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Anotace 

 Archeologie měšťanského domu na Starém Městě pražském je jedním 

z nejkomplexnějších témat medievalistického bádání. Záchranný archeologický výzkum 

z roku 1992, na ploše parcely ppč. 690 v ulici Rybná, odhalil početný soubor závažných 

středověkých nálezových situací a artefaktů hmotné kultury, které svědčí o proměně raně 

středověké pražské sídelní aglomerace 12. století v právně konstituované město vrcholného 

středověku. Za pomoci detailních analýz uvedených archeologických situací a artefaktů jsme 

schopni vytvořit náhled do každodenního života středověkého měšťana v okrajové městské 

čtvrti s přihlédnutím k dosud neuvedeným skutečnostem. 
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Anotation 

The archeology of a town house in the Old Town of Prague is one of the most 

complex themes of medieval research. Rescue archaeological research of 1992, on the area of 

the parcel no. 690 in Rybná street revealed a large number of serious medieval finds and 

artifacts of material culture that indicate the change of the early medieval Prague settlement 

agglomeration of the 12th century in the legally constituted town of the Middle Ages. With 

the help of detailed analyzes of these archeological situations and artifacts, we are able to give 

insight into the everyday life of a medieval citizen in the outskirts of the city district, taking 

into account the previously unknown facts. 
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1 ÚVOD 

 Masivní nárůst investiční výstavby od počátku 90. let 20. století, na území pražské 

památkové rezervace, měl za důsledek zvýšení nutnosti provedení záchranných 

archeologických výzkumů. V letech 1992 – 1993 (září-únor, s přestávkami), byl proveden 

jeden z mnoha plošných záchranných archeologických výzkumů, oddělením archeologie 

pražského ústavu památkové péče (dnes NPÚ). Výzkum se nacházel na ploše parcely 

ppč.690.  

Prostorově výrazná parcela je svojí polohou vklíněná mezi důležité iniciátory, které utvářely 

ve vrcholném středověku prostorovou dispozici východní části Starého Města pražského. 

V těsném sousedství parcely (na jejím východním okraji) se totiž nacházelo v nevelkém 

odstupu těleso hradby opevnění Starého Města pražského. Dalším determinujícím činitelem 

byla přítomnost ulice Masné (dnešní Rybná, parcela k ní přiléhá svojí čelní stranou), která 

měla na své trase v krátké vzdálenosti od parcely odbočku k staroměstským masným krámům. 

Jedním z nejdůležitějších hybatelů v rozdělování prostoru této části města ovšem byla 

komenda řádu německých rytířů při kostelu sv. Benedikta (z jižní strany parcely) (Ječný – 

Olmerová 1992, 22; celkový plán 1).  

Na místě dnešního Burzovního paláce, dostavěného v polovině 90. let, (na celé ploše parcely) 

ppč. 690, byly archeologickým výzkumem odhaleny komplikované středověké situace. Tyto 

odhalené středověké situace byly přítomny na celé ploše parcely, ovšem z větší části 

fragmentárně rozrušeny pozdějšími novověkými stavebními zásahy. Zbytky odkrytých 

stavebních konstrukcí lze pravděpodobně ztotožnit se stavebními pozůstatky tří měšťanských 

domů a jejich funkčního zázemí, kdy jednotlivé měšťanské domy jsou v odborné literatuře 

známy pod svými novověkými domovními čísly (682/I., 683. a 684.) a pod označením 

„Holanův palác“.(Tomek 1907, 567; Líbal a kol. 1959a, 5; Líbal a kol. 1959b, 6). 

Pro uchopení vymezení takto složitého a významného tématu, jako je archeologie 

středověkého domu na Starém Městě pražském, bylo nutné komplexně zpracovat pramenný, 

dokumentační a nálezový fond. Členění jednotlivých kapitol je rozvrženo dle zpracovávaného 

materiálu a získaných poznatků.  

 Těžiště práce spočívá ve vyhodnocení nálezového fondu (se zaměřením na keramiku 

12. a 13. století) a následné průběžné kritice jeho vypovídající hodnoty. Chronologické 

ohraničení diplomové práce je stanoveno výskytem prvých zděných měšťanských domů ve 
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14. století. Fakta odhalená terénním výzkumem jsou uspořádána do jednotlivých sond, které 

jsou poté vyhodnoceny zvlášť dle zaznamenaných kontextů a následně diskutovány jako celek 

v celkovém vývoji středověké Prahy. 

Zástavba a prostorová dispozice parcely, zvláště je-li situována v tak velmi komplikovaném 

prostoru jako je východní část Starého Města pražského, je poté, co byla podrobena kritické 

rešerši, srovnávána s předpokládanými staršími analogiemi mimo území ČR (oblast Bavorska, 

SRN). 

1.1. Formulace badatelského tématu 

 

Nástin vývoje zástavby a hmotné kultury na ploše staroměstské parcely je poměrně 

složitě strukturované téma, které svým rozsahem spadá do několika specifických okruhů 

medievalistiky. Pokud zůstaneme pouze u vyhodnocení archeologických situací, je nutné 

vyjmenovat okruhy řešených témat a jejich determinující faktory: 

 Vliv přírodního prostředí, které utvářelo podobu a vývoj osídlení této části 

města. 

 Charakter a vývoj odkrytých stavebních konstrukcí (zde se připojuje téma 

jejich odkryvu a následného stavu zachování). 

 Prostorová podoba osídlení východní části Starého Města pražského. 

 Stratigrafické vztahy mezi jednotlivými kontexty v odhalených situacích. 

 Výpovědní hodnota získaných archeologických artefaktů (množství a jejich 

výskytu v jednotlivých kontextech, následné postdepoziční procesy a možnosti 

interpretace složitých stratigrafických souvrství). 

 Socio-topografická analýza vymezeného prostoru umožní částečné vysvětlení 

jednotlivých vlastnických a majetkových vztahů, které determinujícím 

způsobem ovlivnily charakter této části Starého Města pražského. 

1.2. Topografické vymezení sledovaného území 

 

Rozsah výzkumu byl vymezen plochou parcely ppč. 690, která se nachází ve východní 

části Starého Města Pražského. Přesné vymezení je následující – severní strana parcely je 

dnes tvořena koncem zadních traktů domů z dnešní ulice Benediktské. Jižní strana je 

ukončena částečně u objektu OD Kotva a jeho technického zázemí. Západní hranici parcely 
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tvoří dnešní uliční čára v Rybné. Východní ohraničení parcely tvoří zadní trakt domu čp. 

1003/3 z ulice Revoluční (celkový plán 1 a 2). V přední části parcely u dnešní ulice Rybná se 

nacházela budova tzv. „Holanova paláce“.  

Prostor východní části Starého města pražského zaujímá velmi specifický postoj 

v utváření raného městského organismu. Početné přestavby a živelné pohromy způsobily, že 

tato oblast během období od 12. století do sklonku 20. století zcela změnila svoji prostorovou 

dispozici.  

Následný rozvoj v 60. a 70. letech, tzv. „staveb socialismu“ přinesl v určitých případech svým 

necitlivým přístupem nenávratnou ztrátu některých památkových objektů. Tento trend je 

dodnes patrný v urbanistické podobě východní části Starého Města pražského okolo zaniklého 

kostela sv. Benedikta. Tato část Starého Města pražského byla nenávratně poškozena a 

následně zcela smazána novostavbou obchodního domu Kotva v 70. letech 20. století. Při 

stavbě obchodního domu byla zničena unikátní sídelní situace, obsahující aspekty vývoje 

z raně středověké pražské sídelní aglomerace do právně konstituovaného vrcholně 

středověkého města – včetně jeho signifikantních znaků (hradba, příchod církevních řádů do 

prostoru města, apod.). Navíc díky výše zmíněné stavbě byly nenávratně zničeny prostorové 

navazující vztahy mezi parcelou ppč. 690 a ppč. 670, přičemž na parcele ppč. 670 byly 

přítomny významné archeologické památky v období od novověku do raného středověku 

(konec 10. století; Ječný 2006, 8). 

Poslední velmi škodlivý zásah, jak z památkového tak i z urbanistického hlediska, byl 

proveden novostavbou dnešního Burzovního paláce, který je necitlivě zasazen do dnešní 

uliční fronty. 

1.3. Vymezení zpracovávané plochy a nálezového fondu 
 

Plošná rozloha ZAV a velké množství odkrytých situací
1
 byly důvodem vymezení části 

celkové plochy, která je zpracována v diplomové práci. Po předběžném kritickém rozboru 

nálezové dokumentace a po konzultacích s vedoucími výzkumu PhDr. Zdeňkem Dragounem 

a PhDr. Michalem Trymlem bylo přistoupeno k zpracování následující části plochy –  

                                                           
1
 Významnou roli zde hraje časový faktor, celkové zpracování ZAV by bylo velmi časově náročné i pro  

mnohačetný badatelský tým. 
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analyzované plochy a archeologické situace se nacházejí ve východní části parcely, přičemž 

jsou vymezeny stavebními konstrukcemi
2
 a mohou být v prostorovém vztahu s důležitými 

determinujícími činiteli vývoje středověké podoby města – staroměstským fortifikačním 

systémem. V geodetické síti výzkumu se jedná o následující čtverce: H12 – H16, I12 – I16, 

J11 – J15. 

Po důkladném rozboru nálezových situací bylo přistoupeno k předběžné rešerši nálezového 

fondu, přičemž bylo zjištěno, že největší vypovídající hodnotu
3
 mají situace popsané 

v kapitole 6. Nálezový fond byl poté z těchto situací sumarizován se zřetelem na zachycení 

vzájemných vztahů keramických artefaktů ve 12. – 14. století
4
. Bohužel většina (60 % 

z celkové plochy) byla zničena novověkými zásahy. Situace, které mohly být kriticky 

zhodnoceny a poté interpretovány jsou uvedeny v kapitole 6. 

2. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 

2.1. Geomorfologické poměry a členění reliéfu 

 

Území Starého Města, respektive lokality, se nachází na ploše akumulační mladopleistocenní 

plošiny na východě Pražské kotliny, která zaujímá nejnižší části údolí Vltavy. 

Geomorfologické členění je následujícího typu: zájmové území se nachází v Poberounské 

subprovincii, v severovýchodním okrajovém geomorfologickém celku Brdské oblasti, kdy 

spadá svojí celou výměrou do geomorfologického celku Pražské plošiny, do jednotky I-1d, 

Pražská kotlina (Balatka 2001, 15). 

Přesnější rozdělení geologického podloží a pokryvu je na - horniny skalního podkladu 

z ordoviku tvoří řevnické křemence (žlutavé jemnozrnné křemence s proplástky jílovců). 

Horniny pokryvných útvarů jsou složeny z písčitých štěrků (včetně holocénních) a písků teras 

Vltavy, o mocnosti 2-4 m (Šimek 1969, 14). 

                                                           
2
 Kde je předpoklad jejich ztotožnění se středověkými měšťanskými domy 

3
 Cca 60 % situací je zničeno novověkými a recentními zásahy. 

4
 Poznání keramické produkce v těchto stoletích je poměrně fragmenterizované. 
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Tento úsek terasy je charakteristický výskytem staropaleozoických jílovitých břidlic. Jejich 

složení je typická tenká vrstevnatost a vhodnost pro zakládání staveb (pouze při stabilních 

hydrogeologických podmínkách
5
; Kovanda et al. 2001, 93, 98). 

Umístění parcely ppč. 690 v prostřední části dnešní Rybné ulice spadá do skupiny 

pleistocénních fluviálních teras – nejnižší terasové akumulace, kladené do würmského 

glaciálu. Tyty terasy vytvářejí pískoštěrková tělesa, vycházející místy až na povrch, která jsou 

často krytá holocenními povodňovými hlínami, dejekčními kužely či úzkými pruhy mladých 

svahovin a splachů. Dle rozdělení teras, je plocha ppč. 690 začleněna pod terasou VII b- 

újezdskou. 

2.2 Hydrologické poměry 

 

 Hydrologické poměry jsou a byly silně ovlivněny blízkostí Vltavy (470 m severně). 

Na území Starého Města tvoří podzemní voda souvislý horizont v propustných písčitých 

štěrcích, který sahá až ke skalnímu podkladu. Úroveň hladiny podzemní vody je ovlivňována 

vzdutou hladinou vody v řece a její kolísání je podmíněno změnami vodních stavů. Důležitým 

faktorem pro výšku hladiny spodní vody byla výstavba vltavských jezů (převážně v 13. 

století, některé ovšem již dříve). Před samotnou výstavbou jezů byla hladina Vltavy u 

dnešního Mánesova mostu na kótě 181,70. Po výstavbě jezů stoupla až na dnešní úroveň - tj. 

cca 184,90 (Záruba – Šimek 1964, profil 6). Vltava svojí hladinou v raném středověku byla 

tedy o 3 - 3,5m níže.  

 

Zde je nutné konstatovat, že každodenní život města dalekosáhle ovlivňovaly nenadálé 

povodně. Z historických pramenů víme za posledních 800 let o cca 50 velkých povodních, při 

nichž v Praze vystoupila hladina řeky o více než 3 m. Za největší je považována povodeň z 

roku 1432, kdy došlo k zvýšení hladiny výrazně nad 5 m (Elleder 2005, 161).  

 

Zkoumané místo se nalézá na pravém břehu Vltavy, ve vzdálenosti 470 m od říčního břehu. 

Poloha byla dostatečně chráněna i za mimořádných povodňových stavů, a to i po výstavbě 

pražských jezů a tedy výrazném vzdutí hladiny Vltavy. V raném středověku voda ani při 

největších povodních nevystoupila na terasový stupeň VIIb, kam patří Malé a Staroměstské 

náměstí a oblast Rybné ulice a Náměstí Republiky.  

                                                           
5
 Právě otevřené výkopy není vhodné nechávat déle nevyplněné, protože, stěny se poté rychle vlivem ovzduší 

bortí 
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Po zvýšení hladiny řeky v důsledku výstavby jezů v 13. století je ze středověkých zpráv 

známá pouze jedna povodeň, při které voda dosáhla výrazněji i na povrch stupně VIIb. Území 

nad kostelem sv. Haštala bylo podle kronikářských zpráv poprvé zaplaveno až roku 1432 

(Elleder 2005, 167), zda však voda dosáhla až k Rybné ulici, není jisté. Letní povodeň z roku 

1432, je považována za vůbec největší za všech zaznamenaných povodní v Praze. Zvýšená 

hladina povodně byla asi o metr vyšší než u povodně v r. 2002 (Elleder 2005, 168).

 Úroveň hladiny podzemní vody je možno očekávat na niveletě 184,00 – 184,50 m. n. 

m. (Šimek 1970, 52). 

 

 Plochu sledované parcely ppč. 690 je možné prohlásit za bezpečnou i před největšími 

vzedmutími hladiny Vltavy ve středověku. 

 

2.3. Přirozená vegetace 

 

 Území parcely ppč. 690 svojí polohou spadá do výskytu tzv. jilmové doubravy
6
 

(Moravec - Neuhäsl a kol. 1991, 79), která byla v prostředí Prahy přítomna do nadmořské 

výše 180 – 200 m. Samotná vegetační asociace osidluje vlhké až slabě vysychavé eutrofní 

hlinité půdy typu hnědá vega (zhnědlá glej) s hladinou podzemní vody zpravidla hluboko pod 

půdním povrchem. Kolísání hladiny vody je v rozmezí 0,5 m. Pro půdy této asociace je 

typická vysoká zásoba živin, nasycený sorpční komplex a nízký obsah humusu. Polohy 

nejvlhčího křídla asociace jsou zaplavovány v pětiletých intervalech, nejvyšší úrovně jen 

vyjímečně (Moravec - Neuhäusl a kol. 1991, 80). 

2.4. Půdní pokryv 

 

 Na pražském pravobřeží v prostoru Starého Města se obvykle na substrátu 

povodňových sedimentů v průběhu holocénu vyvinula písčitá půda hnědé až narezlé barvy. 

Půdotvorné pochody se projevily v různé intenzitě, např. v čp.1067 v Týnské uličce se na 

zkoumané ploše dvora ukázaly v mocnosti kolem 30 až 40 cm. Obdobný půdní typ z prostoru 

náměstí Republiky posuzovala na základě mikromorfologického rozboru prof. L. Smolíková a 

označila jej za arenosol, resp. arenickou regozemi.  

                                                           
6
 Zbytky původní vegetace se vyskytují pouze v malých celcích okolo… (cit.). 
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Pro danou půdu je charakteristický vysoký podíl půdního (mikro)skeletu, který ve výbrusu 

převažuje nad půdní hmotou a jehož nízký stupeň zvětrání svědčí o poměrně krátké době 

geneze. Díky minerálně chudému substrátu hlinitých písků a malému obsahu humusu nelze 

takovouto půdu z pohledu zemědělského využití označit za příliš jakostní (Zavřel 2007, 6; 

Zavřel 2009, 31). 

 

2.5 Popis terénu na základě archeologického odkryvu 

 

Nadmořská výška dnešního povrchu lokality se pohybuje okolo nivelety 192,10 m n. m. 

Výška původního povrchu terénu se zde pohybovala mezi kótami 187,30 – 187,45 m. 

  

2.6.  Terasa VII b- újezdská s erozní rýhou či zaniklou vodotečí? 

 

Povrch újezdské terasy je na ploše Starého Města pokryt násypy mocnosti, která 

lokálně kolísá, a to mezi 4-10 m. Důležité místo zde zaujímá linie příkopu staroměstského 

opevnění, kdy se na jeho dosaženém dně vyskytují bahnito - jílovité náplavy (Záruba 1948, 

58; obr. 10). Sondáž na ploše stavenišť domů č.p. 1006 a 771 dokázala, že náplavy se 

vyskytují v hloubce 183,50 – 185,00 m. n. m. Dle zjištěných poznatků můžeme usuzovat, že 

hradební příkop byl asi pravděpodobně založen a poté vyhlouben v místě starého říčního 

ramene (Záruba 1948, 59). Výše uvedené zjištění bylo částečně potvrzeno při výzkumu 

dokumentujícím trasu plynovodu skrze ulice Masná, Rybná a Benediktská. V trase ulice 

Rybná, mezi bočními ulicemi Benediktská a Jakubská, byl zachycen prudký zlom, který 

markantně klesá až k výškové hranici 184,00 (kdy ovšem nebyla horní hrana podloží 

zachycena
7
). Zlom je považován za součást deprese, která je interpretována, jako starší říční 

rameno nebo také jako erozní rýha, která v určitých částech byla využita při budování 

staroměstského hradebního příkopu (obr. Záruba), rozsah a samotný charakter, ovšem, není 

stále přesně znám
8
 (Dragoun 1981, 229).  

 

                                                           
7
 Zde bylo možné využít údajů sondáže kopané geologické sondy č.20, v blízkosti fronty domu č.p. 1006, která 

zachycuje úroveň podloží ve výši 187,35 m. n. m. 
8
 Souhrnně geologické jevy z pražského prostředí vymapoval Jan Zavřel v článku: Geologická problematika 

archeologického poznání pražského území. 
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Novější zjištění z archeologických výzkumů ovšem dokládají její předpokládaný 

průběh skrze terasu VII b (obr.). Zjišťovací archeologický výzkum na ploše parcely ppč. 

711/I., čp. 693/I. doložil povrch terasového stupně na niveletě 187,14 – 187,20 m n. m. 

Povrch terasy nebyl asi absolutně rovinatý, ale s lokálně výraznými depresemi, které ve 

vybraných případech mohly splňovat roli lokálních vodotečí. Mocnost této pleistocenní 

štěrkové akumulace je minimálně 6 –10 m. Svrchní partie štěrkopísků byla tvořena šedými 

slabě zahliněnými písčitými štěrky netypickými pro staroměstský prostor. Je pravděpodobné, 

že se zde, nedaleko pod svahem vyššího stupně VIIa, nacházela lokální nevýrazná deprese 

snad někdy zaplňovaná vodou (Havrda - Omelka 2000, 16). Obdobná geomorfologická 

situace (sníženina – deprese) byla popsána na nejnižším stupni VIIc pod hranou stupně VIIb 

v prostoru Husovy ulice
9
 (Hrdlička 2000, 169; Hrdlička 2009). 

 

Druhý z provedených záchranných archeologických výzkumů, který se nacházel na rohu ulic 

Benediktská a Dlouhá (ppč. 702, čp. 1100/I.) konstatuje podobná fakta, úroveň podloží byla 

zachycena na kótě 187,30 – 187,45 m. V místě parcely se v morfologii terénu neprojevily 

žádné znatelné deprese či elevace, ovšem po vyhodnocení výšek povrchu člověkem 

nenarušených terénů v širším okolí je možno konstatovat, že se lokalita nalézá v centrální 

části rozsáhlé, mělké deprese, jejíž dno bylo přibližně o 1 m níže než okolní terén (Havrda 

2009, 10). 

