdřeva se zčásti zbortila a vnitřek štoly zde byl 

vyplněn zeminou. V místech, kde se výdřeva dochovala kompletní, zůstaly dutiny. Dílo je 

ztotožňováno se štolou, která 

byla vybudována v 16. stol. 

na příkaz Rudolfa II.
98

 Štola 

byla stavěna do otevřeného 

terénu, na již uložené násypy 

a posléze zakryta zeminou. Z 

průběhu 17. stol. jsou známé 

záznamy o jejích opravách, 

zmínka o výměně za dubové 

dřevo pochází z r. 1666. 

Příkop byl definitivně 

zavezen za tereziánské 

přestavby v poslední třetině 

18. stol.
99

  

Během archeologického výzkumu v Salmovském paláci čp. 186 v roce 2009 byl pod 

základovou spárou severní zdi východního křídla obnažen nepříliš mocný profil kvartérními 

svahovými sedimenty geologického podloží (obr. 53). V západní části řezu vykazovaly 

vrstvy horizontální uložení, ve východním úseku však přes ně byly, šikmo po diskordantní 

ploše ukloněné k V, opakovaně nasunuty mladší sekvence svahovin. Zda deponované 

sedimenty na ukloněné ploše kopírují pouze zvlněný povrch hradčanského hřbetu nebo 

pokrývají západní svah příčné morfologické brázdy, nebylo možné ověřit. V současné době 
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 na jednom vzorku určena borovice lesní (V. Čulíková nepubl.) 
98

 V roce 1581 nařizuje odvedení stojaté vody a odpad do Jeleního příkopu. 
99

 návrh k zasypání příkopu z roku 1761 

Obr. 53. Salmovský palác, sv. křídlo 2009. Profil svahových 

sedimentů pod základovou spárou severní zdi. V místě šipky šikmo 

ukloněná plocha dokládající deponování na svahu. (Archiv ARÚP) 
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můžeme konstatovat, že hradčanský příkop mohl být zčásti přírodní, zčásti umělý, prokopán 

na temeni ostrohu. Neočekáváme, že by v blízké budoucnosti mohly nové průzkumy přispět 

k vysvětlení jeho původu.  

Po uvedení hradčanské rokle na východním okraji Hradčanského náměstí do úvah o 

rozsahu hradu bylo západní předhradí už s kostelem P. Marie logicky ukončené nad její 

východní hranou. Počátky osídlení a vznik hradu byly doposud posuzovány v kontextu 

postavení kostela P. Marie, pro nějž byla nemyslitelná poloha vyjmutá z opevněné plochy. 

Podle nových modelů opevnění začínalo na z. straně prvního nádvoří a tam také byla 

původně brána a vjezd do pražského hradiště. Tato představa je zahrnuta do rekonstrukce I. 

Borkovského (1956a, 50) a nebyla po dlouhou dobu měněna (Frolík – Smetánka 1997; 

Frolík – Tomková 1997). Archeologické prameny vypovídající o nejstarším raně 

středověkém osídlení v prostoru takto vymezeného předhradí jsou torzovité, což je 

způsobeno postupně budovaným vrcholně středověkým opevněním posilujícím západní 

hranici hradu. Souvislejší celky byly zkoumány v tzv. severním výběžku (Frolík 1997a), 

v severním křídle (Boháčová – Herichová 2008), na IV. nádvoří a v západním křídle 

(Borkovský 1953; Frolík – Maříková-Kubková a kol. 2000) nebo kapli sv. Kříže (Frolíková 

– Matiášek 2012).  

Prvním dokladem o pokračování opevněné plochy směrem k západu se stal nález 

reliktu hradby navazujícího na ohyb raně středověké fortifikace na Slévárenském dvorku 

(Boháčová 2001), na dlouhou dobu izolovaný. Teprve objevy z prostoru Hradčan učiněné 

v posledních letech dodaly předpokladu o hrazeném osídlení reálný základ (Blažková-

Dubská 2005; 2006; Chlustiková 2010; 2011; Frolíková – Matiášek 2012; Blažková – 

Matiášek 2012). I. Boháčová (2009) v souvislosti s členěním Hradčanského náměstí a 

napojením na malostranské opevnění zmiňuje „příkopovité útvary či erozní rýhy“ na jižní 

hraně ostrohu.  

V této souvislosti se otevřela diskuse nejen k tématu rozsahu raně středověkého 

osídlení na hradčanském hřbetu, ale také opětně k otázce původu či existence hradčanské 

„strže“.(Boháčová – Herichová 2008; Boháčová 2009, ). J. Frolík (2013, 100) o rokli píše 

jako o předpokládané, i když připouští, že „situace pohřebiště (na II. nádvoří) a jeho vztah 

k soudobému nebo mladšímu opevnění naznačují, že zde nějaká oddělující linie existovala“.  

Morfologické erozní tvary byly a jsou na jižních hradčanských svazích stále 

odkrývány. Známé jsou především díky archeologické dokumentaci. Často leží na pásmech 

tektonických poruch. Neudivovalo by, kdyby byly zapojeny do obranných příkopů. 

V případě, že mají opakovaně upravované svahy, je ovšem obtížné prokázat jejich přirozený 
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původ. Vyznění útvarů na patě malostranského svahu je dnes skryto zástavbou. Jmenujme 

např. Schwrarzenberský palác čp. 185 (Čiháková 1989, 171; Zavřel 2001, 10) a Toskánský 

palác čp. 182 (Tomková 1998, 256). 

 

5.3 Reliéf a síť komunikací 

Obecně je v raném středověku pro Prahu předpokládaná návaznost na hlavní trasy 

dálkových cest. Důležitý byl zejména přechod přes Vltavu, který byl možný díky brodům. 

Raně středověká Praha – malostranská kotlina – ležela v blízkosti brodu na Klárově a 

v místě Karlova mostu.  

Pražský hrad byl spojením s malostranskou kotlinou do této sítě integrován. 

Neměnnost a konzervativnost hlavních tras se očekává v raně středověké aglomeraci i 

v rámci Pražského hradu. Stálost je důležitá pro návaznost na prostupy (brány) v opevnění. 

Nepochybuje se o komunikaci vedoucí od západu od dnešního Hradčanského náměstí. 

Spojení od jihu je pro určité etapy doloženo a pravděpodobně v čase doznalo změn. Jistě 

existoval přístup od východu a nevylučuje se také od severu (Borkovský 1969, 137; 

Boháčová 1998c, 17). Schéma rekonstruované pro nejstarší fázi hradu (9. – 10. stol.) se 

předpokládá i po vybudování kamenné kvádříkové hradby (obr. 54). Komunikace členily 

areál na „okrsky“ lišící se svou funkcí. Jejich trasa byla silně podmíněna morfologií. V linii 

komunikací a dalších pochozích ploch máme záchytné body pro rekonstrukci vývojových 

etap povrchu terénu. 

Archeologicky doložené úseky komunikací registrujeme na několika místech hradu a 

„západního předhradí“. Na odkrytých úsecích cest je určitá kontinuita a stabilita doložená 

opakovaným udržováním jejich povrchu po dlouhou dobu. S jistotou máme prokázané 

vstupy a směry až v románské kamenné hradbě, brány jsou dochovány ve stojící 

architektuře. Vstup z předhradí předpokládáme na západě u kostela P. Marie, další na jz. 

nároží jádra hradu, menší na východě a na jihu vstup příčnou roklí. Žádný prostup pro starší 

fázi opevnění nebyl doložen. Přístupové trasy na hrad - kromě západní – vedly šikmo po 

úbočí samotného ostrohu nebo po úbočí erozních brázd. V literatuře je nejvíce diskutovaná 

spojnice s Malou Stranou od jihu. Stejně tak nevíme, zda předcházela románské cestě na 

východním konci hradu jiná fáze. Datování úseků starších cest je stále nedořešeno.
100

   

                                                 
100

 Frolík – Smetánka (1997, 86) zpochybňují jižní spojnici pro starší fázi, Guth a Borkovský ji předpokládají. 
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Hlavní komunikací byla podélná západovýchodní trasa probíhající na samotném 

temeni nebo v jeho blízkosti po schůdném terénu (hřebenová). Za předpokladu, že zde 

mohly tvořit překážku skalní výchozy, držela se stranou. Dílčí krátké spojnice vedly mezi 

jednotlivými objekty.  

Relikty komunikací odkryté archeologickým výzkumem dovolily už časně 

rekonstruovat schéma vedení. První schéma nastínil už K. Guth (1934, 697–702, 750)
101

 a 

od té doby je v hlavních rysech neměnné. Téměř průběžně je doložena cesta na III. nádvoří 

odkrytá v roce 1926 přímo na rostlém terénu (obr. 54: a). Pravděpodobně zahrnuje více 

úseků a chronologických fází s rozdílnou úpravou povrchu zpevňovaného převážně kameny 

a valouny, popř. úseky vyložené dřevem. Není jednoznačně datovaná (Guth 1934; 

Borkovský 1949; 1954; Boháčová 1999; 2002; Frolík 2002a). Neshody v časovém zařazení 

a fakt, že nebyla plocha zastavěná, mohou naopak potvrdit její dlouhodobé využívání.  

Nevyjasněné vztahy v jz. rohu opevněného jádra ukazuje I. Boháčová (1998c, 12-

16). Uvádí, že cesta s dřevěnou úpravou povrchu směřuje do bastionu románského 

opevnění, ne přímo do prostoru jižně Bílé věže. Cestu se snaží synchronizovat s nálezy 

reliktů opevnění v prostoru pod tzv. oktogonální kaplí. Cesta zde zjištěna nebyla a situace 

byla překryta středohradištním sídlištním souvrstvím (Boháčová 1992). Kromě „mladého“ 

                                                 
101

 „Do vnitřního hradu se vstupovalo branou v jz. rohu opevnění, odkud vedla cesta dlážděná kameny směrem 

k SV. Hned za branou zůstal po levé ruce vršek se hřbitovem. Od něho na sever i na JV byly dřevěné chalupy. 

Cesta pokračovala k východu, sestupovala do mělké rokle, aby opět stoupala dále mezi knížecím palácem a 

snad i kostelem P. Marie vpravo a pahrbkem, na němž byl knížecí stolec, vlevo. Pokračoval pak dále na 

východ až k východní, malé brance, vedoucí na srázný Opyš.“ 

Obr. 54. Archeologicky doložené (a – d) a předpokládané úseky komunikací na rekonstruovaném povrchu 

původního reliéfu. Předpokládaný průběh raně středověkého opevnění. 
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keramického materiálu pocházejícího z vrstvy mezi dvěma dřevěnými úrovněmi cesty 

(doložené zduřelým typem okraje) argumentuje i výškovou kolizi cesty s povrchem 

konstrukce opevnění pod oktogonální kaplí. V této souvislosti poukazuje, že terén v jz. 

nároží hradu nebyl pro vstup příliš příhodný, až s vybudováním kamenné hradby se situace 

změnila. Pro starší období I. Boháčová nevylučuje umístění brány v severní části západního 

pásu opevnění. J. Frolík (2002, 716) se drží „zavedeného schématu“ sítě cest i v této části 

areálu (Borkovský 1949) už jen proto, že jak tvrdí: „nelze-li potvrdit existenci komunikace 

v 10. a 11. stol., nemůžeme ji ani popírat“.  

Od vstupu do hradu předpokládaného v jz. rohu (v blízkosti velké hradní studně) 

stoupala cesta mírně k severu. Vzhledem k tomu, že původní hřbet byl zaoblený a víceméně 

v celé opevněné části svažitý, musela se držet vrcholové linie. Vedla podél jeho jižní strany 

a držela se směru hřbetnice, kopírujíc západní svah brázdy. Jak se blížila k vrcholu, ve 

směru dále na východ musela překonat závěr příčné brázdy. Sestoupila níže a musela projít 

zářezem. V místech Zlaté brány se ocitla v hloubce asi 4 m pod dnešní dlažbou sv. 

václavské kaple (tj. asi 3 m pod úrovní podlahy rotundy). Dále stoupala na východní kru 

hřbetu ke kostelu sv. Jiří. Archeologicky byla doložena ve třech úrovních až k západnímu 

konci staré sněmovny, kde klesala do rokle a zacházela pod sz. křídlo paláce.
102

  

Průběh cesty na III. nádvoří popisuje už K. Guth (1934, 700, 701). I. Borkovský 

mínil, že se před rotundou sv. Víta cesta rozštěpovala a sv. větev byla porušena základy 

baziliky. Jižní větev odbočovala přes rokli kolem studny odkryté v rokli pod rotundou 

k Jiřskému kostelu (Borkovský 1946, 129). Úpravy povrchu cest 
103

 byly nutným důsledkem 

zvětrávání erozního povrchu.
104

 V této souvislosti je nutné připomenout, že právě v jz. části 

III. nádvoří, kde byla dokumentována změna ve skladbě hornin skalního podloží, byla 

zaznamenaná důkladná úprava povrchu terénu v podobě dřevěných vrstev (více úrovní 

navzájem přesahujících). Křemence a droby skalního temene zde přecházejí v jílovitě 

zvětralé břidlice, které vystavené povětrnostním vlivům a zátěži schůdnost asi značně 

ztěžovaly.
105

  

Před z. průčelím katedrály byl upravený povrch terénu interpretovaný také jako cesta 

(Borkovský 1949, 62; dále Frolík 1987). Za relikt cesty v mělkém terénním zářezu je 

považovaný krátký úsek povrchu vyložený oblázky objevený na severní straně kostela sv. 