Průběh k původně zachycené trase deprese, koliduje s plochou parcely ppč. 690, kdy se nalézá 

přibližně u jejího severního okraje a je doložen prudkou hranou, padající severním směrem, 

na plochách sond J14, J15 a částečně J12. Průřez hrany lze označit za velmi prudký
10

 (obr.38 

a 39). 

3.HISTORIE LOKALITY NA PODKLADĚ PRAMENNÉ A ARCHEOLOGICKÉ 

BÁZE 

3.1.  Výpověď písemných pramenů 

 

 Detailní analýzu pramenné báze předkládáme v kapitole 8. Zde jsou kriticky 

analyzovány písemné zmínky o objektech. 

                                                           
9
 Další literatura v Hrdlička 1997, 250 a Hrdlička 2005. 

10
 Více popis v kapitole 5.8., strana 35. 
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 3.2.  Rybná ulice na pražských vedutách a plánech 

 

 Velmi cenné svědectví nám o urbanistickém vývoji celé trasy ulice Rybná poskytují 

dochované pražské veduty a plány
11

. Četné přestavby po celé délce Rybné ulice způsobily, že 

její dnešní podoba již nemá skoro žádné prvky středověké urbanizace, tudíž je nutné učinit 

kritický rozbor jednotlivých vyobrazení jednotlivých chronologických fází vývoje zástavby 

jako jednoho z vypovídajících pramenů. 

Jedno z nejstarších zobrazení ulice Rybné a její zástavby můžeme vidět na Plánu 

královského hlavního města Prahy v Království českém od Josefa Daniela Hubera z roku 

1769, kdy pravděpodobně část domu čp. 684 je zakryta věžemi kostela sv. Benedikta po 

barokní přestavbě (obr. 1). V čelní straně parcely se vyjímá Holanův palác – čp. 682/I., který 

je zde zachycen ve své barokní podobě a čtvercovém půdorysu. Ze zadního traktu Holanova 

paláce vybíhá křídlo směrem k domu čp. 684, nacházející se pravděpodobně na severní straně 

parcely ppč. 690. Jižní křídlo zatím zcela chybí (obr. 1). Půdorysný plán
12

 Josefa Daniela 

Hubera je natolik zatížen nepřesnostmi, že pro další analýzu není plně použitelný. 

 Plán Franze Leonarda Hergeta vydaný v roce 1791 ukazuje částečně odlišnou situaci. 

Na půdorysu je možno vidět tzv. Malou Benediktskou uličku
13

 a blok domů, který jí svírá. Na 

straně uliční fronty parcely ppč. 690 je přítomen Holanův palác, zaznamenaný jako solitérní 

stavba v půdorysu písmene L. V jeho těsném sousedství ze severní strany je přítomen dům čp. 

683, který ještě není se samotnou stavbou paláce stavebně srostlý
14

 (obr. 2). Dům čp. 684 zde 

není zaznamenán vůbec, jeho půdorys není vůbec zahrnut do plochy, která vymezuje 

východní zázemí čp. 682 (obr. 2). 

 Z roku 1815 pochází plán Prahy Josefa Juttnera, který je proveden v půdorysné verzi. 

Plocha námi sledovaných parcel je zde vyznačena
15

 mezi čp. 684 a 682, které je již spojena 

s čp. 683. Dům čp. 684 zde těsně přiléhá na nově prostorově výrazný Holanův palác
16

, kdy ve 

střední části křídla lze pozorovat malý výstupek zdiva obdélníkového obvodu, který můžeme 

                                                           
11

 V seznamu literatury je uveden přehled originálních mapových děl. 
12

 Půdorysný plán vzniká ve stejné době jako výše analyzovaný pohled z perspektivy. 
13

 Pojmenování převzato z mapového podkladu Wáclava Wladivoje Tomka. Trasa uličky zaniká po roce 1840 
(Líbal 1959b, 15). 
14

 Toto stavební propojení se děje až polovině 19. století (Líbal 1959a, 19). 
15

 Je zde nakreslena parcelní hranice. 
16

 Avšak toto zobrazení je velmi nepřesné. 
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čistě hypoteticky prohlásit za hmotu domu čp. 684 vtělenou do křídla. Jižní křídlo Holanova 

paláce zatím dle půdorysu ještě nebylo postaveno (obr. 3).  

 Verze císařského otisku stabilního katastru vzniklá zhruba kolem roku 1840 ukazuje 

prostorové změny v zástavbě kolem nyní již zaniklé Malé Benediktské uličky (její zánik 

klademe právě do období, kdy vzniká Stabilní katastr), na její ploše byly rozšířeny zadní 

trakty domů z Benediktské ulice. Hmota domu čp. 684 je již zcela zaniklá pod nově 

vystavěným jižním křídlem Holanova paláce, které pravděpodobně reaguje na možnost 

zrušení Malé Benediktské uličky. V dvorním traktu Holanova paláce se nachází
17

 čtvercová 

vestavba svázaná s jižním křídlem téhož paláce, která byla pravděpodobně vystavena na místě 

zaniklého půdorysu vrcholně středověkého břidlicového domu (obr. 4) 

 

3.3.  Archeologické výzkumy v okolní zástavbě 

 

 V nejbližším okolí sledované lokality proběhlo několik archeologických výzkumů, 

které doložily, že na sledovaném území jsou doklady lidské přítomnosti již z průběhu 11. 

století. Jedna z nejdůležitějších ploch, která byla prozkoumána v těsném sousedství Holanova 

paláce, nese označení ppč. 670, kde byly odhaleny komplikované středověké situace. Na její 

ploše se rozkládal tzv. svatobenediktský sídelní areál, který v úhrnu obsahoval několik 

chronologických fází středověkého osídlení, s komponenty dotvářejícími celkovou tvář 

východní části Starého Města pražského v období 2. poloviny 11. století – počátku 17. století 

(Ječný – Olmerová 1992, 31).  

Dalším důležitým počinem bylo vyhloubení jámy a následná stavba protipožární 

železobetonové nádrže na ploše staroměstské parcely ppč.670, kde se dnes nachází obchodní 

dům Kotva. Nádrž byla postavena ve válečných letech 1942-43, kdy při její stavbě 

archeologové nesměli býti přítomni její stavbě, což má za důsledek ztrátu signifikantních 

prostorových vztahů k sousedním parcelám (mj. i k ppč. 690; Ječný 2006, 5). 

Během pozvolného nástupu poválečného stavebního ruchu, díky dokumentárnímu úsilí 

pracovního kolektivu okolo prof. Dobroslava Líbala, pod záštitou SÚRPPMO, vzniklo 

stěžejní souhrnné vyhodnocení stavebně historického vývoje,  

                                                           
17

 Asi v období pořízení Stabilního katastru či krátce před ním. 
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velké části staroměstských domů a paláců. Tzv. pasporty jednotlivých domů a paláců zahrnují 

i palác (tzv. Holanův) pod číslem č.p. 682/I. a č.p. 684. pro které byly vyhotoveny v roce 

1959 (obr.). 

Výzkum pod stavbou budoucího OD Kotva v letech 1972-1973, přinesl do té doby nevídaný 

rozsah archeologických prací v jádru středověkého města na území Čech, který ovšem neměl 

dostatečný časový rámec. Plocha zkoumaných situací činila 3ha, přičemž výzkum mohl trvat 

pouze sedm měsíců. 

 Archeologickým výzkumem zachycené struktury a situace na parcele ppč. 670 lze 

možno rozdělit do následujících časových fází: 

I.) konec 11. století(?) – 2. třetina 12. století: nejstarší fáze pohřebiště před stavbou 

kostela sv. Benedikta
18

. 

II.) 2. třetina 12. století – 1. třetina 13. století: výstavba románského tribunového 

kostela zasvěceného sv. Benediktu a kvádříkových staveb
19

 v jeho sousedství. 

Sídelní areál zahloubených obytných staveb a výrobních objektů, kolem kostela 

sv. Benedikta. 

III.) 1. třetina 13. století – 14. století: příchod řádu Německých rytířů
20

, výstavba 

komendy, přestavba kostela sv. Benedikta s ohledem na determinaci 

staroměstským opevněním. 

IV.) 14. – 15. století: přestavba areálu komendy (i s kostelem sv. Benedikta) ve 

vrcholně gotickém stylu. 

V.) 15. – počátek 17. století: útěk řádu Německých rytířů z Prahy vlivem husitského 

hnutí (1420). Rozprodání areálu komendy na parcely pražským měšťanům. 

Bourání staroměstských hradeb (Janáček 1983, 58). 

VI.) 17. – 18. století: areál bývalé komendy získali strahovští premonstráti, kteří zde 

založili seminář a staví nový barokní chrám sv. Benedikta. 

VII)     18. století – 70. léta 20. století: zrušení klášterního semináře a v budově koleje 

zřízen ústav šlechtičen. Kostel sv. Benedikta zbourán a na jeho místě vzniká zahrada, později 

veřejný park ((Ječný 1975, 68; Ječný – Olmerová 1992, 23 - 24; Ječný 2006, 32; celkový plán 

2). 

                                                           
18 Pohřebiště bylo zatím vyhodnoceno pouze předběžně. 
19

 Shrnutí a vyhodnocení získaných poznatků ohledně románských kvádříkových domů uceleně publikováno 
v Dragoun, Z. – Škabrada, J. – Tryml, M. 2002: Románské domy v Praze. Praha.  
20

 Detailní analýza v kapitole IV.l. Příchod řádu Německých rytířů do Prahy. 
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 Důležitým zjištěním, který přinesl ZAV, o podstatných informacích o tvaru reliéfu, 

konstituování jednotlivých tras uliční sítě v místech Rybné a Benediktské ulice, byl ZAV při 

výkopech a ražení trasy plynovodu v úseku Dlouhá, Masná, Rybná, Královodvorská a 

Benediktská. Výzkum proběhl v letech 1977-1979 (Dragoun 1981, 229).  

Následující výzkumy na tomto území spadají již do období poslední dekády minulého století, 

kdy investiční výstavba v Praze dosáhla svého vrcholu. Prvním byl ZAV, proběhnuvší 

v letech 1999 – 2001 (s přestávkami, po etapách) na ploše parcely ppč. 711, čp. 693. 

Zachycené situace měly následující výpověď – na prostoru parcely byly odkryty zbytky 

zděných konstrukcí staroměstských domů pocházejících pravděpodobně ze 14. století, 

společně s jejich zázemím (zbytky dřevěných konstrukcí, plotů, pece, dláždění, apod.). 

Předchozí fázi osídlení gotickým domům tvořilo mohutné středověké souvrství datované 

v rozmezí poloviny 12. století – poloviny 13. století, na které chronologicky navazují zbytky 

srubových staveb z období po polovině 13. století. Gotická zástavba zaniká v novověku (17. – 

18. Stol.), kdy je celý prostor radikálně přestavěn (Havrda - Omelka 2000, 88). 

Menší sondáží provedenou v roce 1998, při ZAV dalšího domu čp. 694, v ulici Rybná, 

byl odkryt pozůstatek spodní zděné konstrukce studny (datována do 14. století) a malé části 

objektu, který se zahluboval do podloží
21

 (datován do 13. století), (Dragoun 1999, 221). 

Poznatky o utváření prostoru a jednotlivých stavebních fází domů na okraji Starého 

Města pražského přinesl ZAV z objektu čp. 669, v Rybné ulici, z roku 2005. ZAV byl 

situován do přízemních a sklepních partií domu, kde byly zachyceny pozůstatky zděných 

konstrukcí – zdi a části portálku, které mohly souviset se středověkými sklepními interiéry 

domu. Zajímavým zjištěním je taktéž jeho proces pustnutí, kdy se již v polovině 17. století 

hovoří o domu pustém, což je v této konstelaci místa, času a majetkových přesunů 

přinejmenším nezvyklé (Dragoun 2007, 241). 

Parcela ppč. 702 na rohu ulic Benediktská a Dlouhá díky ZAV z roku 2010 rozšířila 

poznání zástavby a jejího charakteru ve východní části SMP u hradebního pásu a okolní 

zástavby u vjezdu do samotného středověkého města. 

 Nejstarší dochovaný horizont představoval pohřbený půdní typ, překrytý vrstvou z průběhu 

12. století., pravděpodobně splachem Ve výplni půdního typu se sporadicky objevovaly 

neurčitelné zlomky pravěké keramiky.  

                                                           
21

 Objekt byl zahlouben 30 cm do podloží a byl elipsovitého tvaru. 
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K nejstaršímu středověkému horizontu (polovina 12. století – polovina 13. století) jsou 

přiřazeny zbytky konstrukcí dvou polozahloubených domů (v jednom případě i se vstupní šíjí) 

a vanovitý objekt nejasného (železářské zařízení?) charakteru. 

Lokační horizont (2. polovina 13. století – 14. století) reprezentuje 1,5 m mocné souvrství, 

jehož komponenty tvořily: torzo zděné konstrukce, pravděpodobně zahloubeného domu, 

pozůstatky různých lehčích konstrukcí (kůlové a sloupové jámy a zahloubeniny, příkopy, 

rýhy) a vyzdívaná studna, později sloužící jako jímka
22

, pozůstatky konstrukcí jak 

železářských pecí, tak i na výrobu potravin (Havrda 2009, 131) 

Z průběhu následné chronologické fáze (15. století) se zachovala pouze jímka vyplněná 

odpadem z téhož století. 

Protože na ploše parcely došlo ve 20. století k totálnímu odstranění svrchní poloviny nadložní 

stratigrafie, z novověkých situací se dochovaly pouze ojedinělé zahloubené objekty. 

K největším patřila vyzděná čtvercová fekální jímka, která obsahovala nálezy skla a keramiky 

z 2. poloviny 16. – 1. poloviny 17. století. 

Samotný prostor domu
23

 byl odhalen pouze ve formě suterénních prostor. Rozpoznán byl jeho 

velmi složitý stavební vývoj. Z  lokační fáze, patrně z průběhu 13. století, se dochovalo torzo 

zadního jádra domu, vyzděné křemencovými kameny. Ve vrcholném středověku (ve 14. 

století), proběhly minimálně další dvě stavební fáze. Nejdříve byl postaven průjezdový dům 

s komorou a následně došlo k podsklepení západního traktu. Poté následovaly novověké 

přestavby celého domu (Havrda 2009, 130). 

 Jeden z největších výzkumů na území Pražské památkové rezervace, proběhnuvší 

v letech 2003-2004 na ploše bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad a jejich okolí (Náměstí 

Republiky), doložil frekventovanou spojnici Starého Města s jeho sousedícím prostorem 

(posléze Novým Městem pražským). Sondáže umístěné do předpokládaných vjezdů do 

podzemních garáží z plochy Náměstí Republiky, odhalily ve skoro celé šíři část příkopu 

staroměstského opevnění z poloviny 13. století, včetně jeho zásypu. Další sondáž odkryla 

středověkou pec na vápno - vápenku, jejíž doba fungování se může chronologicky spojovat 

s dobou výstavby staroměstské fortifikaci či krátkého úseku těsně po ní (Juřina – Zavřel 

2011, 177).  

                                                           
22

 Na ploše parcely byla též odkryta solitérní jímka vyzdívaná z křemencových kamenů. 
23

 Dům byl zbourán v roce 1938, kvůli nové výstavbě, která se ovšem nikdy neuskutečnila. 
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Stopy využívání komunikačního koridoru, který plnil funkci jedné z vedlejších spojnic 

Starého Města s okolím, byly doloženy nepříliš mocnými vrstvami splachů, valounkového 

štětování a vyrovnávkami, které ve středověku tvořily s největší pravděpodobností pochozí 

úrovně
24

 v prostoru Náměstí Republiky (Juřina a kol. 2009, 43). 

Období tzv. raně středověké sídelní aglomerace (11. - 1. pol. 13. stol.) zastoupené 

zbytky zděných konstrukcí románských kvádříkových domů, bylo zdokumentováno při 

výzkumu čp. 660 v ulici U Obecního domu. Nejstarší horizont byl zastoupen propálenými 

mazanicovými krami, které byly pravděpodobně pozůstatky železářských pecí, datované do 

poloviny 12. stol. Další chronologická etapa vývoje lokality byla zastoupena zbytky 

románského kvádříkového zdiva, pravděpodobně části domu a k odkrytým zbytkům 

konstrukce přiléhajícím archeologickým souvrstvím, datované keramickými fragmenty do 

stejného období (archaicky zduřelý okraj). Transformace raně středověké sídelní aglomerace 

do právně konstituovaného města s novým lokováním některých jeho částí souvisí taktéž 

výstavba staroměstské fortifikace. Zděné konstrukce románského domu se nacházely přímo 

v jeho trase a tak v době výstavby staroměstské fortifikace byl pravděpodobně opuštěn a poté 

částečně zbourán. Tato vývojová fáze lokality se udála v rozmezí 30. – 50 let 13. století, kdy 

je zde vyhlouben příkop samotného opevnění, který uzavírá středověkou stratigrafii. 

Následující stratigrafie mají již zcela novověký charakter (Omelka – Řebounová 2007, 42). 

3.4. Shrnutí a nastíněné otázky vývoje osídlení 

 

 Poznatky uvedené v předchozím oddíle ukazují velkou intenzitu osídlení východní 

části dnešního Starého Města pražského ve středověku. Prvé doklady osídlení spadají na 

počátek 12. století a jsou zastoupeny částmi odhaleného pohřebiště pod (pozdější) stavbou 

kostela sv. Benedikta. Fragmenty zahloubených objektů, železářských zařízení a pozůstatky 

konstrukcí zahloubených suterénů domů doplňují sídelní mozaiku 12. století
25

. K obytným 

objektům taktéž spadají odhalené zbytky zdiva románských kvádříkových domů, ovšem jejich 

datace je již širší - pol. 12. století - pol. 13. stol. Všechny odkryté nálezové situace můžeme 

zařadit do stejného kontextu s ostatními na území pražské raně středověké sídelní aglomerace. 

                                                           
24

 Ve výplni těchto vrstev se nalézaly ztrátové předměty jako např.  
25

 Typickým představitelem keramické produkce je archaicky a poté (od poslední třetiny 12. století) klasicky 
zduřelý okraj u nádob. 
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Sídelní obraz části raně středověké aglomerace je různorodý, k dokladům osídlení, které se 

koncentruje u významných tras cest (dnešní ulice Dlouhá a Králodvorská, Náměstí 

Republiky) lze konstatovat, že v období před právním lokováním Starého Města pražského, 

mělo difuzní charakter asi s přidruženými objekty
26

 výrobního či jiného charakteru. Doklady 

osídlení se nacházejí v těsné blízkosti budoucích staroměstských hradeb, kdy při jejich 

výstavbě
27

 bylo osídlení zcela záměrně zničeno tak, aby budoucí hradební pás byl stavěn tzv. 

na zeleném drnu. 

Masivní přerozdělení a přestavba východní části Starého Města, při výstavbě hradeb, měly 

také za důsledek zbourání románských kvádříkových domů
28

. Právě mapování rozsahu 

staršího osídlení (12. stol. – polovina 13. stol.) je pro tuto oblast naprosto klíčové spolu 

s přeměnou
29

, která započala přerod z raně středověké sídelní aglomerace na právně lokované 

město. 

4.CÍLE A METODA ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

4.1. Cíle archeologického výzkumu 

 

Zjišťovací archeologický výzkum
30

, který proběhl před samotným započetím 

záchranného archeologického výzkumu 
31

, odhalil komplikované souvrství středověkého stáří. 

Plocha sondáže ZJAV se nacházela na celé ploše později vyměřeného čtverce F3 geodetické 

sítě výzkumu. 

Cílem následného ZAV bylo co nejvíce podrobné odkrytí archeologických situací na 

ploše zasažené stavbou a jejich kompletní dokumentace.  

Exkavované území ZAV se rozkládalo po celé ploše parcely ppč. 690. Její severní strana je 

ohraničena parcelní zdí, která pravděpodobně vznikla během přeparcelování sledovaného 

                                                           
26

 Tvar a funkce objektů u většiny z nich je pouze předpokládaná, jako např. zásobní jámy, pozůstatky 
sloupových a kůlových konstrukcí ve formě jamek a jam, které předtím měly různé funkce. 
27

 40. – 50. léta 13. století. 
28

 V případě plochy tzv. Palladia – Kasáren Jiřího z Poděbrad a výzkumu, kdy zaniká osídlení datované do úseku 
12. stol. – polovina 13. století (Juřina 2009, 110). 
29

 výstavba staroměstského hradebního pásu. 
30

 Dále uváděn jen jako ZJAV. 
31

 Dále uváděn jen jako ZAV 
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prostoru a po přestavbě domovních bloků v roce 1840
32

. Východní strana parcely bohužel 

nebyla zkoumána v plném rozsahu. Došlo zde k nebezpečné statické situaci vinou špatně 

sanovaného obvodového zdiva vedlejšího objektu, a proto nebyla řada sond J16, I16 a H16 

podrobena archeologickému výzkumu. Východní strana parcely hraničí s dnešní ulicí Rybnou 

a jižní strana je v těsném sousedství se stavbou OD Kotva (obr.). Výstavba OD Kotva měla 

bohužel značně negativní vliv na parcelu ppč. 690, kdy došlo  během provádění stavebních 

výkopových prací k úplnému zničení archeologických terénů v jižní části parcely, viz kap. 

výše (obr.). 

4.2. Metoda archeologického výzkumu 

 

 Výzkum byl prováděn standardními postupy, které jsou určeny pro exkavaci 

v dlouhodobě osídlených sídelních areálech
33

. Při postupu výzkumu je kladen velký důraz na 

zachycení všech stratigrafických jevů a jednotek, jakkoliv jsou složitě uloženy. Taktéž 

proběhla dokumentace přírodních jevů a kontextů. 

Veškeré stratigrafické jednotky a kontexty byly evidovány do víceúrovňové databáze, 

přičemž každá stratigrafická jednotka měla své jedinečné číslo. Pro každou jednotlivou 

jednotku byl vytvořen speciální formulář, kde byly popsány její vlastnosti.  

Artefakty nalezené v jednotlivých stratigrafických jednotkách byly odborně vyzvednuty, 

zdokumentovány a poté restauratérsky ošetřeny. Sáčky z jednotlivých kontextů byly 

rozděleny a označeny dle druhu nalezených artefaktů do několika kategorií – keramika, sklo, 

mince, kosti, barevné kovy, železo, dřevo, stavební keramika, dlaždice, kuchyňský odpad a 

struska
34

. 

Každý sáček je číslován dle kontextu, ve kterém byly zaznamenány nálezy z jeho obsahu. 

Sáčky jsou následně očíslovány dle charakteru jejich obsahu, resp. jednotlivá čísla kontextů se 

mohou opakovat z důvodu velkého množství archeologických nálezů v kontextu.
35

 

                                                           
32

 V tomto roce je zaznamenána kompletní přestavba v trase tzv. malé uličky za čp. 684, kdy tato ulička byla 
zrušena a její prostor byl využit na přístavby zadních traktů domů z Benediktské ulice (Líbal 1959b, 15). 
33

 Zde je nutno uvést, že území historických měst Pražských má vytvořenu svoji vlastní koncepci postupu ZAV. 
34

 Detailní výčet všech výše uvedených kategorií je v příloze nálezové zpávy. 
35

 Např. velké množství strusky. 
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 Plocha výzkumu byla během provádění archeologických prací kontinuálně 

zaměřována odbornou geodetickou firmou GEOPROGRESS s. r. o., která posléze vyhotovila 

přesný polohopisný a výškopisný plán lokality s vyznačením geodetické sítě (celkový plán 1). 

Vzniklý plán je vyhotoven ve více verzích obsahujících zaměřené stavební konstrukce
36

 do 

geodetické sítě výzkumu. Geodetická síť výzkumu byla tvořena čtverci o straně 3, 00 m, které 

na sebe navazovaly v číselných řadách dle jejich rozmístění (celkový plán 1). Sondy byly 

označeny písmeny (D až J) s tím, že sondy C3 – C11  se nalézají na hranici se sousední 

parcelou ppč. 670, kde v letech 1972-1973 probíhal archeologický výzkum. Sondy byly 

orientovány tak, že respektovaly jižní hranici zkoumané plochy. 

Zkoumány byly šachovnicovou metodou s kontrolními bloky, přičemž postupně byla 

prokopána celá plocha výzkumu až na úroveň geologického podloží včetně všech 

zahloubených objektů. Situace odkryté v ploše sond byly dokumentovány fotograficky a 

kresebně. Pouze výjimečně, pro úsporu času byly některé plošné situace dokumentovány 

pouze fotogrammetricky a kresebný půdorys byl pořízen až při zpracování. Důležité situace 

byly dokumentovány kresebně i fotogrammetricky. Kresebně byly dokumentovány i veškeré 

řezy. Fotogrammetricky byly dokumentovány veškeré v ploše odkryté zděné konstrukce.  

Terénní kresebná dokumentace obsahuje řezy, které jsou číslovány po sondách vždy 

s pomlčkou a písmenem R a číslem řezu (např. označení J11-R10 značí řez v sondě J11). 

Během zkoumání byly kresebně zdokumentovány svislé řezy, které většinou dokládají nárůst 

a podobu historického nadloží. Dokumentace vertikálních situací se skládala z polohového a 

výškového zaměření, nakreslení v měřítku 1:20, popsání jednotlivých stratigrafických 

jednotek a vyfotografování. Půdorysy byly číslovány po sondách vždy s pomlčkou a 

písmenem P (označení D-P01 značí první půdorys v sondě D). Veškeré zděné konstrukce a 

větší či významnější situace a objekty byly dokumentovány i fotogrammetricky s využitím 

totální geodetické stanice.  

Terénní popisová dokumentace zahrnuje: evidenci vrstev, konstrukcí, výkopů, prvků, evidenci 

plánů, evidenci terénních fotografií a evidenci sáčků s nálezy
37

. 

                                                           
36

 Pozůstatky zdiva. 
37

 Veškerá terénní dokumentace je uložena taktéž v digitalizované podobě v architektuře programu STRATUM 
(verze 1.2 Praha), pracujícího v prostředí programu MS ACCESS (© M. Peška a kol. 2003). 
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5.POPIS TERÉNNÍ SITUACE 

5.1. Čtverec H14 
 

 Sonda byla situována v jižní části parcely čp 682./ I. při obvodové zdi domu čp. 722/I 

(celkový plán 1). Rozměr sondy činil 2 x 2 m. Recentní partie nadloží tvořená stavební sutí a 

železobetonovými konstrukcemi, mocná cca 0,9 m byla odstraněna za archeologického 

dohledu mechanizací. Takto odstraněné sutě vznikly při demolici domu v roce 1972. Recentní 

partie nadloží se nalézala ve výškovém intervalu od úrovně dnešního povrchu (191,34 m n. 

m) po niveletu 189,1 - 189,2 m n. m. Vertikální terénní situaci detailně zachycují řezy (H14-

R226, H14-232, H14-338).  

 

Uvedená sonda byla hloubena z kóty 188,80 až na úroveň povrchu půdního typu (H14-3227), 

niveleta 187,20 m. Ve východní části sondy se nalézala rozměrná vrcholně středověká studna, 

jejíž roubení bylo vyzděno z lomové opuky pojené hlínou (z-006). Studna byla vyzděna do 

výkopu (v-36) v hloubi 185,97 Průměr vrcholového otvoru činil 1,5 m. Tato studna byla 

doplněna v její těsné blízkosti menší nevyzdívanou studnou (v-35), do hloubi 185,50
38

 o 

průměru vrcholového otvoru 1,2 m. Obě dvě studny byly vyhloubeny již do existujícího? 

prostru interiéru, tvořeného pozůstatky zdiva Z-(obr. 21). Samotný interiér byl dle SHP 

(kapitola 12.) vybaven břidlicovou podlahou. 

Svrchní partii nadloží, které zde bylo narušeno zmíněnou studnou (z-006), tvořilo vrcholně 

středověké sídlištní souvrství. Svrchní dokumentovaná vrstva H14-3201 (niveleta 188,72 m) 

obsahovala ojediněle úlomky cihel a opuky. Ve vrstvách starších se úlomky cihel taktéž 

objevovaly. Horizont mezi niveletami 188,80 – 187,91 m představovalo souvrství 

heterogenních, vodorovně uložených, písčitohlinitých navážek o mocnosti kolem 1,0 m. 

Uloženiny obsahovaly četně valouny, nahodile zlomky opuky (ojediněle i křemenců a 

břidlice), vzácně hrudky vypálené hlíny, zbytky zetlelého dřeva, uhlíky a hrudky malty. Ve 

spodní partii tohoto horizontu se nalézaly vrstvy jílu (H14-3244 a H14-3246, niveleta 187,91). 

Dle nálezů keramiky je možno vznik tohoto souvrství datovat do 2. pol. 13. století – 1. pol. 

14. století?. Následná vývojová proměna nárůstu historického nadloží byla dokumentována 

vykopáním zahloubeného objektu, který narušil vrstvu H14- 3246. Jednalo se pravděpodobně 
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 Nebylo dosaženo dno. 
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o (v-162) torzo funkčně neinterpretovatelného objektu (v-034), snad pozůstatku sklepní partie 

(novověké) měšťanského domu, hlubokého 1,3 - 1,5 m, o min. rozměru 0,9 m x 2,5 m, 

vyplněného vrstvami H14- 3240, 3244, 3245 (obr. 22). 

Nejstarší sídlištní horizont (polovina 12. století – 1. třetina 13. století) v sondě H14 je 

reprezentován soustavou navzájem se porušujících zahloubených ohnišť a sloupových jam (v-

41, výplň H14-3231, v-42, výplň H14-3240, v-214, výplň H14-3243), které zaujímají střední 

část sondy. Jižní část plochy sondy v její nejstarší dochované úrovni je tvořena žlabem 

amébovitého tvaru (v-215, výplň H14- 3227) a pravděpodobně sloupovou jámou (v-216, 

výplň H14-3228, obr. 19-22). 

Geneze vrstev starších než zmíněný dům je již výrazně spjata s geologickými a 

pedologickými pochody. Nejstarší vrstvy náleží povrchu štěrkopískové terasové akumulace 

(vr. H14-3299, niveleta 187,9 m) náležící do poslední doby ledové a to do jejího středního 

stupně označovaného jako terasa VIIb
39

. 

5.2. Čtverec J13 
 

 Sonda se nacházela v severní části zkoumané plochy v její zadní části (východní, obr.). 

Rozměr zkoumaného čtverce byl 2x2 m bez kontrolních bloků, které byly rozebrány později. 

Na niveletě 188,24 – 187,73 m byla v jižní části sondy dokumentována zděná lineární 

konstrukce (z-02), orientovaná ve směru Z-V. Konstrukční prvky byly zastoupeny opukou, 

méně břidlicí a křemencovými kameny (velikost cca 50x70x90 mm – 70x320x? mm). 

Pojivem prvků byl písčitý jíl. Zeď byla široká 0,6 – 0,95 m. Základová spára zdiva ležela ve 

výšce 188,75 – 188,79 m. Zdivo bylo vystavěno do výkopu v-075 vyplněného šedou písčitou 

hlínou s drobnými valounky a uhlíčky, datovanou do 2. poloviny 13. stol. – 1. pol. 14. století. 

Ve střední partii zdi byl odkryt zahloubený objekt (v-068), jehož částečně kruhový půdorys 

později vzniklé zdivo respektovalo
40

 (obr. 15, 34). Základová spára zdi se zahlubovala do 

vrstev J13-3305 a J13-3316 (obr. obr.15, 34), které jsou za pomoci keramického materiálu 

datovány do 2. poloviny 13. století (kapitola 6.), takže hypoteticky lze klást vznik zděných 

konstrukcí do výše uvedeného období.  

                                                           
39

Tento úsek je stupeň shodný s akumulací pod Staroměstským náměstím. 
40

 Výplň objektu nelze bohužel datovat-nebyl z ní získán žádný materiál.  
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Ve výšce 188,82 – 187,90 se v ploše sondy rozprostírala vrstva žlutorezavého písku 

s valounky (J13-3317), datovaná na základě nálezů zlomků keramiky s klasickým okružím do 

počátku 14. – 2. poloviny 14. století. Do této vrstvy se zahlubovalo 8 sloupových? 

jam/zahloubených objektů o průměru30 – 90 cm (obr.15, 34). Zahloubený objekt 

kruhového půdorysu (v-064), byl tvořen superpozicemi jednotlivých zahloubených objektů do 

jeho severní stěny (v-065, v-066). Výplň objektu byla tvořena vrstvami J13- 3308, J13- 3310, 

J13-3338 a J13-3339, které jsou datovány do 13. století. V jižní části sondy
41

 se taktéž 

nacházel zahloubený objekt v-062
42

. Téměř v přímé linii od zdi na styku profilu s plochou 

sondy byla zachycena další sloupová jáma/zahloubený objekt (v-067
43

 (obr. 15, 34). Severní 

polovina sondy byla výrazněji protkána 4 kůlovými jamkami (o průměru 10cm, hloubce 15 

cm, v-071, v-072, v-073, v-074), jdoucími od západu k východu, přičemž zahloubený 

objekt/sloupová jáma v-069 byl přítomen v jejich linii. V severním pravém rohu sondy byla 

odkryta částečně narušená sloupová jáma/zahloubený objekt v-061, jehož úroveň zahloubení 

spočívala na bázi vrstvy J13-3301. Výplň objektu byla tvořena vrstvami J13-3301, 3331-3337 

(obr. 15, 34). Charakter výplně tvořil tmavě šedý až zelenošedý zahliněný písek s valouny, 

nahodile s uhlíky, někdy bylo uprostřed výkopu dokumentováno větší množství pohozených 

kamenů
44

. 

Nejstarší horizont osídlení ze stratigrafického hlediska byl tvořen vrstvami J13-3307=J13-

3317
45

, které jsou typu silně kontaminovaných hlín (s písčitými příměsemi), pod kterými se 

již nalézá podloží. 

5.3. Čtverec H12 
  

Úroveň terénu po odebrání recentních navážek a celkovém začištění povrchu sondy se 

pohybovala na niveletě 189,70 m n. m. Sonda se nacházela v jižní části zkoumané plochy u 

obvodové zdi sousední parcely ppč. 670. 

 Mezi nejmladší středověké či raně novověké stratigrafické jednotky patřila základová 

partie zdi( z-015) lineárního průběhu o délce zachycené v sondě H12, 3,1 m, zahlubující se do 

starších vrstev takřka až na úroveň přírodního podkladu (koruna 189,87, základová spára 

                                                           
41

 Umístění lze specifikovat do pravého dolního rohu sondy. 
42

 Jehož celkový profil je zachycen na řezu J13-R309. 
43

 Výplň objektu nelze bohužel datovat-nebyl z ní získán žádný materiál. 
44

 Ve většině případů se jednalo o kusy opuky. 
45

 Tyto vrstvy lze v Harrisově diagramu sondy ztotožnit. 
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188,90). Zeď z opukových kamenů spojovaných okrovým jílem probíhala sondou ve směru S-

J a stavebně ji lze spojit ze zdí (z-15) situované v ostatních sondách – H13 a H11 (obr.). 

Konstrukce náležela s vysokou pravděpodobností do struktury zadního domovního stavení 

č.p. 684, jehož postupný vznik a proměny lze intervalově zařadit do období od vrcholného 

středověku po raný novověk (kapitola 12.). 

Další aktivity byly již spojeny s vodorovně uloženými písčitými hlínami s vyšším podílem 

plastické složky
46

, nejvýrazněji H12-3807=3854=3870. Souvrství překrývalo prostorově 

rozsáhlou, avšak nepříliš mocnou polohu písčitojílovité hlíny s vysokým podílem drobného i 

většího kamenitého štěrku a kusů opuky H12-3804, niveleta kolem 189,50 (obr.). Vznik této 

uloženiny je možné spojit se snahou zpevnit měkký a bahnitý povrch homogenní polohy 

tvořené písčitojílovitou hlínou s vysokým obsahem organické složky (především H12-3854). 

Tmavé mazlavé hlíny vyplňovaly nevýraznou místní depresi? (báze 189,20 m.n.m., výplň 

H12-3819 až 3801) v severní polovině sondy a obsahovaly soubor větších zlomků keramiky, 

organického odpadu a zvířecích kostí. Uloženiny vznikly pravděpodobně ukládáním 

sídlištního odpadu do deprese po sesednutí výplně starších objektů či staršího pochozího 

povrchu. 

 Stratigraficky starší terény se od předchozí situace výrazněji nelišily. Opět se zde 

nalézalo souvrství o mocnosti 40 cm, složené převážně z vodorovně, místy mírně šikmo 

uložených vrstev s převahou písčitých a maltovitých hlín, které na bázi nasedaly na podložní 

povodňové sedimenty. V rámci souvrství byl místy, bez výraznější koncentrace, 

dokumentován nevelký zahloubený objekt oválného půdorysu, který byl místy porušen (obr. 

18). Funkce tohoto výkopu nebyla zjištěna
47

. Povrch podloží překrývala ve značném rozsahu 

sondy světle šedá, místy skvrnitě okrová písčitá hlína s drobnými uhlíčky o mocnosti max. 10 

cm H12-3823=3858=3875 (obr. 18).  

Charakter odkrytých situací nám dovoluje vyslovit předběžné konstatování, že stratigrafická 

posloupnost vrstev utvářela min. v prostoru čtverce H12 plochu zázemí měšťanského domu – 

dvorní trakt. 

5.4. Čtverec I13 
 

                                                           
46

 Jílovité složky. 
47

 Jeho rozsah je předběžně uveden v celkovém plánu plochy (obr.) 
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 Plocha sondy se nacházela v centrální části zkoumané plochy. Řada čtverců označená 

písmenem I procházela středem plochy (obr. 26). 

Na niveletě kolem 189,90 – 190,00 se nalézal úsek základu zdi (z-001) zahloubený do 

vrstvy I13-4202, tvořený z břidlicových kamenů a jílovito-vápenné malty. Detailní popis a 

analýza této konstrukce je uvedena v kapitole 6 a příloze 11. Ze zdi zůstala zachována pouze 

základová část, s nadzemní konstrukcí zdiva do výše 189,45 m.n.m. Zděná konstrukce měla 

souvislost se zdí (z-001) v sondě J13a H13, která měla identickou stavební konstrukci a 

orientaci. Stavebně se zdá, že se jednalo o stavební komponentu mající vztah k vrcholně nebo 

pozdně středověké etapě vývoje domu č. p. 684, který se od průběhu vrcholného středověku 

vyvíjel na ploše hloubkové parcely, v ulici Rybná. Svou formou se mohlo jednat o zeď 

založenou v základech metodou pasů. Vzhledem k absenci současných situací v okolí není 

možné tuto stratigrafickou jednotku detailněji analyzovat. 

 Intaktní nenarušené středověké sídlištní terény se začaly objevovat přibližně od úrovně 

188,70. První nevýrazné souvrství sídlištního charakteru vrcholně středověkého stáří tvořily 

písčité hlíny s jíly a opukami?, jejichž vznik lze zařadit s vyšší dávkou pravděpodobnosti do 

doby před stavbou zdi (z-001). 

Obdobného charakteru byly i výše uložené vrstvy písčitých hlín obsahující taktéž vyšší 

procento příměsí kamenů (I13-4205, I13-4214 a I13- 4215). Uloženiny zcela rozdílného 

charakteru vyplňovaly jámovitý objekt - výkop (v-044=020), procházející rovně ze čtverce 

I13 do čtverce H14 a kolmo do čtverce I14. Jednalo se o protáhlou jámu nepravidelného 

oválného půdorysu, se šikmými stěnami a plochým dnem (obr. 26). Ze dna výkopu se 

zahlubovala nevelká kůlová jamka, u níž není možné spolehlivě stanovit současnost s tímto 

objektem. Délka objektu (v-044=020) dosahovala cca 4,5 m, šíře se pohybovala kolem 3 m. 

Dno se zahlubovalo do podložních sedimentů štěrkopískové terasy (báze 186,64, obr. 26)
48

. 

Zásyp výkopu (v-044) pravděpodobně vzniknul v novověku při masivních stavebních 

úpravách objektu
49

. 

Samotný tvar a situování objektu (v-044) nám dovoluje, společně se stavebními úpravami ve 

zděných konstrukcích, které se k němu pravděpodobně vážou, hovořit o konstrukci 

zahloubené prostory=sklepa. 

                                                           
48

 Z výplně byla vyzvednuta keramika datovaná do poč. 14. století. 
49

 Samotný vznik zahloubené prostory (snad sklepa?) nelze tedy jednoznačně datovat do období vrcholného 
středověku. 
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5.5. Čtverec I14 

 

 Zkoumaná plocha byla ve východní části parcely ppč. 690 v její jižní části (celkový 

plán 1). 