                                                 
102

 u oratoře až 11 vrstev povrchů od 10. do 16. století (Borkovský 1949, 46) 
103

 Jižně transeptu románské baziliky bylo zachyceno až 13 úrovní úprav, nejnižší v úrovni 256,68 m n.m. 

(Deník výzkumu 1928) 
104

 „Břidlový povrch hradního vrchu větral v jíl zadržující vodu, a vysoké valy jistě také zvyšovaly blátivost 

terénu.“ (Guth 1934, 701) 
105

 cesta byla „před věží, kde byl blátivý terén, vykládaná prkny“ (Borkovský 1946, 129) 
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Jiří v rajské zahradě (Borkovský 1975, 113; obr. 54: d). Má západovýchodní směr a I. 

Borkovským je datována do doby 9. – 10. stol.. Vzhledem k reliéfu je posunuta od 

vrcholové linie na sever, kde byl pravděpodobně terén nejschůdnější. 

Další úsek byl odkryt vně centrální opevněné části v západním křídle (1930, 1946) a 

na IV. nádvoří (1930; obr. 54: b). Cestu (prostranství) na západní straně kostela P. Marie 

popisuje I. Borkovský (1949, 50; 1953). Směřovala k JV a prokazatelně stoupala. 

Skutečnost, že vedla šikmo k k Bílé věži (tj. k předpokládané bráně), odůvodňuje 

Borkovský tím, že cesta obcházela kopec Žiži, který se nacházel po její východní straně a 

představoval terénní překážku. 

Cesty na jižním svahu také nejsou jednoznačně uvedeny do kontextu (obr. 54: c). 

V románské jižní bráně a vně byla doložena dlážděná komunikace (Borkovský 1969). I. 

Borkovský ji předpokládá i pro dobu předrománského opevnění (1949, 21). Dvě fáze tělesa 

náspu s dřevěnou konstrukcí položené výše po svahu severně cesty klade před výstavbu 

kamenné hradby, do 10. – 11. stol. Bránu považuje za nutnou zejména pro kontrolu 

nechráněné rokle a cestu vidí jako logický prostup v dlouhém úseku hradeb otevřeném jinak 

pouze v západním a východním čele (k jižní bráně více Borkovský 1969, 30, 31), nevylučuje 

její umístění na západní straně rokle. 

Výzkum v r. 1993 zachytil jižně starší zkoumané plochy také dvě fáze komunikace 

(mladší s kamennou zídkou) odpovídající situaci odkryté v r. 1938 I. Borkovským. Nad 

podložím byl zachycen relikt středohradištního osídlení pod cestami (několik vrstev a 

objektů). Cesty byly datovány do mladohradištního období po postavení hradby (pol. 11. - 

12. stol.), přičemž datování starší z nich není zcela vyřešeno (k problému více Boháčová 

1998c, 15, 16).  

Cestu z Malé Strany přímo do centra hradiště po svahu rokle pro starší období I. 

Boháčová nevylučuje (1998c, 17). Rekonstruovaný povrch původního reliéfu ukazuje, že 

trasa stoupající šikmo od JV po úbočí východní stěny příčné rokle (ev. v její ose) byla pro 

výstup výhodná, zcela jistě v posledním úseku svahu hradčanského hřbetu před bránou 

v opevnění. 

Z východní strany hradu nevyúsťovaly stezky významné. Morfologie to příliš 

neumožňovala. Příhodnější povrch sliboval severní svah hřbetu exponovaný do údolí 

Brusnice. V letech 1835 – 1837 byly v místě stezky po jižním úbočí vybudovány staré 

zámecké schody.  

Severní cestu předpokládal I. Borkovský v trase od brány u kostela P. Marie přes 

Jelení příkop a podél Jízdárny na dnešní Prašný most (Borkovský 1949, 50). Dokládat ji má 
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mj. pochozí terén zjištěný v sondě na IV. nádvoří. Rekonstruovaný povrch původního 

terénu naznačuje, že převýšení v této části nebylo tak markantní a přístup do údolí Brusnice 

po úbočí byl možný v místech, kde se otevírala širší část údolí.  

 

5.4 Reliéf a strukturování raně středověkého areálu 

Na počátku trvalého osídlení hradčanského ostrohu byla konfigurace terénu zvláště 

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

Základní rozvrh členění plochy byl dán morfologií povrchu. Dva odlišné celky vydělovala 

příčná brázda, která tvořila hranici mezi východní úzkou částí hřbetu a západním širším 

blokem. Zalomená hřbetní linie představovala další limit. Pouze úzké pásy plochy nad jižní 

a severní hranou hřbetu bylo možné využít pro sídlení a další aktivity  

Hierarchie dvou morfologicky vymezených základních celků byla řešena od 

počátku. K. Guth (1943, 803) soudil, že na východ od rokle (na III. nádvoří) byly všechny 

důležité budovy církevní i světské, kdežto od rokle na západ byly budovy hospodářské, 

obydlí nižších vrstev a hřbitov. Předpokládaná celistvost západní kry spojovala plochu na 

západ od rokle spíše s hradčanským předhradím. Východní skalnatý hřeben poskytoval 

horší podmínky pro sídelní aktivity v rámci raně středověkého hradu, přesto jsou z této části 

nálezy doloženy stopy staršího osídlení.
106

  

Komunikace dělily už tak stísněný prostor v areálu opevněného jádra hradu. 

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

románských kamenných staveb na hřebeni nebo v jeho těsné blízkosti tvořil – biskupův dům 

s kaplí – rotunda / bazilika sv. Víta – chodba spojující románské baziliky – kostel sv. Jiří – a 

kaple P. Marie (sv. Anny). Sakrální stavby ležely v privilegované poloze, zároveň zabíraly 

využitelnou plochu. S rozšířením církevních areálů směrem k severu (kláštery) a 

pravděpodobně definitivním umístěním podélné komunikace po jejich jižní straně bylo 

vytvořeno základní schéma areálu.  

Komunikace také ohraničovaly plochy, na kterých se pohřbívalo. V centrální části 

hradu to platilo u rotundy a baziliky sv. Víta (Borkovský ). V severozápadní části hradu 

cesta spojující kostel P. Marie s bránou v jz. rohu opevnění tvořila pravděpodobně jižní 

limit pohřebiště na II. nádvoří a při samotném kostele (Frolík 2013).  