 Východní stranu sondy vymezovala ve směru S-J masivní zeď základového a 

navazujícího charakteru z lomových opukových, břidlicových a křemencových kamenů 

spojovaných jílovitou maltou (z-001, stavební výkop V017=V064). Na západní straně byla 

tato konstrukce porušena novověkými zásahy. Výška koruny zdi sahala do výše 189,40 

m.n.m, základová spára se nalézala na 188,60. Zeď probíhala na rozhraní sond H15, H14, I14 

a J14. Zeď (z-001) lze dát do souvislosti s obvodovou stěnou dvorní strany zadního stavení 

původního středověkého domu čp. 684, který byl zbořen kolem roku 1840 (obr. 27, 28 a 

28a)
50

. Stáří této konstrukce, lze k významné přítomnosti datovacího materiálu v tomto 

kontextu přesněji určit – jedná se pravděpodobně o konstrukci z období sklonku 13. století až 

počátku 14. století. Pouze na základě typu zdiva a posouzení stratigrafických vztahů 

se zdivem pokračujícím v ostatních sondách (z-001), které bylo stavebně-historickým 

průzkumem přiřazeno ke gotické přestavbě objektu, předpokládáme, že zeď (z-001) vznikla 

někdy v průběhu vrcholného středověku (2. polovina 13. – polovina 14. století). Původní 

úroveň, ze které byla tato zeď zahlubována byla částečně odstraněna spolu s terény při 

výstavbě stávajícího objektu na sklonku 19. století
51

. 

 Terénní situace dále pokračovala ve své nejsvrchnější partii bází vrstvy s převahou 

stavební sutě I14--3900, která překrývala situaci výkopu (v-044 = v-045). Jednalo se o vrstvy 

se středním podílem uhlíků, které se střídaly s polohami zahliněných písků, písčitých hlín, ve 

všech případech s vyšším podílem zlomků, opuky a cihel a méně s mazanicovou drtí a uhlíky. 

Uloženiny suťového původu překryly a také zaplnily rozměrný žlabovitý výkop (v-046), který 

svou plochou ležel těsně vedle zdi (z-001). V ploše výkopu se nalézaly dva zahloubené 

objekty/sloupové jámy? oválného půdorysu (v-046 a v-047, obr. 27, 28 a 28a). Výkop 

s objekty uvnitř se zahluboval do podloží na kótě 188,50 m.n.m. Vedle dominantních vrstev 

uhlíků nejvýraznější stratigrafickou jednotku tvořila vrstva žluté písčitojílovité hlíny s hojnou 

příměsí opukové a maznicové drtě (I14-3926 a I14-3927). Dno výkopu pravděpodobné 

                                                           
50

 Při masivní přestavbě celého bloku měšťanských domů, které byly poškozeny požárem v roce 1840, byla 
Praha ostřelována pruskými vojsky. 
51

 Rozsah poškození archeologických terénů novověkými a recentními přestavbami byl celkem značný až 60% 
z celkové plochy parcely. 
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funkce sklepa (v-044 = v-045) se zahlubovalo do přírodního podloží a jeho povrch dna se 

nalézal na kótě 188,70 (obr. 27, 28 a 28a).  

 Další situace již byla tvořena mohutným a výrazně stratifikovaným souvrstvím z 

vodorovně uložených vrstev. Partie mezi úrovněmi 188,08 – 187,00 (úrovně vrstev I14-3900 

až I14-3922) byla reprezentována tenkými písčitými hlínami, kde v některých úrovních 

dominovaly opuky či opuková drť a hrudky malty (obr. 27, 28 a 28a). Vývojově důležitým 

kontextem byly vrstvy jemně maltovité hlíny I14 -3922 a 3923 nalézající se na úrovni 188,65, 

které můžeme pravděpodobně interpretovat jako stavební úroveň. Tyto vrstvy musely vznikat 

v době, kdy na této ploše nebo v bezprostředním okolí byla zahájena stavba objektů z břidlice 

a poté z opuky spojované jílovým pojivem (z-001 s přístavbami?). 

5.6. Čtverec I15 

 

 Sonda byla provedena v zadní části parcely ppč. 690. Nacházela se na její východní 

straně, v těsné blízkosti obvodového zdiva domu čp. 724 Rozměr sondy byl 2x2 m (celkový 

plán 1). 

 V jižní části sondy byla odkryta na niveletě 188,94 – 189,99 m zděná lineární 

konstrukce (z-03, v-012), orientovaná ve směru Z-V. Konstrukce byla zhotovena z opuky a 

méně z břidlice a křemencových valounů (velikost cca 40x50x80 mm – 60x32x? mm). 

Pojivem prvků byl písčitý jíl. Zeď byla široká 0,67m. Základová spára zdiva ležela ve výšce 

188,95 – 188,99 m. Zdivo bylo vystavěno do výkopu (v-012) vyplněného hnědou písčitou 

hlínou s drobnými valounky, uhlíčky a mazaničkami
52

. Druhá zděná konstrukce zachycená 

výzkumem byla přítomna ve hmotě kontrolního bloku mezi sondami I15 a I16. Jednalo se o 

zeď (z-003) založenou do základového výkopu (v-013). Charakter zdiva byl opukový
53

 

s příměsí břidlice, pojenou vápennou maltou. Úrovně základové spáry se nepodařilo 

dosáhnout. Pravděpodobně se jednalo o jímku čtvercového půdorysu (obr. 29, 30). 

Třetí zachycená zděná konstrukce (z-004), se nacházela v kontrolním bloku mezi sondami I15 

a J15. 

Ve střední partii sondy byl odkryt zahloubený objekt (v-014), jehož částečně oválný půdorys 

vzniklé zdivo respektovalo (obr.). Dosažená nejnižší úroveň jámy se zahlubovala do vrstev 
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 Datace je určena do průběhu 14. století 
53

 (velikost cca 20x10x40 mm – 50x22x? mm). 



34 
 

I15-5932 a I15-5933 (obr.), které jsou přírodního charakteru=štěrkopísčité podloží (obr.). 

Charakter a výplň
54

 zahloubeného objektu/jámy
55

 nám dovoluje předběžně konstatovat účel 

její přítomnosti v tomto prostoru (viz. kapitola 6.). 

Ve výšce 188,82 – 187,90 se v ploše sondy rozprostírala vrstva žlutookrového štěrkovitého 

písku s valounky (I15-5932 a 5933)
56

, jejíž povrch tvořil rozhraní přírodního podloží a na něj 

nasedajících antropogenních uloženin.  

Stratigrafické jednotky
57

 u líce zdi (z-001, v-012), kde byla zachycena na úrovni podloží na 

kótě 188,63 m.n.m.  valounková dlažba (I15-5931), mají souvislost pravděpodobně 

s navršování úrovně terénu během fáze využívání interiéru domu tvořeného zdí z-001 

k obytné funkci ve vrcholném středověku a raném novověku. 

Na nejnižší zachycené úrovni sondy I15 (v ploše čtverce)
58

 byla odhalena soustava kůlových 

jamek, různých velikostí a zahloubení (v-016 až v-024), spolu se zahloubeným žlabem, 

polovičního kruhového průřezu, který měl ve svém nároží pravděpodobně výkop pro 

sloupovou jámu v-016. Tato soustava kůlových a sloupových jam je interpretována jako  

pozůstatky horizontu 2, osídlení ze stratigrafického hlediska, které mají výplně typu silně 

kontaminovaných hlín (s písčitými příměsemi), pod kterými se již nalézá podloží. 

 Zbývající asi 2/3 plochy sondy nemohly být z časových a statických důvodů 

zkoumány, tudíž nelze pracovat s úplně přesnými informacemi vztahujícími se ke 

stratigrafickým jednotkám a navazujícím vývojovým vztahům. 

5.7. Čtverec H15 
 

 Sonda byla situována v zadní (východní) části parcely ppč. 690 (celkový plán 1). 

Rozměr sondy činil 3 x 3 m. Terénní situaci detailně zachycují řezy (H15-R373, H15-R374, 

H15-R204, H15-R205, H15-R213
59

). Recentní partie nadloží, tvořená stavební sutí a 

železobetonovými konstrukcemi, mocná cca 1,9 m, byla odstraněna za archeologického 

dohledu mechanizací. Takto odstraněné sutě vznikly při demolici domu v roce 1973
60

. 

                                                           
54

 Pravděpodobně se jedná o zásyp krátce po ukončení činnosti objektu. 
55

 Její celkový tvar, hloubka a stratigrafické jednotky v ní uložené. 
56

 Vrstvy jsou určeny jako přírodní podloží 
57

 Jedná se o I15-5904, 5917, 5918 a 5930. 
58

 Zahlubující se do přírodního podloží v úrovni 188,60 – 188,10 m.n.m. 
59

 K sondě H15 je taktéž přiřazen řez ze sondy H16-R205. 
60

 Kdy byl zbořen dům čp. 682/I. a k němu navazující přístavby, po předchozím výbuchu plynu, již neobyvatelné. 
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Recentní partie nadloží se nalézala ve výškovém intervalu od úrovně dnešního povrchu (191,2 

m n. m) po niveletu 188,6 - 188,9 m. Uvedená sonda byla hloubena z nivelety 188,7 m až na 

úroveň snížené pleistocenní štěrkové terasy (vr. H15-3124) na kótu 187,49 m (obr. 40-43). 

Jižní část sondy byla narušena výkopem pro betonovou obvodovou zeď – (z-008) a 

stavební jámou (v-003), které byly vyhloubeny v souvislosti s přípravou výstavby moderního 

domu po roce 1938. Ve stejné době pravděpodobně vzniklo narušení zdi z-007 a její stavební 

jámy (v-006)
61

, jejíž kóta základové spáry se nachází v úrovni 190,55 m.n.m.  

V severní části sondy se nacházela studna
62

 (z-005 a v-005). Její povrch byl dokumentován 

na niveletě 190,6 m a nejnižší dosažená úroveň zdiva byla zachycena na kótě 188,00 m. 

Z jižní strany studny, na její obvodové zdivo byla přizděna zeď z-002, v-00 ve výši 189,20 m. 

její základové spáry. Výše odhaleného zdiva až po jeho povrchovou část byla 1,4 m. Tato 

konstrukce pravděpodobně patřila ke zděným konstrukcím domu čp. 684
63

, dokumentovaným 

v západní části parcely (obr. 40-43).  

V západním rohu sondy se nacházelo opukové zdivo (z-001, v-002) interiéru měšťanského 

domu?
64

. Dochovaná koruna zdiva byla v této sondě dokumentována na niveletě 189,55 – 

189,60 m a základová spára v úrovni 188,90 m.n.m. Základová spára zdiva
65

 byla vyhloubena 

do vrstvy H15-3152. 

Na niveletě 187,8 m se rozkládala vrstva hnědookrového jílu (vr. H15-311 a H15-3119), obě 

vrstvy byly výplněmi výkopů (v-010 a v-007), přičemž oba výkopy jsou současné. 

Stratigrafické uloženiny nad nimi měly spíše tendenci rostlého terénu, vlivem navršování 

pochozích vrstev
66

 (obr.).V jílu se ojediněle nacházely zlomky cihel a kusy lomové opuky, viz 

vr. H15-3111. V celé mocnosti zachyceného souvrství byly taktéž přítomny písčité vrstvy 

H15-3107, H15-3117. Hypoteticky by se mohlo jednat o vyrovnávací vrstvu, která dokládá, 

že tento prostor sloužil jako hospodářské zázemí těsně navázané na odhalený interiér tvořený 

zdivem z-001 (obr. 40-43). 

V SV rohu sondy se nalézaly dvě značně porušené konstrukce (z-009 a v-009, z-010 a v-

008/) z opukových kamenů pojených žlutošedým zahliněným jílem s drobnými kameny (vr. 

                                                           
61

 Zeď je vyzdívaná z opukových kamenů (60x20x35 cm) a je pojena jílem. 
62

 Později sloužila jako jímka. 
63

 Pravděpodobně ovšem v jeho pozdější vývojové fázi. 
64

 Popis zdiva a jeho funkce viz. kapitola 6. 
65

 Základová část zdiva je ovšem břidlicového charakteru. 
66

 Které mohly vznikat i jako lokální vysprávky či odpadní vrstvy. 
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H15-3129). Orientovány byly ve směru V-Z a jejich dokumentovaná délka byla pouze 0,3 m, 

min. šířka zdí činila 0,48 m. Velikost kamenů 0,25 x 0,1 x 0,15 m. Dochována byla velmi 

nepravidelná základová partie zdi cca tři řádky, vložená do 0,6 m hlubokého výkopu, 

zahloubeného min. z nivelety 188,85 m. Ve výkopu se nalézalo i množství menších 

křemencových kamenů. Jejich západní líc i severní a jižní konce byly zničeny mladšími 

zásahy (obr. 40-43). 

Situace dokumentované řezy H15-205 a H15-213, byly bohužel silně narušeny. Zachovala se 

pouze větší část řezu H15-R213, kde můžeme konstatovat, že od nivelety 187,52
67

 v mocnosti 

1,8 m je přítomno antropogenní zvrstvení
68

, které má charakter vodorovně uložených vrstev. 

5.8. Čtverec J14 
  

 Sonda se nacházela v severní partii zkoumané plochy u jejího okraje. Hranici 

zkoumané plochy
69

, respektive sondy tvořila opěrná zeď zadních traktů domů z dnešní 

Benediktské ulice. Tato zeď pravděpodobně vzniká někdy po roce 1840, vinou masivní 

přestavby celého spojeného domovního bloku čp. 682 a 684, kdy došlo k masivnímu požáru
70

 

obou výše uvedených domů a k následnému zániku tzv. „Malá Benediktské uličky“. 

Východní hranici sondy vymezovala ve směru S-J masivní zeď základového a 

navazujícího charakteru z lomových opukových, břidlicových a křemencových kamenů 

spojovaných jílovitou maltou (z-001, stavební výkop v-017=v-064, vrstva J14-3421). Na 

západní straně byla tato konstrukce  v malé míře porušena novověkými přestavbami. Výše 

koruny zdi byla ve výši 189,00 m.n.m, základová spára se nalézala na kótě 188,10
71

. Zeď 

probíhala na rozhraní sond H15, H14, I14 a J14. Zeď z-001 lze dát do souvislosti 

s obvodovou stěnou dvorní strany zadního stavení původního středověkého domu čp. 684, 

který byl zbořen kolem roku 1840 (obr. 17, 35-39)
72

. Stáří této konstrukce lze k významné 

přítomnosti datovacího materiálu v tomto kontextu přesněji určit – jedná se pravděpodobně o 

konstrukci z období sklonku 13. století až počátku 14. století. Pouze na základě typu zdiva a 

posouzení stratigrafických vztahů se zdivem pokračujícím v ostatních sondách (z-001), které 

                                                           
67

 Což je úroveň povrchu podloží. 
68

 Vrstvy H15-3126 až H15-3130, dále H15-3139 až H15-3149. 
69

 K sondě H14 jsou přiřazeny řezy ze sondy H15 – RR315, R430. 
70

 Vinou pruského bombardování Prahy, vyhořela skoro celá čtvrť kolem kostela sv. Benedikta. 
71

 Respektive 188,60, v jižním úseku zdiva. 
72

 Při masivní přestavbě celého bloku měšťanských domů, které byly poškozeny požárem v roce 1840, kdy byla 
Praha ostřelována pruskými vojsky. 
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bylo stavebně-historickým průzkumem přiřazeno k vrcholně středověké fázi objektu, 

předpokládáme, že zeď z-001 vznikla někdy v průběhu vrcholného středověku (2. polovina 

13. – polovina 14. století). Původní úroveň, ze které je tato zeď zahlubována, byla částečně 

odstraněna spolu s terény při výstavbě stávajícího objektu v polovině 19. století
73

. 

 Odkryté archeologické situace byly odhaleny v rozdílné podobě ve dvou polohách. 

Rozdělujícím prostředkem byla obvodová zeď z-001, kdy na západní
74

straně se nacházely 

dochované situace pod vrcholně středověkými suťovými vrstvami (obr. 17, 35-39). 

Terénní situace v západní části sondy dále pokračovala ve své nejsvrchnější partii bází vrstvy 

s převahou stavební sutě J14--3400, která překrývala, s částečným zvrstvením, situaci výkopu 

V52. Jednalo se o vrstvy se středním podílem uhlíků, které se střídaly s polohami zahliněných 

písků, písčitých hlín, ve všech případech s vyšším podílem proplástků malty
75

 zlomků, opuky 

a cihel a, uhlíky (obr. 17, 35-39). Uloženiny suťového původu
76

 překryly a zaplnily část 

rozměrného obdélníkového výkopu v-052, který svou plochou ležel pod zdí Z01, která byla 

vystavěna na jeho ploše. Výkop V-052 se zahluboval do přírodního podloží v hloubi 187,40 

m. Jeho výplň tvořily vrstvy J14-3418 až J14-3422. 

 Ve stejné výškové úrovni se nacházela soustava oválných výkopů V-054, 

v superpozici V ploše výkopu se nalézaly dva zahloubené objekty/sloupové jámy? oválného 

půdorysu V-058 a V-neurčitelný (obr. 17, 35-39). Výkop s objekty uvnitř se zahluboval do 

podloží na kótě 188,40 m.n.m. Tato soustava výkopů je nedělitelně propojena s jejich dnem, 

které je narušeno tělesem zdiva z-001, které do něj
77

 bylo poté vyzděno (obr. 17, 35-39). 

V těsném okolí výkopu V-053 se nalézaly další sloupové jámy? V-054, V-055 a V-058
78

, ve 

stejné výškové úrovni zahloubení (obr.). na kótě 188,70 (obr. 17, 35-39). Nad uvedenými 

výkopy se nacházelo vodorovně uložené zvrstvení písčitého charakteru s malými 

valounky(obr. 17, 35-39). 

 Ve věci problematiky podloží byla odhalena závažná situace v severní partii sondy, u 

nově vybudované opěrné stěny dvorních traktů z Benediktské ulice (obr. 2). V této části 

sondy se podloží
79

 nalézalo v nejvyšším bodu na kótě 189,30 m, kdy tvořilo prudkou hranu, 

                                                           
73

 Rozsah poškození archeologických terénů novověkými a recentními přestavbami je vymapován na obrázku … 
74

 V interiéru domu. 
75

 Jílovito-písčité povahy. 
76

 Kontexty J14-3410 a J14-3412. 
77

 Po zániku zahloubeného objektu V-053. 
78

 Která byla opět částečně narušena zdí z-001. 
79

 Spíše zachycené fragmentární situace. 
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která poté padala severním směrem
80

. Tato hrana byla taktéž odhalena v sondách J12 a J11. 

Její sklon a tvar nám umožňují uvažovat o funkci jako hrany přírodní deprese, přítomné na 

terase VIIb, která se v době od pol. 13. stol. kontinuálně zaplňovala. 

Další situace uvnitř zachycené části erozní rýhy již byla tvořena mohutným a výrazně 

stratifikovaným souvrstvím. Partie mezi úrovněmi 187,50 – 189,50 (úrovně vrstev J14-5081 

až J14-5086) byla reprezentována tenkými jemně zahliněným pískem se šterkem a valounky, 

kde v některých úrovních dominovaly opuky, břidlice, křemence či jejich drť a hrudky malty 

(obr. 17, 35-39). Vývojově důležitým kontextem byly vrstvy jemně štěrkovité hlíny J14 -5086 

nalézající se na úrovni 187,65, které můžeme pravděpodobně interpretovat výkop V-051, 

který je zahlouben do bloku vrstev J14-5090 až J14-5096, jež jsou předpokládaným 

vyrovnáním, kdy vrstvy musely vznikat v době, kdy na této ploše nebo v bezprostředním 

okolí byla zahájena stavba objektů z opuky spojované jílovým pojivem (z-001 s přístavbami?, 

obr. 17, 35-39). 

Podobná situace je zachycena na řezu J14-R381, který byl dokumentován na profilu 

kontrolního bloku mezi čtverci J14 a J15. Opět je zde zastoupena hrana erozní prohlubně V-

049, která je zaplněna dokumentovanými kontexty. Ve výši 189,20 m se do přírodního 

podloží zahlubuje výkop v-050, který je pravděpodobně možné ztotožnit s výkopem z druhé 

části sondy. Totéž platí i pro v-051, který zde opět pokračuje. Horní partie sondy byly tvořeny 

recentními a novověkými navážkami od kóty 189,90 m, kdy pod nimi byly vodorovně 

uloženy vrstvy a poté výše uvedené výkopy (obr. 17, 35-39). 

5.9. Čtverec J12 
 

 Sonda byla situována v severní části parcely ppč. 690, při obvodové zdi zadních traktů 

domů z Benediktské ulice (celkový plán 1). Rozměr sondy činil 3 x 3 m. Jižní část sondy byla 

poničena injektáží. Recentní partie nadloží byly odstraněny za archeologického dohledu 

mechanizací. Vertikální terénní situaci detailně zachycují řezy (J12-R314, J12-R340, J12-341, 

J12-R357 a J12-R358).  

Uvedená sonda byla hloubena z kóty 189,42 – 189,36 m na povrch štěrkopískové terasy VIIb, 

který se nacházel v úrovni 188,42 – 188,36 m. Nejhlubší zkoumané místo v sondě bylo na 

kótě 187,86 m, ve výkopu v-109.  