                                                 
106

 V r. 1921 našel K. Fiala ve východní části Jiřské ulice eneolitickou nádobu. Z tělesa zemní hradby 

v Purkrabství pochází keramika z pozdní doby kamenné (? řivnáčská kultura), z eneolitu, doby bronzové 

(knovíz) a staro- a středohradištní. V Jiřské ulici čp. 7 Borkovský (1961) na povrchu rostlého písku nalezl 

zlomek starohradištní keramiky s archaickou výzdobou z 8. stol., snad v původním uložení.   
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Komunikační plocha zahrnovala také nástupní, shromažďovací prostor nebo 

intenzivně využívaný exteriér obytných, hospodářských či církevních objektů. Větší 

otevřený prostor hradčanský hřbet neposkytoval. K. Guth (1943, 816) předpokládal, že byl 

na ostrohu stále ponecháván volný prostor uprostřed hradu. Nejpříhodnější se mu jevilo 

prostranství mezi sv. Jiřím a svatovítskou rotundou, „které bylo určeno nejspíše na 

shromaždiště lidu a pro slavnosti nastolování knížete, kde nebyly stavěny budovy, stál tam 

kamenný stolec...“. 

Severozápadní část opevněného hradu tvořila plocha s příznivým, poměrně plochým 

reliéfem za vyvýšeným hřbetem. Její šířka byla daná přibližně polovinou zaobleného 

temene. Zahrnovala i prostor dnes zakrytý severozápadní částí katedrály. Archeologické 

důkazy o tom, že byla plocha využívaná k sídlení, podaly nálezy dřevěných konstrukcí 

obytných (a hospodářských) roubených staveb před západním průčelím katedrály 

(Borkovský 1969; Frolík 1987; Frolík – Smetánka 1997). Další příhodná plocha se 

nacházela na Jiřském náměstí, opět v severní polovině. Na této ploše, která pravděpodobně 

procházela několika etapami degradace, byly severně románské „dlouhé chodby“ zjištěny 

stopy po dřevěných stavbách z 12. a 13. stol. (Boháčová – Frolík – Žegklitz 1989; Frolík – 

Smetánka 1997). Na východním konci hradu, jako snad jediné místo bez větších úprav, 

mohla být využita plošina dnešního Purkrabství. Archeologické nálezy v silně zničeném 

prostoru to zatím nepotvrzují.  

Rozvoj aktivit na jižní straně hradu znamenal překonat značně ukloněný terén. 

Všechny stavby podél jižního čela východní kry jsou založeny do příkrého svahu. Těleso 

opevnění zde plnilo také funkci opěrného systému. Příhodnější poloha se nacházela pouze u 

paty svahů v místě rozevření příčné brázdy. Zde byl také postaven románský palác 

s prostupem v hradbě. Výškový rozdíl mezi palácem a vrcholem východní kry byl 15 m! 

Nejméně příznivé podmínky měl úzký pás podél hradeb ve východní části hradu. 

Původní reliéf jižního svahu ostrohu v prostoru dnešního III. nádvoří se 

vyznačoval povrchem ukloněným k JV, na východě prohloubeným roklí. Využitelný byl 

pouze za severním lícem opevnění nebo systému tarasních konstrukcí. Samotné svahy rokle 

byly překvapivě osídleny již v nejstarších obdobích hradu (9. stol.). V ploše III. nádvoří 

můžeme poměrně dobře dokumentovat vývoj reliéfu díky údajům zaznamenaným během 

archeologického výzkumu v letech 1925–1929.
 
Výsledky se, bohužel, mohou promítnout do 

digitálního modelu až po důkladnějším zpracování areálu. Postupně navršovaný terén, na 

kterém se významně podílela samotná destruovaná fortifikace snižoval výškový rozdíl, 

který byl patrný ještě do r. 1925. Po postavení kamenné románské hradby a částečném 



 101 

dorovnání terénu vznikají i kamenné stavby (kostel zv. sv. Bartoloměje s chodbou a domy 

při hradební zdi). Nárůst terénu pro mladší (novověká) období byl zdokumentovaný během 

archeologického výzkumu ve 20. letech 20. stol.
 107

 

O vývoji plochy I. a II. nádvoří vně opevněného jádra vypovídají jen torzovité 

nálezové situace dochované v blocích neporušených terénů mezi soustavou opevňovacích 

příkopů. Nemůžeme doložit, zda hřbet souvisle pokračoval k západu a zda nebyl 

morfologicky členěn. Rozšiřující se hřbet s plošším reliéfem než má východní opevněná 

část hradu poskytoval větší prostor a tudíž i větší možnosti pro rozvoj sídelních aktivit. I. 

Borkovský předpokládal, že na přelomu 9. a 10. stol. století nebyla plocha „hradbami 

opevněna, byly tam... jen menší příkopy (1949, 50). J. Frolík (2013, 99, 100) v souvislosti 

s vymezením pohřebiště na II. nádvoří dává do jednoho celku nejen hroby v blízkosti 

kostela P. Marie a v pásu podél středního křídla, ale také ojedinělé nálezy ze IV. nádvoří a 

Jeleního příkopu. Tento celek sjednocující plochu v raném středověku datuje do průběhu 

poslední třetiny 9. – 1. pol. 13. stol.  

 

                                                 
107

 Nadmořské výšky dochovaných úseků historických terénů označených jako „karolinský“, „rudolfinský“ a 

„tereziánský“ jsou zdokumentované (např. v plánu APH, Nová sbírka plánů, sign. 10203/62) 



133 

 

6 Pražský hrad jako součást raně středověké aglomerace 

6.1 Osídlení v Pražské kotlině 

Kontinuita osídlení v dolním Povltaví je daná vhodným místem pod soutokem 

Vltavy a Berounky, kde se nachází přístupné body na křížení údolí a strategické vyvýšené 

polohy. Podél Vltavy můžeme lokalizovat místa s doloženými archeologickými nálezy 

koncentrujícími se převážně u přítoků. Na území Prahy to byly především Dejvice a 

Bubeneč, které byly souvisle osídleny již od mladší doby kamenné. Úrodnou půdu 

poskytovaly spraše v meandru Vltavy. Osídlení se nedrželo jen ve vlastní kotlině, ale 

zaujímalo i plošiny nad ní se vypínající. Mezi sídlišti se vytvářela komunikační síť, která 

byla závislá na přechodech přes Vltavu. Brody jsou v přirozené krajině stálé, proto jsou 

tato místa spojená s nálezy už od pravěku (brod u Libčic na sever od Prahy,

na pravém břehu v předpolí bubenského brodu 
166

).  

Údolí Vltavy a jejích přítoků prošlo výraznými změnami, vodoteče jsou dnes 

většinou regulované, mnohé už zanikly (např. potok Malostranský, Dejvický, Radlický). Ve 

velkém měřítku však ani za desetitisíciletí nestačily antropogenní zásahy překrýt původní 

předholocenní morfologii, která zůstává čitelná v současném reliéfu i v poměrně hustě 

zastavěných částech města. Významnou měrou přispívá člověk k proměně přírodního 

prostředí vytvářením antropogenního reliéfu, a to zejména v posledních staletích 

Topograficko-geografické změny osídlení lze pozorovat ve vztahu ke georeliéfu, 

říční síti či geologickému podloží. Na obr. 63 je znázorněn povrch terénu části území Prahy 

na levém břehu Vltavy (Malá Strana, Hradčany, Dejvice, Střešovice), kde řeka z dosud 

přímého toku směřujícího k S prudce uhýbá k východu. Původní starotřetihorní terén zde 

představuje zarovnaný povrch hornin staršího paleozoika, v západní části také svrchní křídy 

(nad 300 m n. m.). Jejich odolnější partie v krajině vytvářejí strukturní hřbítky či plošiny 

barrandienského směru (zjz. – vsv). Na utváření povrchu terénu se podílel tok Vltavy a 

jejích levostranných přítoků – Brusnice a bývalých potoků Malostranského a Dejvického. 

Severovýchodní část zobrazeného území modelovala pleistocénní Vltava, která svým 

meandrem zasahovala hluboko do oblasti dnešních Dejvic. Nárazový břeh nejstaršího 

meandru (dejvická terasa V, podle Záruba – Bucha – Ložek 1977) se stále projevuje jako 

zřetelný stupeň, přestože je překryt mocným kvartérním souvrstvím. Plochý terén meandru 

skládají fluviální terasové akumulace, na patě stupně svahové sedimenty a sled ukončují 

                                                 
 

166
 Pokorný 1985; Petrská ulice (Špaček 1984), U Vejvodů - knovíz  
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Obr. 63. Část vltavského levobřeží u paty maninského meandru, model současného povrchu. 

sprašové sedimenty s fosilními půdami. V těchto sekvencích byly z druhotných poloh 

zastiženy stopy osídlení z paleolitu (Fridrich – Fridrichová-Sýkorová – Tyráček 2010). 

Opevněné polohy (hradiště) ve středních Čechách se v 9. stol. stávají jádrem kontroly 

přemyslovského území. Vznikají na strategických polohách ochraňujících křižovatky 

dálkových cest (Ječný 1984). Praha byla pravděpodobně důležitým komunikačním uzlem 

jednak po vodě (příbřežní plavba ? zdolávání jezů), jednak po souši v síti údolí podél řek, 

ale zejména byla místem, kde bylo možné překonat řeku brodem.
167

 V této síti probíhala 

obchodní směna. Utváření sídelního prostoru a počátky pražské předlokační aglomerace 

                                                 
167

 obecně se předpokládá brod mezi Klárovem a nám. J. Palacha 
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jsou spojeny s počátky Pražského hradu a toto schéma je po celá desetiletí přijímané 

v odborné obci.
168

  

K založení osídlení mohl přispět výskyt železné rudy (Zavřel 1997). Praha byla 

zdrojem suroviny a pravděpodobně i místo výroby a zpracování železa (i z jiných ložisek). 

S doklady raně středověkých železářských aktivit se v průběhu 9. a 10. století setkáváme na 

malostranském svahu hradčanského hřbetu,
169

 na Klárově,
170

 v Nerudově ul. čp. 236,
 171

 a 

dále např. na Malostranském nám. nebo pod Petřínem. J. Zavřel (1997) odvozuje název 

Prahy od „pražení“ rudy. Na pravém břehu se železářství rozvíjí na terasových stupních 

VIIc (nejnižší stupeň) později, od konce 10.stol. do 1. pol. 12.stol. V tomto období se vrací 

také na levý břeh, ale spíše na okraje tradičních center (Újezd, Klárov, Hradčany). Postupně 

je však vytlačováno řemeslo na okraje a ve 13. stol. po lokaci města za hradby. 

V případě pravého břehu Vltavy zaujalo osídlení polohu na vltavských akumulacích. 

Složitá stavba a průběh slepých ramen a koryt na staroměstském břehu není dosud 

spolehlivě objasněn.
172

 Pro nejstarší období jsou doloženy nálezy hrobů z 9. a 10. stol., 

sídlištní situace až z 11. stol. Na staroměstském břehu se zabýval raně středověkým 

osídlením vltavských teras L. Hrdlička (nejsouborněji 2000). Ukazuje, jak velký význam 

pro založení uliční sítě nebo opevnění měly i nepatrné terénní zlomy a nerovnosti. Vývoj 

reliéfu s vazbou na osídlení prezentoval na několika klíčových rekonstrukčních řezech.  

Pražský hrad měl vždy přímou vazbu na osídlení v blízkém okolí i přes výlučnost, 

kterou se vyděloval svou funkcí a polohou. Přímý kontakt probíhal s hradčanským 

osídlením, které je doloženo izolovanými nálezy již pro dobu časně slovanskou, staro- a ve 

větším rozsahu pro středohradištní období (nepočítáme-li pravěké nálezy), a to v západní 

části areálu na Loretánském náměstí a jeho severním okolí. Stejně tak bylo v kontaktu 

osídlení na hradě a v malostranské kotlině. V komunikaci hrála velkou roli morfologie 

jižních hradčanských svahů.  

 

6. Hradčany 

Dnes tvoří hradčanská plošina organické pokračování hradu. Zda tomu tak bylo i v raném 

středověku, nevíme. Šířka hřbetu s plochým povrchem ukloněným k S nabízela dostatečný 

prostor s příhodnými podmínkami pro osídlení, i přes případné nerovnosti a erozní rýhy na 
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 ve stručnosti shrnutá např. Třeštíkem (1992) 
169

 Nerudova ul. (Píč 1889) – jámy se zakulaceným dnem a vypálenými stěnami, „škvárou železnou“ struskou 

a uhlíky 10. – 12. stol., kotlovité jámy se struskou na jižním úpatí opevnění Hradu (Borkovský 1964, 38)  
170

 pec vyplněná struskou, výfučna (Hrdlička 1972; 1977) 
171

 zahloubený objekt se struskou, kousky železa a limonitu 9. – 10. stol. (Zavřel 1995, 97)  
172

 Např. Záruba 1948, Jelínek 1912 
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svazích. Původní reliéf Hradčan není dostatečně prozkoumaný. Území není pokryto 

dostatečně hustou sítí bodů, jako je tomu např. u Pražského hradu. 

V širším měřítku představuje hradčanský hřbet pouze úzký výběžek sestupující 

z křídových plošin k Vltavě. V pohledech od Z nad Pražskou kotlinou je to zapuštěný 

nenápadný hřbítek. I návrší Bruska směřující k letenské pláni leží výše než Pražský hrad. 