                                                           
80

 Její dno nebylo nikde dosaženo. 
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Do jihovýchodního rohu sondy zasahoval výkop v-008 pro novověkou studnu z-016 V jeho 

zásypu se nalézala keramika pravděpodobně z 16. – 17. století. 

Téměř čtvrtinu plochy sondy J12 zaujímal 2,5 m
81

 hluboký kruhový výkop (objekt v-011), 

který se zahluboval minimálně z kóty 189,42 m na niveletu 186,86 m. Do tohoto výkopu byla 

vyzděna vrcholně středověká studna (z-016) z lomových opukových kamenů o velikosti 25-

50 cm pojených hlínou, jejíž vnitřní průměr dosahoval cca 3 m a která později sloužila jako 

odpadní jímka (obr.). Vrchní konstrukce studny (z-006) byla narušena
82

, pravděpodobně 

pilotáží, která proběhla v souvislosti s výstavbou zadních traktů moderních domů z dnešní 

Benediktské ulice patrně v prvé třetině 20. století. Výplně ve studni/jímce byly nenávratně 

poškozeny při statickém zajištění domu čp. 682/I. –byly prolity injektážím betonem. 

 V severní části sondy se nacházela parcelní zeď (z-011), jejíž úroveň předzákladu  se 

byla na kótě 188,40 – 188,80 m. (obr). V úrovni 189,40 – 188,20
83

 byly odkryty vodorovně 

uložené vrstvy (obr.). Tyto vrstvy byly od povrchu narušeny novověkým výkopem V-100 pro 

Z-016, do hloubky 188,80m. Na kótě 188,60 m. byly odkryty tři výkopy v-097, v-098 a v-

099, které byly ve vzájemné superpozici, přičemž v-096 se zahluboval do v-098 a v-097 do v-

096. Jejich výplň tvořila tmavě hnědá jemně maltovito písčitá hlína s občasnými jílovitými 

proplástvemi (obr. 14,33). 

Přímo u zachycené paty předzákladu v úrovni 188,40 – 188,55 m. byly zachyceny kůlové 

jamky
84

 o průměru do 10 cm s pozůstatky dřevěných kůlů. Tyto jamky běžely v přímé linii 

v ose západ –východ cca 10 cm od předzákladu (z-016)
85

. Kůlové jamky se zahlubovaly do 

podloží, tudíž je můžeme zařadit do objektů nejstaršího horizontu odkrytého sondě. 

Taktéž pět odhalených sloupových jam/zahloubených objektů oválného až kruhového tvaru 

(v- 096/097, v- 098, v-109, v-113, v116 až v-118) se zahlubovalo v úrovni 188,30 – 188,18 

do podloží
86

. Jako jejich zásyp
87

 byly použity v 2 případech kameny (obr. 14,33), ostatní 

objekty byly vyplněny silně písčitou hlínou s častými příměsemi uhlíků a jílovitých 

propláství. V těsném sousedství objektu v-116 se nacházel rozlehlý nepříliš zahloubený objekt 

amébovitého tvaru v-96/97 s úrovní dna na kótě 188,14m ( obr. 14,33). 
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 Orientačně dosažená kóta, výkop nebyl dokopán na jeho dno. 
82

 Některé řádky zdiva byly odtěženy pryč. 
83

 Dosažená úroveň podloží. 
84

 Jednalo se o v-104 až v-106 a v-111, v-112, v-115 a v-118. 
85

 Pravděpodobně pozůstatek středověké parcelace? 
86

 Tyto objekty lze také díky keramickým nálezům v jejich zásypu vřadit do nejstaršího horizontu osídlení. 
87

 V-109 a V-117. 
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V úrovni 188,40 – 188,61 se nad výše popsanými objekty nacházely vodorovně uložené 

vrstvy, které dosahovaly až do výše 189,50 – 189, 65 m. přičemž bohužel jejich vetší část
88

 

byla odstraněna jak při výstavbě opěrné-parcelační zdi v polovině 19. století či při bourání 

objektu čp.682/I. 

5.10. Čtverec J11 
 

 Sonda byla situována v jižní části parcely čp 682./ I. při obvodové zdi domu čp. 

722/I??? (obr. situování sond). Rozměr sondy činil 3 x 3 m. Recentní partie nadloží tvořená 

stavební sutí a železobetonovými konstrukcemi, mocná cca 1,6 m byla odstraněna za 

archeologického dohledu mechanizací. Takto odstraněné sutě vznikly při demolici domu 

v roce 1972. Recentní partie nadloží se nalézala ve výškovém intervalu od úrovně dnešního 

povrchu (191,34 m n. m) po niveletu 189,50 - 189,0 m n. m. Vertikální terénní situaci detailně 

zachycují řezy (H14-R226, H14-232, H14-338). 

Na niveletě kolem 188,60 – 189,70 se nalézal úsek základu zdi z-001 zahloubený do 

vrstvy I13-4202, (z-001) a tvořený z opukových kamenů a jílovitovápenné malty. Popis a 

detailní analýza této konstrukce je uvedena v kapitole 6. Ze zdi zůstala zachována základová 

část a nadzemní konstrukce zdiva do výše 189,45 m.n.m. Zeď byla vystavěna do základového 

výkopu v-217 (obr. 13, 31). Zdivo můžeme přiřadit do souvislosti se zdí (z-001) v sondě J13, 

H13 a J11, která měla identickou stavební konstrukci a orientaci. Stavebně se zdá, že se 

jednalo o stavební komponentu mající vztah k vrcholně nebo pozdně středověké etapě vývoje 

domu č. p. 684, který se od průběhu vrcholného středověku vyvíjel na ploše hloubkové 

parcely, v ulici Rybná.  
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 Skoro až 55 % z plochy sondy a dokumentovaných řezů. 
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6.ROZBOR TERÉNNÍ SITUACE 
 

6.1. Vývojový horizont 1 – Sídlištní předlokační aktivity z konce 

raného a počátku vrcholného středověku (polovina 12. století – 1. polovin 

13. století) 
 

 Tento celek je charakteristický menším počtem objektů, které byly z větší míry pouze 

částečně dochovány
89

. V drtivé většině se jednalo o zahloubené objekty různých tvarů a 

funkcí
90

. Dochované objekty se nacházely v nejspodnější úrovni antropogenních uloženin a 

pokud byly zahloubeného charakteru, úroveň, do které se zahlubovaly tvořilo podloží
91

. 

Antropogenní zvrstvení, které je možno zařadit do stejného vývojového horizontu, bylo taktéž 

přítomno na zkoumané ploše. Nejvíce takto zařazených vrstev se nacházelo na nejspodnějších 

úrovních odkrytých zvrstvení – jednalo se o sondy H14, H15, H16, I15, J14, J13 a J12. 

Chronologické zařazení jednotlivých objektů, vrstev a zdí je odvozeno od celkové sumarizace 

keramiky (viz. kap.). Pro tento horizont je charakteristická řada tzv. „keramiky se zduřelými 

okraji“, tuhová keramika a doprovodné tvary a typy nádob
92

. 

Popis jednotlivých celků: 

zahloubené objekty –  

 

V041 a V042 – jedná se o tři
93

 oválné zahloubené jámy, které jsou hluboké 30 – 40 cm. 

Zahlubují se do podloží a jejich dno má tvar nepravidelného oválu. Jsou přítomny v centrální 

části sondy H14 (obr.). Výplň V041 tvořil temně červený propálený písek s menšími kamínky 

a výplň V042 byla z tmavě šedého písku s příměsí kamínků. Zahloubenou jámu V041 

můžeme prohlásit za ohniště, které bylo pravděpodobně vymetáno během používání. Funkce 

V042 může být různorodá, vyloučeno je ohniště či pyrotechnologické zařízení
94

. 

                                                           
89

 Respektive částečně zničeny.  
90

 Funkce je čistě hypotetická. 
91

 V tomto případě písčité a šterkovité hlíny či jíly terasy VIIb – maninské. 
92

 Jednoduše vytažený okraj; nástup jednoduše rozevřeného okraje na sklonku vymezeného období (Varadzin – 
Nechvátal 2016, 222) a taktéž výskyt vzhůru vytaženého okraje v pražském prostředí (Klápště 1978, 55). 
93

 V041 se skládá ze dvou oválných objektů v superpozici. 
94

 Vede nás k tomu pozorování v terénu, kdy ve výplni ani ve stěnách jámy nebyl žádný propálený materiál. 



42 
 

V046 – žlab podlouhlého oválného tvaru, nacházející se ve východní části sondy I15. Dno 

žlabu se zahlubuje do podloží v úrovni 188,35 – 188,44 m
95

. V jižní části plochy žlabu 

s nacházejí dvě kůlové jámy V047 a V048, zahlubující se do úrovně 188,00 – 188,09 m (obr. 

29, 30). Výplní žlabu byl kontext I14-3925. Žlab spolu s kůlovými jámami interpretujeme 

jako možný fragment stavební konstrukce objektu
96

  

V052 – zahloubený objekt obdélníkového tvaru, odkrytý v jižní části sondy J14, pokračující 

do východní části sondy
97

. Plocha objektu je narušena zdí Z001, ve východní části sondy 

pokračuje ovšem dále v podobném průřezu (obr. 17, 35-39). Hrana objektu ve stejném 

průřezu a výškové úrovni, byla taktéž dokumentována v sondě J15, řezu J15-R312. Objekt se 

zahluboval do úrovně 187,68 m. Výplň tvořily kontexty J14-3417 až J14-3420, přičemž J14-

3420 bylo stratigraficky nejníže. Charakter tohoto kontextu byl – tmavě šedá ulehlá, silně 

písčitá hlína, s četnou příměsí valounků do 10 cm. 

Objekt interpretujeme jako pozůstatek zahloubeného prostoru (snad suterénu) objektu 

předlokačního osídlení. 

V053 – soustava výkopů (V053, V056 a V057) ve vzájemné superpozici
98

. V053 je jáma 

oválného až čtvercového půdorysu, s dnem kruhového obvodu. Nejnižší úroveň objektu byla 

na výši 187,42 m. (obr. 17, 35-39). Výplň byla tvořena vrstvami J14-3414 až J14-3416, 

přičemž nejníže uložená vrstva
99

 se skládala z hlinitého písku, červenavé barvy, ulehlého, 

s jemnou příměsí valounů do 5 cm. Výkop V056 byl odkryt v severním levém rohu sondy J14 

v těsném sousedství V053, který narušoval. Tvar výkopu byl kruhový se zahloubením do 

úrovně 188,10 m (obr.). V057 svým obvodem obepínal oba výše uvedené výkopy, kdy tvořil 

spolu s nimi výkop silně amébovitého tvaru (obr.). Uvnitř plochy V057 se nacházel taktéž 

V058, v pravém horním rohu sondy (obr. 17, 35-39). 

Soustava zahloubených objektů interpretujeme následně: V053 je možné pravděpodobně říci, 

že sloužil jako sídlištní jáma. V056 a V058 měly funkci sloupových jam a V057 asi tvořil 

zahloubení tvořící pochozí horizont. 

 

                                                           
95

 Šíře žlabu byla 15-30 cm, jeho odhalená délka byla 1,8 m. 
96

 Pozůstatek obvodové stěny, díky průměru kůlových jam, které jsou poměrně masivní (obr.). Objekt byl 
možná dřevohlinitého charakteru, dle posouzení dostupných analogií, více exkurz I. 
97

 Zde pod označením V050 ztotožněn s V052. 
98

 Kdy V057 je narušen mladším V053, přičemž k V053 se váže mladší V056. 
99

 J14-3416 
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V061 a V062 – dvě zahloubené jámy kruhového půdorysu nacházející se na východní straně 

sondy J13. V061 byla zničena zdí Z011. Na jejím dně se podařilo odhalit rozměrný kámen, 

jako část zásypu. Zásyp V061 tvořil tmavě šedý jílovitý písek, s příměsí uhlíčků. Oba výkopy 

interpretujeme jako sloupové jámy (obr. 15). 

V216 – zahloubená jáma kruhového charakteru, odkrytá v centrální části sondy H14. Její dno 

se zahlubuje do podloží na kótě 188,39 m. Výplň je složena z tmavě šedého jílovitého písku 

s jílovitými proplástvemi (obr. 12, 19-21). V216 interpretujeme jako sloupovou jámu. 

V214 - zahloubená jáma kruhového charakteru, odkrytá v jižní části sondy H14. Její dno se 

zahlubuje do podloží na kótě 188,35 m (obr. 12, 19-21.). Výplň je tvořena černým uhlíkatým 

pískem. V216 interpretujeme jako ohniště. 

V215 – žlab rozšiřujícího amébovitého tvaru. Nachází se v jižní části sondy H14. Dno se 

nachází v úrovni 188,49m (obr. 12, 19-21.). Výplň tvoří šedý jílovitý písek. Určení funkce 

tohoto útvaru je nejednoznačné
100

. 

6.1.2. Zhodnocení významu sídelního horizontu 1 
 

 Výstavba staroměstského opevnění v letech 1231 – 1250? dalece ovlivnila podobu 

okrajových částí Starého Města pražského a k němu přiléhajících nových „předměstských“ 

čtvrtí a osad
101

, které tvořily jádro později nově lokovaného Nového Města pražského (cit. 

fuma juřina).  

Tuto změnu můžeme pozorovat na sklonku výše sledovaného horizontu také ve východní 

části Starého Města pražského, na místě parcely ppč. 690. Okolo poloviny 13. století zanikají 

výše popsané a interpretované objekty a na jejich místě je provedena základní nivelizace
102

 

terénu a jsou zde poté vystavěny prvé zděné konstrukce
103

. Samotné hradební těleso se 

nacházelo v těsné blízkosti východního okraje parcely ppč. 690, kdy jej dělilo od hranice 

parcely cca 3 m (obr.). Stavba opevnění měla nepochybně velký vliv na utváření prostorových 

vztahů na parcele ppč. 690, kdy asi při stavbě opevnění zaniká sídelní horizont 1 a je 

provedena přeparcelace prostoru s novou výstavbou. Na části plochy byly zachyceny 

                                                           
100

 Mohlo by se jednato část žlabu, respektive zahloubenou část konstrukce – její negativ. 
101

 Jako bylo okolí ulice Na Poříčí, osadaU Rybníčku a další. 
102

 Planýrka. 
103

 Více v následující kapitole. 
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nivelizace terénu za pomoci písku se štěrkem a valounky, o kterém soudíme, že pochází 

s největší pravděpodobností z výkopu pro příkop staroměstského fortifikačního systému. 

Zánik zahloubených konstrukcí horizontu 1 lze tedy klást do spojitosti s výstavbou 

staroměstské fortifikace a je možné ho časově ohraničit intervalem 1231 – 1254 
104

. 

 Prostorové rozložení objektů horizontu 1 je velmi těsně spjato se sídelním areálem u 

kostela sv. Benedikta. Na ploše areálu kolem kostela sv. Benedikta, je pro uvedený horizont 

doloženo signifikantní osídlení z období 12. stol. – poloviny 13. stol. (kapitola 3.3.). Oba dva 

sídlení areály jsou v těsném kontaktu, kdy na sebe svými parcelními hranicemi plynule 

navazují
105

 (celkový plán 1).  

Předběžně lze tedy konstatovat, že zachycené pozůstatky konstrukcí a objektů horizontu 1 

můžeme přiřadit do širšího prostorového zázemí osídlení kolem kostela sv. Benedikta 

v časovém rozmezí poloviny 12. století – poloviny 13. století
106

. 

I.EXKURZ. Funkce a podoba zahloubených staveb předlokačního 

horizontu 
 

 Odkrytím pozůstatku
107

 obdélného tvaru suterénní partie pravděpodobně obytného 

domu dřevohlinitého charakteru je nutno za pomoci analogií přiblížit jeho podobu a výskyt 

v prostředí raně středověké pražské sídlištní aglomerace. Tento typ staveb, vyskytující se 

v podobě obdélného půdorysu
108

, který má po svém obvodu soustavu sloupových jam 

rozmístěnou v určité vzdálenosti je důležitým indikátorem lokačních akcí nových měst a 

jejich čtvrtí
109

. 

Diskuze nad využitím těchto prostor probíhající od 80. let 20. století, stále spolehlivě 

nevyřešila původní účel těchto zahloubených prostor. Střetávají se v ní názory
110

, které 

uvažují o těchto prostorech jako o suterénech
111

 nadzemních dřevohlinitých staveb z prvních 

fází výstavby města, sloužící jako skladovací prostory. K funkci skladovacích prostorů se také 

                                                           
104

 Samotná doba výstavba staroměstského opevnění není přesně známa (Razím – Zahradník 2006, 63) 
105

 Detailní rozbor v kapitole 9. 
106

 Všechny takto zařazené objekty jsou na celkovém plánu 1. 
107

 Pravděpodobně 2/3 dochované rozlohy objektu v-052. 
108

 Kdy většina dochovaných půdorysů měla ještě navíc krátkou vstupní šíji. 
109

 V případě Prahy. 
110

 Zde je nutné uvést shrnující články Pavla Vařeky; Jana Klápště a Jiřího Muka; a Paula Donata – kteří 
přehledně rozpracovali a následně diskutovali problematiku zahloubených částí staveb. 
111

 Které mohly plnit s největší pravděpodobností skladovací roli. 
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připojuje příležitostná funkce útočiště
112

 či přechodného místa pobytu (Vařeka 2002, 253, 

Donat 1996, 30). 

Další názorový proud tyto stavby považuje přímo za zahloubená obydlí – zemnice či 

polozemnice. Takto vybavený obytný prostor ovšem musí být vybaven zdrojem tepla – 

ohništěm či pecí. Navíc plošná výměra některých těchto odkrytých objektů není zcela 

dostačující (). 

 V případě prostředí pražských měst máme vyčleněno předběžné chronologické třídění 

těchto zahloubených suterénů nadzemních staveb
113

 (Vařeka 2002, 262). Za starší formu je 

možné považovat zahloubené stavby čtvercového půdorysu bez vysunutých vstupních šíjí, se 

sloupovými jámami v rozích či po obvodu. Jejich charakteristickým rysem jsou poměrně 

velké rozměry 6x6 m či 7x7 m, hloubky 1-13,25 m (Vařeka 2002, 263). Nebylo v nich 

objeveno otopné zařízení a chronologicky jsou řazeny do 2. poloviny 12. století – poloviny 

13. století
114

. Tento typ stavby se podařilo odkrýt výzkumem v roce 2001 v těsném okolí 

kostela sv. Klimenta (Juřina 2002, 153). Pravděpodobně byly umístěny na parcele jako 

solitérní stavby či mohly být v prostorovém kontaktu 
115

 s románskými kvádříkovými domy, 

kdy tvořily asi hospodářské zázemí parcely (Dragoun – Škabrada – Tryml 2002, 158). 

Druhou vývojovou fázi této obytné konstrukce, která mohla být také zastoupena v odkrytých 

fragmentech na parcele ppč. 690, je možno charakterizovat v půdorysu oproti předešlé jako 

čtvercovou
116

, která byla ovšem užívána i ve 2. polovině 13. století. Vývoj poté pokračuje 

nově se objevující se obdélným tvarem zahloubených staveb
117

, které mají některé 

charakteristické doplňky pro 2. poloviny 13. století (jednalo se o vysunuté vstupní šíje, 

kamenné plenty, (Vařeka 2002, 264). Obdélná půdorysná forma se výlučně váže na období 2. 

poloviny 13. století. 

Odkrytou část konstrukce na parcele ppč. 690, můžeme zařadit do obou výše jmenovaných 

skupin
118

 s uvedenou funkcí jako suterén nadzemní dřevěné konstrukce, tvořící hypotetickou 

                                                           
112

 Zde dle autorů ve vyjímečných případech. 
113

 Ve stejném období se taktéž vyskytují nadzemní dřevohlinité obytné stavby – tzv. sruby. 
114

 Chronologické zařazení zahloubeného objektu z východní části parcely ppč. 690 je ovšem až do 2. poloviny 
13. století. 
115

 Pokud obě stavby byly přítomny na jedné parcele. 
116

 Forma nese stejné atributy, jako předešlá-nemusí zde být přítomna vstupní šíje, ohniště či pec nebo doklady 
sloupových či kůlových konstrukcí. 
117

 Které jsou do výčtu plochy řádově menší než předchozí dva uvedené horizonty. Avšak oba dva půdorysné 
tvary (čtvercový i obdélný) se vyskytují zároveň. 
118

 Vinou fragmentárního dochování situace. 
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prvou fázi existence pozdějšího měšťanského domu. V bezprostředním okolí odkrytého 

fragmentu se nacházelo množství sloupových jam a dalších zahloubených objektů, které 

mohou býti teoreticky v prostorovém vztahu s námi výše uvedeným objektem
119

. 