Povrch terénu se sklání k V a velmi mírně také k severu. Příčné útvary na jižních svazích 

byly doloženy archeologickým výzkumem (např. ve Schwarzenberském paláci, Čiháková-

Draganová 1992, 91, 103).
173

 Pražský hrad tvoří východní výspu hradčanského hřbetu, ze 

západní strany z prostoru Hradčan je také nejpřístupnější, ale vzhledem k povrchu 

svažujícímu se k východu i nejvíce „ohrožený“. 

Pro osídlení měla význam Brusnice, která na z. okraji Hradčan protéká otevřeným a 

přístupným údolím. Zvláště hradčanský svah byl pozvolný (asymetrie údolí). S tokem mění 

údolí Brusnice i tvar. Na vyhloubení východního úseku kaňonovitého tvaru podél Pražského 

hradu měla vliv zpětná eroze toku po snížení erozní báze. Obyvatelé Hradčan mohli také 

využívat vodních zdrojů na jižních svazích hřbetu, přímo např. vývěry v erozních brázdách. 

nebo prameny na patě křídových zvodní na Petříně.  

S vodním tokem je také spojeno osídlení. Nálezy se soustřeďují v pásu podél 

Brusnice od pravěku. Významnější je osídlení na svahu exponovaném k jihu, a to už od 

Střešovic, zčásti bylo vázané na sprašové sedimenty. Důležitá byla blízkost Brusnice a 

křídových pramenů. Na návrší nad severním svahem údolí Brusnice – v prodloužení 

střešovické plošiny – jsou doloženy pozůstatky areálu sídlišť a pohřebišť z téměř celého 

období pravěku (neolit, eneolit, starší doba bronzová) i raného středověku. Osídlení místy 

sestupovalo až přímo k potoku (nepubl. nálezy z  výzkumu při stavbě tunelu Blanka). Od 9. 

stol. přechází osídlení i na jižní stranu údolí (eneolit, časně slovanské období).  

Vzácně také nacházíme stopy pravěkého osídlení přímo na hradčanském hřbetu. Na 

Hradčanském náměstí mezi morovým sloupem a arcibiskupstvím lokalizoval I. Borkovský 

sídlištní horizont únětický (1962, 436). Z Kanovnické ul. čp. 73 jsou doloženy stopy 

neolitického osídlení.
174

 

Strategická poloha na východní výspě hradčanského ostrohu byla trvale osídlena až 

se vznikem raně středověké rezidence (v 9. století) souběžně s formováním osídlení 

v malostranské kotlině.  
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 více k tématu kap. 5.2 
174

 K osídlení Hradčan např. Frolík 1986a; Frolík – Tomková 1997; Tomková 2000; Boháčová – Herichová 

2008 
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6.3 Malá Strana 

Malostranská kotlina je protáhlá sníženina orientovaná ve směru Z–V. Na severu je 

omezena svahy hradčanského ostrohu, na JZ vrchy Petřína. V ose údolí protékal dnes 

zaniklý Malostranský potok pramenící pod Strahovským klášterem, sycený případně 

občasnými přítoky z petřínských svahů. Možnosti pro rozvoj osídlení byly limitované 

využitím poměrně sevřeného prostoru.  

Pro podobu reliéfu na jižním svahu ostrohu je určující rozšíření svahových sedimentů 

a jejich pohyb v minulosti. Zatímco malé změny přirozenými procesy probíhaly na temeni 

hradčanského hřbetu, velké změny se odehrávaly ve vltavské nivě a na patě petřínských a 

hradčanských svahů až do vrcholného středověku. K transportu sedimentů docházelo 

převážně v pleistocénu (pohřbené půdy), ale i v historických obdobích. Sedimenty 

výplavových kuželů ovlivnily morfologii malostranské kotliny. Transport probíhal 

z různých směrů v různých obdobích, masa kuželů zatlačila tok Vltavy k východu a zajistila 

tak bezpečnost před povodněmi již ve starších čtvrtohorách (Zavřel 2001, 19). Do konce 

epiatlantiku nastalo oteplení a rozšíření lesů, záhy pak došlo opět k odlesnění, což dokládá 

pohřbení pravěkých objektů pod svahovinami. Před příchodem prvních slovanských 

obyvatel bylo území zalesněno, což dosvědčují částečně vyvinuté půdní horizonty, výsledky 

pylových analýz nebo hiát v osídlení. Během 9. a 10. stol. byly dřeviny vytěženy a vyvolána 

eroze a transport zvětralin. K jejich redeponování docházelo nepřetržitě s vrcholem ve 2. 

pol. 13. stol. Útlum nastal až se souvislou zděnou zástavbou (21). 

 Povrchové a podzemní vody významně ovlivnily morfologii terénu. Mokřadla či 

bažiny byly zjištěny v jz. části Malostranského náměstí a ve Sněmovní ulici (Čiháková – 

Zavřel 1995, 177). Mohly to být menší sedimentační pánvičky na povrchu jílovitých 

svahových sedimentů. Na jižním úpatí hradčanského ostrohu mohly souviset s vývěry 

podzemní vody na svahu. Vznik mokřiny v Hartigovském paláci čp. 259 vysvětluje J. 

Zavřel (2001, 15) sesuvem svahových hlín. Vodoteč popisovanou v záznamu cesty Ibráhíma 

ibn Jakúba J. Zavřel spojuje s mokřinou ve Sněmovní ul. a bahnitými sedimenty uloženými 

ve stojaté vodě na Valdštejnském náměstí (Čiháková 1998). K průsaku vody docházelo a 

dochází na jižních svazích hradčanského ostrohu. 
175

 

Vltava zasahovala svým ramenem hlouběji k Z, ostrovy měly jiný tvar. Ke vzdutí 

hladiny Vltavy (o 3 – 3,5 m) a zvýšení nivy došlo po vybudování jezů ve středověku. 
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 v čp. 185 (Thunovská? - umělá jímka), Úvoz čp. 160, 168 – 170, 296, Thunovská čp. 14, 183, 185, Pod 

Bruskou čp. 147, Nerudova čp. 216 – 219. V Thunovské čp. 185 silně tektonicky porušené (Luštincová 1980; 

Papoušek 1966; Vágner 1968; 1969). 
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Bezpečná kóta před povodněmi (odpovídající staroměstské terase VIIc) je 189,1 m n.m. 