6.2. Vývojový horizont 2 – Lokační osídlení, prvá výstavba zděné 

architektury (polovina 13. století – počátek 14. století) 
 

 Typickým jevem horizontu 2, jsou změny a uplatnění nových přístupů a vlivů. Tyto 

znaky můžeme sledovat v období výstavby staroměstského fortifikačního systému v polovině 

13. stol., kdy dochází k radikální přeměně námi sledovaného území. V krátkém období cca 50 

let po výstavbě staroměstského opevnění, jsou zde vystavěny prvé zděné měšťanské domy
120

 

Zásadně se taktéž mění důležitý prostorově sousedící prostor – kostel sv. Benedikta se svým 

nejbližším zázemím, kam v časovém horizontu let 1230 – 1250 přicházejí členové Řádu 

Německých rytířů
121

. 

 Proměnou prochází každodenní hmotná kultura měšťanské domácnosti, kdy se 

objevují první inovované formy keramického zboží, již nenavazující na starší hradištní tradici 

– červeně malované keramické zboží (Klápště 2005, 43). 

Charakter proměny vzorce sídelního prostoru z difuzně rozprostřeného osídlení na prostorově 

semknutou zástavbu jednotlivých lokovaných městských čtvrtí můžeme přiřadit k těmto 

odkrytým strukturám a stavebním jednotkám: 

 Vrstvy, které lze zařadit do horizontu 2 jsou přehledně vyznačeny v příloze plánů. 

Části horizontu 2, které jdou dále analyzovat a následně interpretovat jsou uvedeny 

v následujících oddílech. 

zdivo Z001 – zdivo tvořící obdélníkový půdorys; uvnitř půdorysu byly zachovány fragmenty 

podlah interiéru
122

. Orientace obdélného půdorysu zdiva (delší strany obdélníku) je S-J. 

Objem zachyceného zdiva je možno rozdělit do několika stavebních fází (kapitola 12, celkový 

plán 1). Stavební fáze I. (konec 13. století – polovina 14. století) je tvořena předzákladovým a 

fragmenty obvodového zdiva, tvořenými břidlicemi spojovanými okrově žlutou jílovitou 

                                                           
119

 Jejich datace vzniku je krajně problematická, přesněji můžeme datovat jejich zánik, dle jejich výplně a to post 
quem do poloviny 13. století. 
120

 S největší pravděpodobností navazující na starší sídelní formy, více předešlá kapitola. 
121

 Detailní rozbor viz. kapitola IV.g. 
122

 Zhotovené z maloformátových břidlicových desek (viz. kap.) 
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maltou (kap.). Stavební fáze 1 je tvořena dvěma propojenými interiéry  s obvodovým zdivem 

(centrální a severní část plochy ve východní části parcely – sondy J14, J13, I13 a I14). Severní 

strana obvodového zdiva je porušena obvodovou zdí Z011
123

. 

Nadzemní část obvodového zdiva je poté tvořena více stavebními fázemi, které jsou 

rozprostřeny v období 14. – 19. století.  

S největší pravděpodobností druhou stavební fází
124

 byla přestavba částí zdiva Z 001 za 

pomoci opukových kamenů
125

. Stavební zásah pomoci opuky nelze přesněji časově ohraničit 

(15.století ?). Pravděpodobně ve stejném časovém období jako bylo vysprávkování zdí za 

pomoci opuky, vzniká zahloubená prostora – sklep (v-04?), který asi byl využíván do počátku 

19. století. 

Soustava studní
126

 odkrytá uvnitř čtverce H14 asi souvisí se starší fází existence zdiva 

(14. století?) interiéru, jejíž původ lze možná spatřovat ve změně vlastnických vztahů 

(kapitola 8). Jímky byly ve své horní polovině minimálně jednou vyčištěny. Spodní polovina 

ovšem je tvořena vrstvami „in situ“, kdy vrstvy H14-3250 a H14-3251, byly nalepeny na dně 

a jazykovitě vystupovaly po obvodu cca 40 cm. Vrstvy j sou tedy stratigraficky nejstarší-

původní
127

, datovány – do 3. třetiny 13.století/počátku 14. století. Do stejného období 

můžeme datovat začátek používání soustavy studní. Zánik soustavy
128

 lze stanovit na počátek 

novověku, kdy dochází k radikální přestavbě a změně funkce využití celého půdorysu a 

interiérů
129

. 

 Třetí stavební fáze (stavební fáze 3) je je svým rozsahem již zcela zařazována do 

počátku novověku (přelom 16. a 17. století), kdy dochází k masivní přestavbě celého interiéru 

a jeho základových partií (kapitola 12). Jižní část objektu tvořeného zdivem
130

 (z-001), byla 

pravděpodobně celá zbourána a poté znovu vystavěna jako součást zadního křídla Holanova 

paláce (celkový plán 1 a 2). 

                                                           
123

 Z011 je mladší než Z001, byla vybudována pravděpodobně ve 40. letech 19. století. 
124

 Stavební fáze 2. 
125

 Tuto fázi pracovně zařazujeme do období 2. poloviny 15. století. 
126

 Po zániku možnosti čerpat z nich pitnou/užitkovou vodu sloužily jako jímky. Souhrnně Široký,  
127

 Vrstvy se na dně studny uložily během používání a nikdy nebyly poté vyčištěny. 
128

 Nyní již využívané jako deponie odpadu – jímky. 
129

 Úskalí interpretace nálezů z jímek přehledně shrnuto v článku Cymbalak – Matějková 2012, 52. 
130

 Tento prostor je možno specifikovat jako jeho jižní místnost (obr.). 
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Zdiva navazující na Z001
131

, jsou již mladšího charakteru než stavební fáze 1 (obr. příl.). 

Některé přizdívky jsou zařazeny do stavební fáze 2, kdy jsou k původnímu zdivu Z001 

přizděny na spáru. Jejich funkční využití můžeme ve vzdálené rovině spatřovat jako přizdívky 

pro malé budovy/rozšíření hospodářského charakteru (celkový plán 1). 

 Hospodářské zázemí domu, v různých podobách, můžeme nalézt v odkrytých 

fragmentech na ploše sondy I15. Ve výškové úrovni 188,45 m. byl odkryt žlábek (V019), 

který ve svém půdorysu obsahoval zahloubené objekty – kůlové jamky v předpokládaném 

nároží (V01, obr.). Na ploše takto vymezené žlábkem a která se přimykala k obvodovému 

zdivu Z001 (celkový plán 1), byly odkryty a zdokumentovány sloupové a kůlové jámy (V017-

V024). Předběžně interpretujeme žlábek se sloupovou jámou jako pozůstatek dřevěné 

konstrukce pravděpodobně hospodářské budovy. Taktéž sloupové a kůlové jámy mají asi 

souvislost s dalšími přestavbami konstrukcí hospodářského zázemí. 

 Na ploše sondy I15 byla odkryta hluboce zahloubená jáma s obvodovými stěnami, 

které se s přibývající úrovní zahloubení zužovaly (obr. 29, 30). Jáma se nacházela v těsné 

blízkosti výše analyzovaného žlabu (odstup cca 1m, obr.). Chronologicky ji řadíme do 

pokročilého 14. století
132

. Funkce jámy byla pro těžení písku, čemuž by odpovídaly kónicky 

se zužující stěny (obr. 29, 30). Chronologicky ji ztotožňujeme s dobou trvání stavební fáze 1 a 

2 zdiva Z001, které tvoří obytný prostor měšťanského domu. Nelze tedy vyloučit, že jáma 

sloužila jako zásobárna písku při navazujících přestavbách zdiva Z001
133

 a jeho navazujících 

částí. 

Plochu dvora, respektive jeho pochozí úroveň reprezentuje odkrytý fragment valounkové 

dlažby (I15-5931), kterou řadíme do stavební fáze 2 (15. století, obr. 29). 

 V sondě J12 v její severní hraně
134

byly odkryty a zdokumentovány kůlové jamky 

(V0), které tvořily souvislou řadu ve směru Z-V (obr. 14). Úroveň, ze které se zahlubovaly, 

byla datována do pokročilého 14. století (2. polovina). Vrstvy, do kterých se kůlové jamky 

zahlubují, je možné datovat do periody 3. třetiny 13. století až poloviny 14. století
135

. 

                                                           
131

 Většinou se jedná o rozšíření, respektive přizdívky do stran, v ose V-Z. 
132

 Takto datována je pouze její výplň-zásyp, událost samotného vyhloubení jámy nelze přesně chronologicky 
určit. 
133

 Zde se ovšem nabízí další výklad přítomnosti těžební jámy, a to jako pozůstatku po stavbě staroměstského 
hradebního pásu, kdy mohla být využívána i později jako těžební zdroj písku. 
134

 Situace byla bohužel z větší části zničena novodobou zdí Z011. 
135

 Detailní rozbor keramiky a její chronologie v kapitole  
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Soustava kůlových jamek je taktéž zachycena v sondách, které navazují vodorovným směrem 

na Z od J12 (obr.). 

Soustava kůlových jamek tvořila pravděpodobně severní hranici parcely, která byla vymezena 

plůtkem. Konstrukční řešení plůtku asi bylo zhotoveno z tenkých dřevěných kůlů, které byly 

nosným prvkem
136

 výpletu z proutí/košatiny, jenž mohl být ještě navíc omazán hlínou.  

6.2.2. Zhodnocení významu sídelního horizontu 2 
 

 Přeměna tváře středověkého města během 2. poloviny 13. století, je zachytitelná i na 

ploše parcely ppč. 690. Zánik objektů horizontu 1 a následná mikrofáze
137

 nivelizace terénu, 

vedla k vytvoření nové prostorové dispozice parcely umožňující výstavbu fáze 1 zdiva z-001. 

Zdivo tvoří s největší pravděpodobností dva interiéry měšťanského domu, který lze 

v pozdějším období ztotožnit s čp. 684
138

. Nejstarší podoba prostorového rozčlenění domu, 

která se nám dochovala, byla do na sebe navazujících dvou místností
139

 v orientaci sever-jih 

(obr.). Orientace domu byla nepochybně závislá na přítomnosti staroměstského hradebního 

pásu, který svojí polohou určoval prostorovou orientaci zástavby v jeho blízkosti.  

Přítomnost zahloubeného suterénu ze sídelního horizontu 1, který se nachází, v pod centrální 

částí objektu nám dovoluje, vyslovit hypotézu o sídlištní kontinuitě v tomto prostoru. 

Výstavba zděných konstrukcí domu (z-001) je chronologicky řazena do období
140

 2. třetiny 

13. století – poloviny 14. století. Pro tuto dobu máme doloženou masivní výstavbu 

měšťanských zděných domů z kamene po celém území středověkých měst pražských. 

Východní část Starého Města pražského, respektive čtvrť kolem kostela sv. Benedikta, tento 

vývojový trend potvrzuje. Rozsáhlá výstavba je spojena s novým právním a následně 

prostorovým uspořádáním městského prostoru, kdy spolu s výstavbou staroměstského 

opevnění je provedeno právní vymezení staroměstské obce a některé dílčí přeparcelace 

stávajícího městského prostoru (Hauserová 2013, 276). 

                                                           
136

 A po kterých jsou dochovány kůlové jamky v sondě J12, o průměru maximálně 10 cm. 
137

 Vyčleněná jako horizont 1.1. Chronologicky v rozpětí poloviny 13. století – 3. třetiny 13. století, kdy byly 
provedena základní nivelizace terénu a než začala samotná stavba obvodového zdiva z-001. Nivelizace byla asi 
provedena materiálem z hloubení jámy pro staroměstský příkop. 
138

 Dle záznamů W. W. Tomka již od roku 1400. 
139

 Severní část obvodového zdiva je zničena výkopem pro opěrnou zeď z-011. Jižní kolmá zeď, která se měla 
nacházet na ploše sondy H14 se nedochovala díky vyhloubení sklepa ve stejných partiích sondy. 
140

 Detailním rozborem nálezových situací zdiva a artefaktuálním obsahu kontextů ve vztahu k němu. Taktéž 
s přihlédnutím k vymezené mikrofázi viz. odkaz 128 
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 Pozůstatky (či spíše negativy) výkopů zahloubených kůlových jamek, odkrytých 

v severních partiích sond J13, J12 a J11
141

 utvářejí důležitý celek nastiňující pohled do 

utváření parcelace této plochy. Chronologické zařazení konstrukcí spadá do počátku horizontu 

2 a je tak současné se stavbou obvodového zdiva z-001. Lze tedy předběžně konstatovat, že 

stavbě domu předcházela v nevelkém časovém horizontu nová parcelace plochy. 

 Objekty studní (po zániku funkce studny, sloužící jako jímky) potvrzují předběžnou 

hypotézu o stavebním vývoji objektu, který měl zpočátku pouze dvě místnosti. Studny se 

nacházely v exteriéru objektu a teprve až ve stavební fázi 3 objektu jsou začleněny do jeho 

interiéru. Před začleněním studen do interiéru již nefungují a jsou kontinuálně zaplňovány 

odpadem
142

. 

II.EXKURZ. Výstavba staroměstského opevnění, podoba a prostorové 

vazby 

 

 II.a. Výstavba staroměstského opevnění 
 

Fortifikační systém Starého Města pražského, vzniklý v rozmezí 30. let 13. století – 

50. let 13. století, významným způsobem ovlivnil tvář stávající i nově vznikající výstavby. 

Jeho vznik máme zaznamenán v tzv. Druhém pokračovateli Kosmovi, kde se dozvídáme, že 

po smrti svého otce nechal Václav I. (1230) vystavět opevnění Starého Města pražského 

v jeho dnešním plošném rozsahu (Razím 2006, 63)
143

. Můžeme tedy konstatovat, že samotná 

stavba hradby a navazujících fortifikačních děl byla vyhotovena ve 30 - 40. letech 13. století 

(Razím 2006, 64). Tuto hypotézu podporuje záznam v tzv. Druhém pokračovateli Kosmovi, 

že roku 1249 musel Václav I. dobývat vzbouřené Staré Město pražské, tudíž již hradby 

musely být ve stavu, kdy je případný protivník nemohl obejít a elementárně funkční (Dragoun 

1987, 42) 

                                                           
141

 Řada kůlových ve stejných rozměrech, orientaci a chronologickém zařazení pokračuje ve stejném směru i 
v sondách J9 a J8. Odkryté fragmenty konstrukcí nám dovolují vyslovit hypotézu, že tudy probíhala parcelní 
hranice, tvořená s největší pravděpodobností dřevěným plůtkem. 
142

 Ukončení deponie odpadu v nich datujeme do období 17. století. Můžeme tedy říci, že jako jímky fungovaly 
v rozmezí sklonku 14. století- 17. století. 
143

 Západní a severní část opevnění města u toku Vltavy se dostavovala až roku 1253.  
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S počátkem výstavby staroměstského opevnění asi souvisí přechod Řádu německých rytířů ke 

kostelu sv. Benedikta
144

 a dominikánů ke kostelu sv. Klimentu k mostu. Linie staroměstské 

fortifikace, do plochy jež obepíná, zahrnuje taktéž území Havelského města, u kterého 

předpokládáme lokační akt ve 30. letech 13. století (Dragoun 1987, 62). 

Během výstavby staroměstské fortifikace byla provedena masivní přestavba podoby 

sídelní sítě uvnitř nově vymezené plochy Starého Města pražského a jeho předpolí za 

hradbami. Parcely a stavby v jejich ploše, které se ocitly během výstavby hradeb za jejich 

linií
145

 byly zbourány, destruovaný stavební materiál pravděpodobně odvezen. Poté 

následovalo zasypání terénních nerovností a nivelizace terénu přemístěným štěrkopískem, asi 

z hloubení příkopu před hradbou
146

 (Juřina - Kašák - Valkony - Vyšohlíd 2008, 256).  

Důležitým částí výpovědi o samotné stavbě staroměstské fortifikace byl nález vápenky ze 

stejného chronologického zařazení jako samotné fortifikace na Náměstí Republiky (kapitola 

3.3 strana 30; Juřina - Kašák - Valkony - Vyšohlíd 2008, 258). 

 II.b. Podoba staroměstského opevnění 
 

 Fortifikační systém se skládal z příkopu, parkánové zdi, parkánu s kontraeskarpou a 

vlastní hradební zdi (Dragoun 1987, 61). Šíře příkopu byla na četných doložených místech 

různorodá, uvádí se délka od 14 m do 23 m. Šikmé opěrné stěny příkopu byly vyzděny 

z břidlice a křemence (Dragoun 1987, 61). Hloubka byla asi v rozmezí 5-9 m, dno příkopu 

nebylo nijak upravováno, či ojediněle bylo vybaveno valounkovou dlažbou kladenou do 

maltového lože. Příkop za normálního stavu fungoval jako suchý (Dragoun 1987, 61).  

Důležitou částí fortifikačního systému byl parkán a parkánová hradba. Samotná šíře parkánu 

byla asi mezi 14-18m. Parkánová zeď byla široká 60-80 cm a byla vyzděna většinou z opuky 

(Dragoun 1987, 61). 

Těleso hradby bylo široké 2,00 m – 2,20 m a vysoké pravděpodobně 8-9 m (Razím, V. – 

Zahradník, P. 2006, 38). Hradbu taktéž dotvářely hranolové věže, dobu samotné výstavby 

jednotlivých věží nejsme schopni zatím přesně určit. Komunikace dovnitř Starého Města 

pražského byly zabezpečeny 16 bránami.  

                                                           
144

 Zde ovšem přesné datum jejich přesunu nevíme, diskuze podrobně rozvedena v kapitole  IV.g. 
145

 Vně nově právně konstituovaného a hradbami obehnaného Starého Města pražského. 
146

 Rozsáhlé bourání výstavných románských paláců je např. doloženo na ploše Kasáren Jiřího z Poděbrad, kde 
byl proveden jeden z největších záchranných výzkumů v městském jádru (kapitola 3.3). 
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Nejbližší brána sv. Benedikta se nacházela asi v dnešním vyústění ulice Králodvorská na 

Náměstí Republiky, kdy její přesnou podobu zatím nemůžeme spolehlivě určit (Juřina - 

Kašák - Valkony - Vyšohlíd 2008, 259). Další branou, která se nacházela v bližším okruhu, 

byla brána v Dlouhé ulici, kde byl archeologickým výzkumem odhalen gotický můstek 

v jejím předpolí (Juřina – Kašák - Valkony – Vyšohlíd 2008, 260). 

 

 II.c. Prostorové vazby staroměstského opevnění k parcele ppč. 690 
 

 Z výše uvedených faktů vyplývá, že výstavba staroměstského opevnění determinovala 

dalekosáhlým způsobem ve své blízkosti. Výstavba hradby pravděpodobně způsobila zánik 

sídelního horizontu 1 na ploše parcely, následnou mikrofázi nivelizací terénu
147

 a poté nástup 

prvých zděných konstrukcí měšťanských domů. Spolu s výstavbou hradby či krátce po ní byla 

provedena nová přeparcelace
148

 terénu v okolí kostela sv. Benedikta
149

. 

III.EXKURZ. Parcelace a uliční síť ve vrcholně středověkém městě 
 

 Fenomén ohrazování majetku, respektive celých ploch usedlostí známe již z prostředí 

franské říše, kdy celé „dvorce“ či usedlosti byly ohrazeny dřevěným plůtkem s košatinovým 

výpletem (Steyer 2010, 12). Naopak na území, na kterém předpokládáme přítomnost 

slovanských tzv. “chiefdome states“ pro období 6. – 8. století, zatím tyto ohrazení nemovitostí 

doloženy nemáme
150

. 

                                                           
147

 Stavební objekt související s výstavbou hradby může být těžební jáma na písek odkrytá v sondě I15. Kontexty 
písčitého charakteru zařazené do mikrofáze 1.1., můžou býti ztotožněny s materiálem, vzniklým při výstavbě 
hradby, či jejich dalších částí-příkopu. Kontexty mají charakter jemně zahliněných či přímo čistých písků. 
148

 Ve stejném období jako datujeme výstavbu staroměstského opevnění, přichází do prostoru kostela sv. 
Benedikta Řád Německých rytířů, který zásadním způsobem mění tehdejší vlastnické vztahy k měšťanským 
parcelám v těsném okolí kostela, kdy se stávají jeho majetkem a jejich majitelé jsou mu poplatní (exkurz IV.). 
149

 Který se stává integrální součástí hradebního pásu (Ječný – Olmerová 1992, 31), nověji byly analyzovány 
fragmenty opevnění z pozůstalosti po Rudolfovi Hlubinkovi. Pozůstalost zpracoval a na fakta týkající se 
staroměstského opevnění upozornil Petr Uličný v článku Staroměstské opevnění v dokumentaci Rudolfa 
Hlubinky (Uličný 2006, 76-88). Pro okolí kostela sv. Benedikta, zde byly poprvé publikovány fotografie 
zachycující výzkum v roce 1929 pod budoucím obchodním domem Kotva. Na přiložené dokumentaci a 
fotografiích je zde přehledně doložen průběh příkopu, kontraeskarpové zdi a taktéž čelní stěna samotného 
hradebního tělesa. 
150

 Nejnověji k problému ohrazených areálů v raném středověku na území slovanského světa – Milo 2016:  
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Tento zásadní fakt se taktéž promítá do problematiky městských útvarů. Území tzv. 

Barbarica
151

 tvořilo vždy odlišné kulturní prostředí, ve kterém se kulturní inovace a impulzy 

z prostředí uvnitř Limes Romanus dostávaly s velkým zpožděním či vůbec (Klápště 2005, 5). 

Podobný trend můžeme sledovat i v raném a vrcholném středověku
152

. Právě na příkladu 

městské parcelace vidíme rozdílnost jednotlivých prostředí společnosti během středověku 

skrze Evropu. 

Antická tradice pravidelných půdorysů měst se v upravené podobě udržela na území bývalých 

římských provincií Germania Inferior a Superior, Noricum, Raetia a Gallia až do období 

raného středověku, kdy byly po určitý časový úsek využívány jiné metody organizace 

sídelního prostoru (Henning 2010, 55
153

). Pro území bývalé římské provincie Germania 

Superior, respektive pro její hlavní město Colonia Agrippia, jako pro jeden z příkladů, je 

doložena sídelní kontinuita i v opuštěných plochách pozdně římského města
154

. Nově příchozí 

Frankové postupně osídlují malé části města, vždy u křesťanských kostelů (Henning 2010, 

58). Posléze vznikající osídlení má charakter dvorců s ohrazením. 

Osídlení ve formě navazující na germánské dvorce
155

 již ale prostorově upravené
156

, bylo 

doloženono spolu s ohrazením na významných emporiích Haithhabu a Dorestad pro 8. – 11. 

století (). 

 Počátek 12. století je na území dnešního Německa ve znamení zakládání 

institucionálních měst. Jako typický případ nám může posloužit Lübeck, kde proběhly dvě 

etapy lokační prostoru města
157

 (Legant  -Karau 1993, 22). První fáze parcel byla ještě 

velkoryseji prostorově navržena (27x78 m), postupně se ovšem rozměry parcel zmenšovaly 

(14x28 m) na konci 12. století. 

                                                           
151

 Vymezeno linií limes Romanus ve své podobě v 2. – 4. století n. l. 
152

 Chronologické rozčlenění raného středověku je v různých částech Evropy odlišné. Pro území franské říše a 
pozdějších státních útvarů – Otonské říše a Štaufského císařství, můžeme uvést, že sklonek raně středověkého 
období je kladen k roku 1100, kdy po uvedeném roce nastupuje právě fáze zakládání právně konstituovaných 
měst s provedenou lokací jednotlivých městišť. 
153

 Autor předpokládá čtyři fáze podoby osídlení, kdy hybateli vniku nových forem osídlení jsou vždy jiné 
„instituce“. 
154

 Tato činnost je datována do 6. století. 
155

 Ovšem již ve značně prostorově redukované podobě 
156

V případě Haithhabu ve formě domů na parcelách o rozměrech 7-10 x 13-20m a v Dorestadu, kde byly 
parcely pro domy vyměřeny po 8 m ve tvaru podlouhlého obdélníku s rozměrem delší strany do 30 m, směrem 
k Rýnu.  
157

 V roce 1147 a 1159. 
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Parcelace představující vymezení hranic jednotlivých pozemků pro stavbu 

měšťanských domů v různé podobě v českém prostředí objevuje až v průběhu 13. století
158

, 

kdy během století se udála vrcholně středověká proměna českých zemí (Klápště 2005, 9). Při 

zakládání nového města (tzv. „na zeleném drnu
159

“) či při dílčí přeparcelaci jednotlivých 

ploch či čtvrtí starších sídelních útvarů z raného středověku (Žemlička 2002, 44
160

). 

Pravidelná parcelace je ve stejném období doložena taktéž na území Slezska a Polska, kdy 

jsou nově lokovány Vratislav či Krakow, či dnešního Německa, kdy jsou zakládány nové 

městské čtvrti v již existujících městských organismech (Piekalski 2014, 22 ). 

V pražském prostředí byla provedena přeparcelace ve dvou známých případech
161

 a to 

Havelského města v roce 1232-1234 (Musílek a kol. 2012) a Malé Strany v roce 1257 (Vlček a 

kol. 1999, 21). 

Samotná podoba parcelní hranice byla asi formou dřevěného plůtku s výpletem, který mohl 

být omazán jílem. Jeho podoba se mohla místně a časově lišit, kdy je jako parcelní zeď 

doložena kamenná vyzdívaná zídka či palisáda z malých kůlů (Procházka 2007, 63). 

Odkryté kůlové jamky
162

 v severní části parcely ppč. 690 v sondách J12, J11 a J10 

dovolují vyslovit hypotézu po předchozím zhodnocení, taktéž v kapitole 6.2.2. a 5.9., že se 

jedná o dělící parcelní plůtek, který mohl vymezovat hranu parcely oproti předpokládaným 

parcelám domů čp. 682 a čp. 683 a asi zadní části parcely pro dům čp. 684, která byla asi 

zároveň v uliční čáře s Malou Benediktskou uličkou (obr. 1-4). 

 

 

 

                                                           
158

 Prvními takto založenými městy byly Uničov, Litovel a Bruntál v severním výběžku Hané. Detailní rozbor 
jednotlivých období parcelace, typů, rozměrů, vývoje a přenosu kulturních impulzů se zabývá Rudolf Procházka 
v článku: Area ...sive parva, sive magna ... Parcela ve vývoji raného a komunálního města v Forum urbes medii 
aevi IV./2007, 6-41. 
159

 Zde se jedná např. o případ Českých Budějovic, Mostu, a další. 
160

 Kupříkladu Olomouc, Hradec králové, Litoměřice, Žatec a další. V případech kdy osídlení na místě hradiště 
centrálního významu pokračovalo z raně středověkého období, byl panovník nucen provést směnu pozemků, 
které pro jeho zamýšlenou lokační akci byly v soukromých rukou. 
161

 Nepočítáme zcela novou lokaci roku 1348 Nového Města pražského. 
162

 V některých kůlových jamkách se našly zbytky dřevěných kůlů. 
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7. NÁLEZOVÝ FOND 
 

 7.1. Metodika zpracování nálezového fondu 
 

Složitě vrstvená stratigrafická situace zachycená ZAV (kap.) přinesla otázku volby 

metody či jednotlivě se doplňujících metod k rozklíčování vymezených otázek. Vzhledem 

k objemové náročnosti získání a následné analýzy dat byla zvolena kombinace metod 

v několika stupních. 

Detailní metodika zpracování a vyhodnocení keramického nálezového fondu, který tvoří 

hlavní část diplomové práce,
163

 již byla rozpracována v několik pracích zabývajících se 

středověkou keramikou (Jiří Macháček, Ladislav Čapek, Pavel Vařeka). 

Pro účinné zacházení s jednotlivými daty a následnou analýzu byl zvolen kombinační 

konglomerát jednotlivých metod výše uvedených autorů v následující tabulce: 

Stupeň Práce Popis Software 

I. Vymezení deskriptivního systému  typář okrajů a výzdoby, 

deskriptivní třídy/skupiny 

keramiky 

Excel/Access 

II. Zhodnocení vypovídající hodnoty 

nálezových situací 

Analýza terénní dokumentace, 

stratigrafické diagramy 

Stratify 

III. Sumarizace nálezového fondu Počet, výskyt, charakteristické 

a netypické jevy v nálezovém 

fondu 

Excel 

Tabulka 1.0.: Popis metod a jejich kombinace. 

 7.1.2. Vymezení deskriptivního systému 
 

 Jedním z nejvíce signifikantních ukazatelů chronologického zařazení keramiky, 

respektive kontextů, ve kterých byly obsaženy okraje nádob. V odborné literatuře věnující se 

pražskému prostředí, můžeme najít jejich variabilní popis a vyobrazení okrajů nádob, které 

byly v případě výzkumu na ploše parcely ppč. 690 přehledně vyobrazeny v příloze č. 14 

                                                           
163

 Keramické varia, nálezy z kovu a mazanice budou tvořit hlavní část dalších publikačních výstupů formou 
článků ve Staleté Praze. 
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Výběr z keramického souboru. Každý okraj je zde nakreslen (v rovině pomyslného řezu) 

doplněn fotodokumentací jeho plochy
164

 a detailním popisem se stanovením čísla typu okraje. 

Výzdobné motivy či funkční úpravy povrchu nádob jsou taktéž velmi citlivým 

chronologickým ukazatelem. Veškeré typy výzdoby přítomné na keramických nádobách byly 

nejprve zdokumentovány fotograficky a poté nakresleny do souhrnné tabulky výzdobných 

motivů. Jednotlivé výzdobné motivy jsou poté analyzovány ve vztahu k jednotlivým 

keramickým skupinám. 

 Otázka třídění keramických nádob a zlomků z hlediska složení keramického těsta a 

jeho složek není dosud uspokojivě vyřešena. V celkovém korpusu získaného keramického 

materiálu z části plochy parcely ppč.690, která je předmětem této diplomové práce bylo 

zvoleno pět dominantních keramických skupin
165

, které byly dále strukturovány pro 

pracovní účely do 15 keramických tříd
166

.  

 

Keramická  

skupina 

Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D Skupina E Skupina F 

Popis Charakterizován
a tzv. zduřelými 
okraji a z nich 
vycházejícími 
tvarovými 
deriváty167.  

Tuhová 
keramika  

Keramika 
vycházející z/ 
černokostelecké 
hrnč. tradice – 
vzhůru vytažený 
okraj. 

Keramika s tzv. 
jednoduchými 
okraji – 
jednoduše 
rozevřeným a 
jednoduše 
vytaženým. 

Červeně 
malované 
keramické 
zboží 

Keramické 
zboží s 
okružím 

Chronologie Počátek 12. 
století – 
polovina 13. 
století 

Polovina 12. 
století – 
polovina 13. 
století 

2. třetina 12. 
století – 3. třetina 
13. století 

Počátek 13. 
století – 2. 
třetina 13. 
století 

Polovina 
13. století – 
konec 14. 
století 

Počátek 14. 
století – 
polovina 
15. století 

Ztotožnění  ZA,  ZJ, ZS ZW, ZU, ZK? ZX, ZH ZR, ZP, 

ZM,ZO 
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 Fotodokumentace plochy okraje, taktéž zachycuje jeho zbarvení a další povrchovou úpravu-výzdobu, 
očazení, engobu, ap. 
165

 Problematiku rozčlenění keramiky do tříd/skupin se zabývá již zahraniční archeologická literatura 
Thompson–Grew–Schofield 1984; Fryer–Selley 1998; Garas–Karwowska 2013; Zdaniewicz 2012. Z českého 
prostředí nověji Vařeka 2002a, Peroutková – Matějková 2014, 93. Hlavním důvodem rezignace na detailní 
sumarizaci keramických zlomků a nádob do keramických tříd je normativní a metodologická rozrůzněnost 
postupů při vytváření jednotlivých tříd dle badatele a prostředí původu keramických artefaktů. Výsledkem je 
velké množství nehomogenních tříd, které vedou poznávací proces opačným směrem, než k zamýšlenému 
souhrnnému poznání. Následné datační možnosti takto zařazeného materiálu jsou navíc v případě pražské 
keramické produkce (vyjma keramiky se zduřelými okraji) velmi široké, počítáno na celá století. 
166

 Soupis keramických tříd je v příloze 
167

 Souhrnně Hrdlička 1993, 101-102. 

Tabulka 1.1.: Přehled keramických skupin. 



57 
 

 

Tabulka 1.2.: Procentuální výčet jednotlivých keramických skupin v celkovém počtu 

sumarizovaného materiálu. 

 7.2.1. Keramické skupiny – Skupina A 
 

 Spadají do ní nádoby se zduřelým okrajem a jeho fragmenty. Zduřelý okraj nádob se 

v čase vyvíjel po následujících tvarových etapách: archaicky zduřelý okraj (cca počátek 12. 

století – 2. třetina 12. století, obr.), klasicky zduřelý okraj (2. třetina 12. století – konec 1. 

třetiny 13. století, obr.), tenkostěnný zduřelý okraj
168

 a jeho tvarové deriváty (počátek/1. 

třetina 13. století – polovina 13. století),(obr.; Bartošková 2011, 296; Varadzin – Nechvátal - 

Moucha 2016, 314, zde dále rozsáhlejší literatura). 

Jeho tvar se neustále mění, kdy ovšem zůstává z velké části zachována ve stejné podobě 

pouze jeho horní část – dvě jednoduše rozevřené linie pod kterými
169

 se nachází proměnná 

část zduřelého okraje – mírný výstupek
170

 v podhrdlí nádoby. Tloušťka okrajů se pohybuje 

v rozmezí 0,7 – 1,3 cm. 

Keramické těsto, ze kterého jsou zhotoveny, je v jednotlivé seriaci variabilní, kdy jeho 

většinová složka je víceméně stálá. Matrix keramické hmoty je tvořen silně slídnatou
171

 šedě 

až světle béžovou jemně písčitou keramickou hmotou,  

                                                           
168

 Některými badateli též označován jako jednoduše seříznutý okraj. 
169

 V podhrdlí nádoby. 
170

 Který je charakteristický pro jeho klasickou fázi a v malé míře také pro jednoduše seříznutý tvar okraje. 
171

 Slída zde figuruje jako ostřivo, které v různých etapách výskytu okraje ubývá. 
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přičemž na povrchu lze spatřit charakteristický povrch keramického střepu-tzv. „krupičkový“ 

povrch
172

 (). Jako ostřivo keramického těsta jsou doloženy taktéž zlomky křemenců
173

.  

Pozdní tvarové deriváty tenkostěnného zduřelého okraje
174

 již vykazují rozdílné tvarové linie, 

kdy v podhrdlí zmizel charakteristický výstupek a horní část okraje je ve velkém množství 

případů výrazně protáhnutá (). Chronologické vymezení výskytu tenkostěnného zduřelého 

okraje okraje koliduje s nástupem keramického zboží Skupiny D a lze jeho konec spatřovat 

v období okolo poloviny 13. století. Spolu s výskytem zduřelých okrajů nádob se vyskytují 

taktéž v části chronologie taktéž tuhové nádoby
175

 a keramika vycházející z mladohradištní 

tradice.
176

 

Exempláře celých nádob odkazují svým tvarem stále do sklonku raného středověku, přičemž 

jejich převažující tvar je hrnec soudkovito vejčitého tvaru (Hrdlička 2014, 24). 

Typickým výzdobným motivem je jednoduchá vlnice (jedna linka) či jednoduchá rýha (zde se 

ovšem můžou vyskytovat i tři linky), nacházejících v podhrdlí anebo na plecích nádoby (obr.;  

Boháčová 2001, 188; Bartošková 2011, 296; Varadzin 2016, 314, zde dále rozsáhlejší 

literatura, obr. 48-49, 54). 

 

 7.2.2. Keramické skupiny – Skupina B 
 

 Keramické nádoby zhotovené z tuhy či také s vysokým přídavkem grafitu 

v keramickém matrixu jsou významným fenoménem 12. století – poloviny 13. století. Nálezy 

keramických jedinců jsou kontinuálně zaznamenávány na území středověkých měst 

Pražských již od počátku 20. století při všech významných archeologických výzkumech
177

. 

                                                           
172

 Vyskytuje se jak u archaicky zduřelého, tak i u klasicky zduřelého. Jednoduše seříznutý a jeho deriváty, 
krupičkový“ povrch nesou pouze v jednotkách procent oproti předešlým dvěma typům.  
173

 O rozměrech 0,1 – 0,2 mm. 
174

 Nazývané taktéž jako jednoduše seříznuté. 
175

 Otázka provenecience, účelu a importů tuhových nádob je detailně rozebrána v kapitole  
176

 Vzhůru vytažený okraj, kdy se předpokládá provenecience tohoto zboží ve východní části středních Čech, 
přičemž zlomky nádob, této podoby, vyskytující se v mladších kontextech (polovina 13. století – konec 
13.století) již mohou býti vyráběny na území středověkých měst Pražských (Klápště 1978, 74 ) 
177

 Výzkum Pražského Hradu v letech 1925-1929, výzkum Vyšehradu 1925-1932 (Varadzin 2016, 5) 
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 Tuhová keramika, jejíž provenicience je shledávána v oblasti jižních Čech (dnešní 

Českokrumlovsko, severní část Českobudějovicka – Netolicko a Prácheňsko
178

) byla vždy 

pokládána za průkazný prvek mladohradištního stáří
179

 (např. Fröhlich – Lutovský – Michálek 

2004, 214). Tento generalizující údaj nelze brát jako směrodatný, protože tuhová keramika se 

mohla vyskytovat již na sklonku středohradištního období a časový úsek jejího pozvolného 

konce užívání je kladen k polovině 13. století (Mašková 2016, 101). Přítomnost keramických 

jedinců tuhového složení na území středověkých měst pražských
180

 je definována jako 

možnost importů právě z výše v textu zmíněných jižních Čech, kde se mělo taktéž nacházet 

jejich výrobní centrum, ovšem zde je potřeba poznamenat, problém tuhových nádob a jejich 

obsahu, kdy nelze přesně dnes říci, že jako samotný import sloužila samotná nádoba či byly 

nádoby směňovány za účelem výměny jejich obsahu
181

 . 

Samotná otázka příměsi grafitu do keramického těsta asi spočívala v jeho velmi dobré teplotní 

odolnosti, kdy ovšem samotná výroba nádoby s takto přidanou příměsí byla z hrnčířského 

hlediska velmi náročná. Bohužel nemáme zatím
182

 zachyceny žádné hrnčířské pece, které by 

obsahovaly stopy či přímo keramické jedince tuhové keramiky, jež by pomohly osvětlit 

celkovou chronologii. 

 Z nálezového fondu analyzovaného z části parcely ppč. 690, lze z vypovídajících 

situací vymezit dva horizonty, vzájemně se odlišující, výskytu tuhové keramiky: 

Horizont A.: zastoupen výskytem silnostěnných kyjovitých okrajů, pravděpodobně 

pocházejících z nádob zásobnicového tvaru a využití. Charakteristická je tloušťka samotného 

střepu – v podhrdlí, kdy se pohybuje v rozmezí 0,9-1,7 cm. Složení keramické hmoty je 

tvořeno
183

 z větší části grafitem, který se projevuje jako velmi jemně nadrcený – pouze malá 

frakce keramického těsta <1,0 mm, doplněná malou příměsí slídy
184

. Plocha střepu není nijak 

zvlášť upravována, např. leštěním, jeho barva je sytě černá s jemnými šedými linkami. Okraj 

                                                           
178

 Zde byly identifikovány výchozy grafitu, ze kterých mohla být tuhová keramika zhotovována (Mašková 2016, 
33).  
179

 S možným začátkem na konci středohradištního období. 
180

 Kdy z vybraného vzorku 10 velkých výzkumů na území dnešní památkové rezervace v centru Prahy, byly 
takto definované zlomky přítomny v celkové keramické mase materiálu v jednotlivých výzkumech pouze 
v rozmezí 3-15 % celkového počtu a objemu. 
181

 Označení tuhové keramiky jako importu, je díky přítomnosti ložisek grafitu v jižních Čechách, ovšem nikdo se 
zatím nezabýval možností jejich přítomnosti v jiné části ČR. 
182

 Dle stavu bádání k roku 2017. 
183

 Keramický matrix byl hodnocen pouze makroskopicky. 
184

 Taktéž velmi jemně nadrcená – <0,3 mm a přítomna v celkové mase keramického těsta asi 4-9% 
zastoupením. 
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má kyjovitý tvar, kdy v podhrdlí může být přítomna výzdoba ve formě vrypů či „vsekávávní“, 

nebo formou „kolků“ ve tvaru do čtvrtin rozděleného kruhu o průměru 4cm. Jedinci ve formě 

keramických okrajů byli přítomni v zahloubených objektech sídelního horizontu 1 (kapitola 

6.1.). S největší pravděpodobností ve formě intruzí ve vrstvách sloužících jako vyrovnávky 

terénu, byly přítomny ve stopovém množství taktéž. 

Horizont A tuhové keramiky z výzkumu Holanova můžeme analogicky ztotožnit s dalšími 

nalezenými soubory ze středních Čech, kdy jejich počátek můžeme klást na sklonek 11. 

století/ počátek 12. století a pozvolný konec výskytu těchto keramických jedinců k polovině 

13. století
185

 (Bartošková 1999, 732; Boháčová 2001, 265, Mašková 2016, 104, Varadzin 

2016, 314).  