(Hrdlička 1994), což odpovídá na Malé straně křížení ulic Josefské a Mostecké (Čiháková – 

Zavřel 1997, 96). První most přes Vltavu doložený k 1118 byl dřevěný.
176

 

Archeologicky byl na několika místech potvrzen pravděpodobný průběh býv. 

malostranského potoka (Zavřel 2001, 17; Čiháková 1995, 23; Havrda 2007). Malostranský 

potok byl sycený ze svrchnokřídové zvodně. Ve Vlašské a Břetislavově ul. dokazují 

záznamy z archeologických sond přerušování sedimentace, zaplňování drobných koryt a 

jejich přemisťování. Existovalo tu několik nestálých vodotečí v neosídlené oblasti. Dnes 

není možné určit původní trasu koryta, protože tok byl sveden do příkopu malostranského 

mladohradištního opevnění (Tržiště), pak do gotického. Je však velmi pravděpodobné, že 

zprvu asi tvořil jižní hranici osídlené plochy, až na počátku 10. stol. se posunulo osídlení za 

potok k jihu. V Hartigovském paláci byl zastižen vyvýšený skalnatý hřbet, který potok 

odděloval od Malostranského náměstí (Čiháková 1995; 1996). Průběh v úseku dolního toku 

J. Zavřel (2001) klade k Velkopřevorskému náměstí.
177

 

Ve vývoji reliéfu pozorujeme tendence zarovnávání povrchu a nivelizační úpravy – 

rozšiřování území pro osídlení. Původní výškové rozdíly ve směru S – J byly větší. Celá 

severní fronta Malostranského náměstí je zapuštěna do svahu. Planýrky z těchto míst jsou 

známé již od poč. 10. stol. Z důvodů menšího poškození jsou lépe dochovány terény vně 

opevněného jádra a to i nejstarší středohradištní. V souvislosti s likvidací nejstarších fází 

opevnění a úprav terénu na východní straně Malostranského náměstí se dochovaly nejstarší 

intaktní situace až z počátku 10. stol. (Čiháková – Dragoun 1997, 57). Vysunutí staršího 

osídlení výše do svahu mohla způsobovat přítomnost mokřin při dolním toku 

Malostranského potoka. Změny reliéfu probíhaly i během středověku, jako např. 

zazemňování holocenního ramene Vltavy nebo svahové pohyby. Na svahu levého břehu 

Vltavy mezi Radlicemi a Klárovem byly v 19. a na poč. 20. stol. zcela odtěženy eolické 

návěje spraší v nadloží vyššího stupně údolních teras. 

Už v prehistorickém období byla kotlina odlesněna (Čiháková – Zavřel 1995), jak 

dokládají svahové pohyby a pohřbené půdy. Před počátkem trvalého osídlení byla 

malostranská kotlina využita několikrát. V intaktní poloze byly zachyceny stopy římského 

osídlení bez objektů (Sněmovní čp. 176/III, Malostranské nám. 1943, I. Borkovský), 

sídlištní vrstva z přelomu halštat/latén v čp. 60/III nebo eneolitický objekt v Josefské čp. 

626. Další nálezy z eneolitu, knovízu a laténu pocházejí z druhotných situací. Pohřbená 
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 Kristiánova legenda a Kosmas 
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 o něco severněji (východně Karmelitské) ho umísťuje Ječný (1985)   
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ohniště ve svahovinách na severním okraji Malostranského náměstí dokládají pohyb 

člověka už v předzemědělském pravěku.(před čp. 258/III, Nerudova čp. 204). Ve Sněmovní 

ul. byla ve svahovinách nalezena keramika kultury řivnáčské.  

Slovanský zahloubený objekt s hrncem (8. stol.) a importovanými kameny byl nalezen 

v Lichtenštejnském paláci. K 1. pol. 9. stol. (před límcovitým okrajem) je na Malé Straně 

zachyceno několik typů a stratigrafií (především západně Malostranského náměstí). Kolem 

přelomu 9./10. stol. se osídlení rozšiřuje po celé ploše poměrně vysoko do svahu k Z 

(Šporkova čp. 321, Havrda 1996). 

 Pro spojení Hradu s Malou Stranou byla velmi důležitá morfologie jižního svahu 

hradčanského ostrohu. Většinou jsou v literatuře jižní svahy z pohledu od Malé Strany 

popisovány jako strmé (nikde se však neuvádí sklon). Borkovský (1969, 45) uvádí, že 

hradní ostroh „klesal příkrým svahem k šikmé ploše Malé Strany...byl členěný na mnohých 

místech průrvami a nerovným povrchem a... nesnadno přístupný.“ Strmost dokládá na 

vedutách. Čiháková-Draganová (1992, 91) předpokládá, že „svahy hradčanského ostrohu 

byly původně značně prudší než dnes, navíc nepatřily k nejsoudržnějším (Ledeburská a 

Sněmovní zahrada). Čiháková – Dragoun – Podliska (2000, 129) docházejí k závěru, že 

„strmý hradčanský svah byl postupně redukován a ... odsouván k severu“. Zavřel (2001, 9) 

označuje za nejprudší svahy v místech palácových zahrad pod Hradem. Směr a sklon svahu 

je konformní se sklonem vrstev v horninách skalního podkladu. Horní část svahu je mírně 

konvexní, střední (srub) přímá a často zde vystupuje skalní podklad. V dolní konkávní části 

převažuje akumulace.  

 Na základě výsledků archeologických a geologických výzkumů se dnes zdá, že úseky 

strmé se střídaly s úseky se sklonem mírnějším. Povrch svahu byl členitý, zbrázděný mnoha 

erozními rýhami. Zavřel (2001, 9, 10) jmenuje menší erozní rýhu v Nerudově čp. 236 či 

depresi v jižní části nádvoří Lichtenštejnského paláce. Výrazná průrva zasahovala na 

nádvoří Schwarzenberského paláce. „Prudce se zužovala směrem k severu a do prostoru 

Hradčanského náměstí zabíhala pravděpodobně jen několik metrů.“  

 Stavební činnost na svazích ovlivnila stabilitu svahovin, místy se staly sesuvnými 

terény. Odlesnění strání uspíšilo erozi, během zapouštění parcel do svahu docházelo k 

odstranění nadloží. Na jižním svahu ostrohu byly doloženy svahové pohyby v průběhu 

středověku (Zavřel 1997, 114-115). Teprve dosažený povrch skalního útvaru dává jistotu, 

bylo dosaženo báze antropogenní stratigrafie. V Úvozu byly zjištěny pohřbené horizonty 

pod svahovými sedimenty – tři časově rozdílné úrovně oddělené souvrstvími svahových 

sedimentů. Nejmladší pocházejí ze 14. a 15. stol., kdy zástavba zamezila sesouvání zeminy. 
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Havrda (1996, 145) uvádí mocnost svahovin překrývajících pravěké a raně středověké 

situace větší než 1 m.  

 Severně bývalého románského kostela sv. Jana v Oboře se nacházela patrně přirozená 

deprese (Havrda 1998, 102) vyplněná zásypem s bloky skalního podloží pocházejících 

z přemístěných terénů výše na svahu a uvolněných při rozsáhlých zemních pracích 

(spojovaných s budováním opevnění a příkopů v souvislosti s lokací města). Nejstarší 

vrstvy pocházejí min. z 1. pol. 13. stol. a obsahují stavební odpad (stavba kostela ?). Blízký 

kostel stál na vyvýšeném místě (rozdíl nivelet dna deprese a terénu ke kostelu je 2 m). 

 Po desetiletí se hledá návaznost malostranského opevnění vůči hradu. F. Kašička 

(1995, 125) uvádí, že „Západní hradba Malé Strany ... sledovala ... nějakou přirozenou 

strouhu, odvodňující hradčanský ostroh a pozdější přední hradní příkopy.“ V r. 1920 byla na 

východním konci hradu, v zahradě Na Valech po západní straně vrat na Opyš, zachycena 

v hloubce 1,7 m od povrchu koruna zdiva 1,4 m mocného probíhajícího šikmo ve směru 

SSV – JJZ.
178

 

 Možnosti osídlení dané fyzickými faktory rozdělují Malou Stranu na několik částí 

(Čiháková – Havrda 2008, obr. 3). Centrální část kotliny podél osy a jižní část (188–210 m 

n.m.) leží dostatečně vysoko nad zaplavovanou zónou. Severní část je položena na svažitém 

terénu hradčanského ostrohu a při jeho patě (několik kostelů a pohřebiště). Teprve později 

byla zastavěna za úpravy terénu. Svahy Petřína byly v raném středověku využívané 

k pohřbívání (Zavřel 1995) a zpracování železa. Plocha nivy podél vltavského břehu se 

zaniklým holocenním ramenem Vltavy (využívaným zpočátku jako prvek opevnění) zcela 

zasypaným začala být využívána až ve vrcholném středověku nebo na poč. raného 

novověku.  

 Bývalý „ostrov pod mostem pražským“ existoval mezi současným korytem Vltavy a 

jeho bývalým ramenem zasahujícím až pod hradčanský ostroh a byl částečně zachycený 

archeologickým výzkumem (Hrdlička 1972, obr. 1). Ostrovem od S k J protékala Brusnice 

(odkryta deprese pravděpodobně a část východního břehu koryta). Bylo zastiženo 9 fází 

osídlení s nejstarší z 9. – 10. stol. stol. K úplnému zakrytí ostrova došlo v průběhu 14. a 15.. 

 Ostrov Kampa se nachází v inundaci. Přibližně do pol. 13. stol. nebyl využíván. Se 

změnou hydrologického režimu po stavbě jezů docházelo ke zvyšování sedimentace, která 

byla urychlena nasypáváním terénu v raném novověku v souvislosti s přestavbou města po 

požáru r. 1541. Zároveň došlo k zúžení koryta a častějším povodním (Havrda 2006). 
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 APH, Nová sbírka plánů, sign. 11608/317. 
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 Stejně jako na Pražském hradě a Hradčanech je zachyceno na území Malé Strany 

osídlení starohradištního období (intaktní situace v centrální části Malostranské nám., 

Josefské ul.). Nepřetržité osídlení nastupuje od 9. stol. Rozvoj raně středověkého osídlení 

pokrývá všechny aktivity včetně vymezení fortifikací. Jižní hranice malostranského 

opevnění má dvě linie. Pohřebiště v jádru osídlené plochy pro období 9. – 10. stol 

neznáme.
179

 Pro poč. 11. stol. je doloženo pohřbívání na s. petřínském svahu. Uvnitř 

obývaného prostoru doprovázejí hroby až románské kostely. Církevní stavby na 

malostranském území tvořily pravděpodobně vlastnické svatyně, románské kostely sv. Jana 

v Oboře a sv. Vavřince v Nebovidech nebo Sv. Vavřince na Petříně. Západně cesty 

směřující od S k J stál kostel sv. Václava – zděný nejpozději v 1. čtvrtině 12. stol. 

Předcházela ho starší dřevohliněná kruhová stavba z 10. stol. (Čiháková – Muller 2006). 

 Od Z vedla cesta přibližně v linii ulic Vlašská a Tržiště. Předpokládaná a neověřená je 

komunikace od J od Újezda a Karmelitskou. Na východě byla dokumentována až 2,4 m 

mocná stratigrafie opravovaných vozovek na s. konci parcely Kolovratského paláce čp. 154 

(Čiháková). Uvnitř areálu byly zachyceny fragmenty cest z 9. a 10. stol. s dřevěnou úpravou 

povrchu (Mostecká, Josefská ul., j. okraj Malostranského nám., čp. 2) a kamennou (čp. 2 

středohradištní úvozová). 
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 uvažuje se o možnosti pohřbívání na pravém břehu Vltavy, kde pro toto období chybí sídliště nebo na 

Hradčanech 
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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, o čemž svědčí přehled podaný v 

kap. 2. 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. Roli mohla hrát také tradice místa v kontextu osídlení malostranské kotliny 

nebo Hradčan. Zdá se, že v 9. stol. je raně středověké osídlení na východní výspě 

hradčanského hřbetu vázáno na prvoplánově budovaný hrazený rezidenční areál. 
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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.  

Pochopení reliéfu je nemyslitelné bez detailních znalostí geologického podloží. 

Z těchto důvodů byl v práci vyčleněn velký díl (kapitola 3) pro detailní popis geologické 

stavby hradčanského ostrohu (promítnutý do geologické mapy území Pražského hradu, 

příloha 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.  

V detailu je ukázáno, jak vypadal původní reliéf a jakým způsobem skladba 

geologického podloží ovlivnila aktivity, které se v daném prostoru rozvíjely (kapitola 5.5) 

ve třech vybraných částech hraduBylo ověřeno, že pro řešení témat spojených se stavebními 

aktivitami má význam rekonstrukce reliéfu v podrobnějším měřítku  

Centrální část Pražského hradu představuje nejvíce členitou plochu hradu. 

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 vymezení pahorku „Žiži“ nebo průzkumu rokle na III. nádvoří.  
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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.  

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. 

V závěrečné kapitole (kap. 6) 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). 

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.  

V kapitole 5 o antropogenním reliéfu je řešen vztah morfologie k vymezení raně 

středověkého hradu, síti komunikací a strukturování vnitřního prostoru. Informace o 

nálezových situacích vycházejí ze současného stavu archeologického poznání Pražského 

hradu. Údaje o časovém zařazení objektů (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 

archeologických nálezových situací. Měl by se stát platformou, o kterou by se odborníci 

mohli pevně opřít při konstruování svých úvah.  
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PŘÍLOHA 1 

SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       EL – eluvium 

       DE – diluvium (svahové sedimenty) 

       EO – eolické sedimenty 

       FL – fluviální sedimenty 
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