Horizont B:  

 Pracovně označen taktéž jako tzv. „robustní“ tuhová keramika. Na rozdíl od horizontu 

A, keramičtí jedinci mají tloušťku střepu v rozmezí 0,5- 1,0 cm (obr. 54). Keramické těsto je 

tvořeno taktéž grafitem s jemnými příměsemi, ovšem zastoupení grafitu se pohybuje ve 

velkém objemovém rozmezí, kdy mohou dokonce býti přítomny jako ostřivo, či jako 

převažující složka hrubofrakční keramické hmoty, jejíž celé hrudky mají průměr do 3 mm. 

Povrch keramických jedinců je lépe upraven než v případě horizontu 1. Povrchová úprava 

nese stopy úpravy leštěním, jednoduchou vlnicí či vodorovnými vystouplými páskami (obr. 

54). Barva střepu je jasně černá až tmavě šedočerná. 

Morfologie okrajů byla do jednoduše seříznutého tvaru (obr. 54). Keramičtí jedinci se 

vyskytovali v malém procentu – 1 %, souboru. 

Původ této keramiky spatřují badatelé na dnešním Prácheňsku (Mašková 2016, 104; Varadzin 

2016, 319). Spodní okraj výskytu tuhové keramiky horizontu 2 vymezil Ladislav Varadzin 

v prostředí Vyšehradu do rozmezí 3. třetiny 11. století až počátku 12. století. Situace na 

parcele ppč. 690 takto chronologicky staré situace nenesou, navíc keramičtí jedinci tohoto 

horizontu se vyskytují spolu s tenkostěnnými zduřelými okraji. Tudíž na základě 

makroskopického pozorování a analýzy vzájemných vztahů, klademe výskyt horizontu 2 

tuhové keramiky do rozmezí počátku 13. století až 2. třetiny 13. století
186

. 

                                                           
185

 V případě nálezových situací z parcely ppč. 690 určujeme počátek horizontu 1 do poloviny 12. století 
186

 Horizont 2 tuhové keramiky byl při sumarizaci zastoupen pouze s keramickou skupinou A – její pozdní fází, 
jednoduše seříznutým okrajem a také s jednoduše vytaženým okrajem, kdy jeho výskyt spadá do období  
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 7.2.3. Keramické skupiny – Skupina C 
 

 Keramický materiál, respektive okraje nádob – vzhůru vytažené, jsou v této třídě 

rozlišeny do dvou okruhů – na malé (do 20 mm) a velké (nad 20 mm, těmito okraji se velmi 

detailně zabýval Klápště 1978, 450, 451, 457). Oba dva typy se přibližně v poměru 40:60 

vyskytují i v souboru keramických artefaktů zachycených na ploše parcely ppč. 690. (obr.) 

Keramická produkce vzhůru vytažených okrajů má výrobní centrum na Černokostelecku (obr. 

51, 55-56). Nejstarší horizont výskytu nádob s takto tvarovaným okrajem je v souborech z 1. 

třetiny 12. století (Čiháková 2012, obr. 12; Boháčová 2001, 265). 

Vzhůru vytažené okraje, zachycené archeologickým výzkumem na parcele ppč. 690, lze 

datovat do období poloviny 13. století
187

 až konce 13. století, kdy jsou nahrazeny novým 

typem keramických nádob – nádobami s okružím (kapitola 7.2.6.). 

 7.2.4. Keramické skupiny – Skupina D 
 

 Keramický fond této skupiny byl vymezen typickými okraji – jednoduše rozevřenými. 

Okraje nádob jsou zdobeny jednoduchou či v menší míře (cca 20%) hřebenovou vlnicí, která 

se nachází na jejich podhrdlí a plecích. Keramické těsto v sobě obsahuje příměs 

jemnozrnných křemencových kamínků jako ostřiva
188

, frakce <0,7 mm. Barva střepu je 

v širším rozmezí od tmavě okrově hnědé až po tmavě šedou (obr.; Varadzin 2016, 315). 

Tloušťka střepu kolísá v hodnotách 0,3 cm – 0,7 cm, přičemž díky těmto údajům můžeme 

tuto keramickou třídu nazvat jako tenkostěnnou (obr. 50-51).  

Časový výskyt lze klást do rozmezí počátku 13. století – 2. třetiny 13. století. Dostupné 

analogie z prostředí zaniklého městského založení Sekanka, jehož zánik je datován do 

stejného období jako konec výskytu jednoduše rozevřených okrajů (Richter 1982, 68) a na 

základě vymezení chronologicko – morfologické osy keramiky z prostředí královského města 

Most (Klápště 2002, 10).  

Prostředí parcely ppč. 690 a její odhalené archeologické situace dovolily konstatovat, 

že tento typ keramických nádob se již nevyskytuje v pražském prostředí, v čase pozvolného 

nástupu prvního červeně malovaného zboží. Jeho výskyt začíná na počátku 13. století. 

                                                           
187

 Vyskytují se po úplném vymizení okrajů zduřelého spektra. 
188

 Vyskytují se taktéž jedinci s příměsí slídy jako ostřiva anebo vůbec bez slídy. 
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 7.2.5. Keramické skupiny – Skupina E 
 

 Do skupiny E byla zařazena tzv. produkce keramiky s červeným malováním (červeně 

malovaného zboží, obr. 54). Výskyt prvních jedinců této třídy v pražském prostředí spadá do 

období těsně po polovině 13. století (Drda 1973, 114). Tvary nádob a jejich jednotlivých částí 

byly zastoupeny hrncem
189

 s okrajem nahoru protaženým, rozevřeným, poté se ještě objevují 

prvá okruží (Richter 1982, 63–64; Klápště 2002, tab. 85) v počátečních fázích distribuce 

červeně malované keramiky
190

. Spolu s výše popsaným tvarem nádob se vyskytují taktéž 

první pokličky (Pavlů, 1971, 92; Draganová 1978, 33), ovšem chronologické ohraničení 

výskytu jejich tvaru není zcela možné – plynule pokračují ve 14. století. 

Do období po polovině 13. století zařazujeme taktéž výskyt prvních kahánků a pohárů 

červeně malovaného zboží, kdy opět máme problém určit přesnější interval distribuce a 

výskytu pohárů (Drda 1973, 113–114
191

).  

Za nejvýraznější ukazatel pro datování souboru lze označit džbány. Zcela dominantní je u 

nich okraj ve formě okruží. Tato profilace nespadá do úplných počátků výskytu ČMK u nás, 

pravděpodobně navazuje na marginálně zastoupené nálevkovitě tvarované hrdlo nejstarších 

nádob z druhé poloviny 13. století (Drda 1973, 114; Havrda – Matějková 2014, 38). Tuto 

profilaci okraje řadíme v pražském prostředí do 14. století
192

 (Klápště 2002, 15), do 

pokročilejšího 14. století bývají datovány taktéž rovněž mísy s vodorovně proloženým 

okrajem (Drda 1973, 122; Klápště 2002, 17). 

Červená malba, stejně jako vývalkovitá šroubovice, provází světlou keramiku už od 

počátku její výroby, tedy od 13. století (Drda 1973, 81). Vývalkovitá šroubovice je prvkem 

natolik průběžným, že její datační citlivost je nízká. Typ malované výzdoby se sice v průběhu 

doby mění, nicméně tyto proměny nelze sledovat bez současného přihlédnutí k celku. 

Samozřejmě je možné, že konkrétní hrnčířská dílna upřednostňovala výrobu jiných tvarů. 

Chronologie těchto změn, zvažovaná pro prostředí severních Čech, není stejná jako u 

                                                           
189

 Dle pozorování Ivana Pavlů spadá do rané fáze čmk v pražském prostředí jednoduchý okraj u hrnců a 
nálevkovitá hrdla u džbánů (Pavlů 1979, obr. 41, 54) 
190

 Do počátku 14. století, kdy pokračují průběžně dále. 
191

 Opět plynule pokračují do 14. století. 
192

 Na základě analogií z prostředí Mostu pro čmk, zde ovšem okraj ve formě okruží přítomného na nádobách 
čmk se může vyskytovat již od 13. století (Klápště 2002, 123; obr. 13:d; 14:c, g). 
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keramických jedinců pražského prostředí. Některé výzdobné prvky se mohou vázat pouze na 

konkrétní lokality
193

 (Drda 1973, 134; Havrda – Matějková 2014, 38) 

Změny v produkci ČMK, ať už morfologické nebo výzdobné, zahrnujeme do poměrně 

širokých datačních intervalů, a jakkoliv se chronologický vývoj postupně vyjasňuje, jeho 

časové zařazení je nadále problematické
194

 (Havrda – Matějková 2014, 38). 

 7.2.4. Keramické skupiny – Skupina F 
 

 Typickým zástupcem nově nastupující vrcholně středověké hrnčířské produkce je 

keramika s okružím (obr. 56)
195

. Je nutno rozlišovat v předešlé kapitole uvedenou ČMK 

s okružím, které je pro ni charakteristické již od 13. století a nově nastupující hrnčířskou 

produkci na území středověkých měst pražských a jejich nejbližšího okolí.  

 7.3.1. Zhodnocení vypovídající hodnoty nálezových situací 
 

 Čerpání a následná analýza dat ohledně keramického nálezového fondu se nesmí 

provést bez kritiky vypovídající hodnoty nálezových situací, ze kterých bereme údaje pro 

následnou analýzu. Jako odpovídající metoda byl zvolen rozbor jednotlivých stratigrafických 

vztahů v programu Stratify, kdy výsledkem jsou vytvořené tzv. Harrisovy diagramy, které 

ukazují stratigrafickou následnost jednotlivých kontextů po sondách, které jsou k nahlédnutí 

v nálezové zprávě.  

Samotný Harrisův diagram ovšem není směrodatný bez následující analýzy dalších pramenů 

z archeologického výzkumu. Jedná se o komplexní rozbor nálezové situace za použití 

digitalizované kresebné dokumentace a popisu jednotlivých kontextů. Díky kombinaci 

jednotlivých pramenů a následné kritice můžeme vyčlenit a poté analyzovat vedoucí 

stratigrafické situace, které dokáží osvětlit vývoj lokalit v kontextu středověkých pražských 

měst. 

 

                                                           
193

 Dle úvah Miloše Drdy. 
194

 Zde je taktéž nutno uvést problém samotného počátku čmk na území Čech, kdy se pravděpodobně dostává 
nejprve na území Podkrušnohoří (Klápště 2002, 17; Zápotocký 1978, 182).  
195

 Někdy také nazývána keramika s nízkým okružím.  
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Veškeré kontexty jsou v kresebné dokumentaci barevně odlišeny z důvodu jejich časového 

určení (fialová barva: 12. století – polovina 13. století, zelená barva: polovina 13. století – 

počátek 14. století, červená barva: 14. století). Rozborem jednotlivých kontextů a poté 

celkových nálezových situací bylo možné tyto situace rozčlenit do 3 kategorií
196

: 

Nálezová situace Situace AA Situace BB Situace CC 

Popis uzavřené nálezové celky 

(např. pec se vsádkou, 

hrobové celky) 

částečně otevřené nálezové 

situace (např. kůlové, 

sloupové jámy, studny, 

jímky, objekty zanikající 

s celkovou změnou 

charakteru plochy. 

otevřené nálezové situace 

(např. vodorovně uložené 

vrstvy, studny, jímky, 

situace zničené mladšími 

zásahy 

Tabulka 1.3.: Typy nálezových situací. 

Na ploše parcely ppč. 690, v její vyhodnocené části, nebyly zastoupeny žádné nálezové 

situace typu AA. Druhý typ situací BB, zde ovšem byl zastoupen v následujícím počtu:  

Typ situací BB je při kritice ostatních pramenů chronologicky určující. V našem případě se 

jedná o zaniklé kůlové a sloupové jámy, části zahloubených prostor, a jednotlivé nivelizace 

terénu
197

, vrstvy a objekty pod úpravami terénu, které uzavírají dílčí chronologický vývoj
198

. 

Všechny takto zařazené situace jsou přehledně popsány v kapitole 6. Nálezovému fondu, 

který z nich pocházel, byla věnována zvýšená pozornost při samotné sumarizaci.  

Avšak i v těchto situacích se můžou vyskytovat objekty, u kterých je převaha intruzí 

v keramickém spektru – např. pravidelně čištěné jímky a studny.  

Všechny relevantní nálezové situace z parcely ppč. 690, u kterých byl dále sumarizován 

keramický nálezový fond jsou přehledně popsány v kapitole 6. 

Třetí typ nálezových situací CC je již zcela otevřený – nemá dostačující vypovídající hodnotu. 

Jejich nálezový fond může tvořit atypická keramika, či jinak přemístěný nálezový fond. 

Mohou taktéž být předmětem mladších úprav, které zničí jejich vypovídající hodnotu. Většina 

těchto situací není předmětem následné interpretace po sumarizaci
199

. 

 

                                                           
196

 Detailní analýza jednotlivých nálezových situací v městském prostředí (obecně) byly provedena Martinem 
Čapkem v jeho práci... 
197

 Zde je nutné konstatovat, že tyto typy archeologických situací zde můžeme zařadit, jen při dodržení 
charakteru překryvu jiných objetů, kdy jsou datačně poté v úrovni post quem. 
198

 Např. vyrovnávka pro stavbu zdí a jejich základové spáry. 
199

 V odůvodněných případech jsou do sumarizace a poté do interpretace zahrnuty. 
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 7.4.1. Sumarizace nálezového fondu 
 

Detailní analýza keramického nálezového fondu byla provedena v několika krocích.  

Činnost Popis činnosti 

1A základní rozčlenění nálezového fondu dle výpovědní hodnoty 

2B početní úkony, fotografování celých souborů dle kontextů 

3C vyčlenění keramického materiálu dle tříd/skupin 

4D vyčlenění a analýza tvarů a výzdoby nádob do výzdobného kódu 

5E kresebná a fotografická dokumentace části keramických jedinců 

Tabulka 1.4.: Jednotlivé stupně sumarizace nálezového fondu. 

Výše v tabulce uvedené kroky za pomoci jasně stanovených nálezových situací dokázaly 

částečně odhalit podobu a morfologicko-chronologický vývoj keramického nálezového fondu 

na lokalitě. Kód výzdoby, je přehledně uveden v na straně 171 obrazové přílohy. 

Kód okrajů keramiky v analytické části – sumarizačních tabulkách : 

zduřelé okraje: a_zdu – archaicky zduřelý, k_zdu – klasicky zduřelý, p_zdu – tenkostěnný 

zduřelý. 

okraje 13. století: v_vyt – vzhůru vytažený, j_roz – jednoduše rozevřený, j_vyt – jednoduše 

vytažený, sek – okraj typu sekanka. 

okraje 14. století: okr – okruží (rané formy), v_okr – vysoké okruží. 

Jednotlivé nálezové situace jsou přehledně uvedeny a poté chronologicky zařazeny 

v sumarizační tabulce na konci publikace. 

 7.4.2. Metoda sumarizace nálezového fondu 
 

 Různá kvalita souborů byla důvodem diferencování jejich zpracování. Po zhodnocení 

a kritické analýze výpovědní hodnoty nálezových situací byly nálezové soubory rozčleněny 

do dvou kategorií: 
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Kategorie souboru Kategorie A Kategorie B 

Charakteristika Detailně zpracované soubory – 

umožňující spolehlivé datování kontextů, 

stavebních reliktů a krátkým časovým 

úsekem trvání. 

Částečně zpracované soubory – 

jedná se vesměs o materiálově a 

časově nezařaditelné soubory, 

vesměs velmi promíšené
200

. 

Tabulka 1.5.: Charakteristika nálezových souborů. 

 7.5.1. Morfologické spektrum nádob a jejich částí 
 

 Analýzou keramického nálezového fondu byly zachyceny různé druhy tvarů 

středověké keramiky. V následujících kapitolách uvádíme jejich rozbor: 

 7.5.2. Hrnce 
 

 V období poloviny 12. století – 2. poloviny 13. století jsou naprosto převažující typ 

nádoby. Mohl být jak vejčitého tvaru tak kónického (obr. 48-56). Vzhledem k velké 

fragmentárnosti souboru nebylo možné zjistit bližší data. 

 7.5.3. Zásobnice 
 

 Tento typ nádob je zastoupen korpusem keramické třídy B, kdy jejím 

charakteristickým reprezentantem horizontu 1 jsou kyjovité okraje či morfologicky 

charakterizované zlomky keramických nádob (obr.54). Pro horizont 2 tuhové keramiky 

počítáme taktéž asi s obdobným využitím jako horizontu 1.  

Zásobnice se znovu po vymizení horizontů 1 a 2 keramické skupiny B začínají objevovat 

v pokročilém 14. století (spíše v jeho 2. polovině, obr. 56), kdy tento úsek vymezujeme 

pozvolným ústupem prvých okruží a nástupem vysoce vytažených okruží na nádobách 14. 

století. 

 

 

                                                           
200

 Tento jev vzniká přesunem materiálu a odpadu na ploše parcely. 
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 7.5.4. Džbány 
 

 Nastupují jako nový keramický tvar po polovině 13. století, kdy jsou nejlépe 

zachytitelné v keramickém korpusu čmk. Jejich výskyt v nálezovém fondu poté pokračuje 

kontinuálně dále do novověkého období (Vařeka 2009, 158). Okraje se plynule mění s jeho 

vývojem, přičemž džbány mění styl uchycení ucha
201

. Starší typ přichycení ucha na džbánu, 

má páskové ucho přichycené na horní části nádoby – okraji, navíc na místě spoje ucha a 

okraje je ucho přetaženo do oblouku a až poté klesá k podhrdlí/plecím. Tato úprava džbánů je 

datována do rozmezí poloviny 13. století – poloviny 14. století. Mladší fáze je 

charakteristická přichycením ucha k okraji, kdy je ucho spojeno na keramický čep s okrajem 

nádoby. Převýšení do oblouku u okraje již zmizelo a ucho přirozeně klesá do podhrdlí. Mladší 

fáze této stylistické úpravy je datována od poloviny 14. století
202

. 

 7.5.5. Pokličky 
 

 Výskyt prvých pokliček se pravděpodobně váže na jejich rozšíření spolu s červeně 

malovaným keramickým zbožím
203

. Spodní hranici výskytu takto tvarovaného a poté 

užívaného zboží můžeme vymezit do období těsně po polovině 13. století (Havrda – 

Matějková 2010, 39). Tyto exempláře poklic jsou tvořeny keramickým matrixem skupiny E, 

kdy ovšem na zachycených jedincích nebyla v 70% případů zachycena výzdoba formou 

červeně malované linky. Výskyt pokliček na ploše je dále sledován po celé 14. století 

s kontinuálním vývojem do navazujících století. Morfologie prvních exemplářů je poměrně 

„neforemná“, kdy jejich horní část nemusí být vůbec ukončena kruhovým držadlem
204

. 

Celkový průměr oválného či zvonovitého tvaru, kolísá v rozmezí 10 – 23 cm, přičemž okraje 

poklic mohou být jednoduchého tvaru či vytvořeny v duchu okrajů používaných stolních a 

kuchyňských nádob červeně malovaného keramického zboží (obr. 54). 

 7.5.6. Poháry 
 

 Tento typ stolní keramiky se objevuje v prostředí středověkých měst pražských zhruba 

těsně po polovině 13. století.  

                                                           
201

 Typ uchycení byl analyzován na materiálu z parcely ppč. 690, zde dále děkuji za ústní sdělení Zdeňku 
Dragounovi. 
202

 Spolu s nastupujícím okrajem – vysokým okružím. 
203

 Více v kapitole 7.2.3. 
204

 Z celkového počtu se jednalo o 55 %. 



68 
 

Spadá tedy do nastupujícího trendu technických inovací v keramice, označovaná jako červeně 

malované keramické zboží. Jeho výskyt je poté kontinuální v dalších stoletích. Ve 14.století je 

hojně vyráběn v tenkostěnném provedení, jenž odpovídá použití části hrnčířských inovací 

v tomto století (Vařeka 2009, 158). Výše poháru vždy řádově 2-3 x převyšuje jeho průměr 

(obr.). Nejranější forma převážně nese hrdlo ve tvaru jednoduše protaženého okraje (Havrda 

– Matějková 2014, 39). 

 7.5.7. Pánve 
 

 Keramické nádobí pro smažení se objevuje již v průběhu 2. poloviny 13. století na 

území středověkých měst pražských. Svým typickým tvarem – trojice nožek na spodní straně 

smažící desky a trubkovitým držadlem, představuje inovativní předmět v hrnčířské tradici 

pozdního 13. století. Trubkovité držadlo bývalo z většiny duté, pro snadnější manipulaci 

s dřevěnou násadou. Nožky na spodní straně pánve plnily funkci stojanů ve žhavém uhlí. 

V pozdním 14. století získávají glazovaný vnitřní povrch (Vařeka 2009, 158; obr. 57). 

 7.5.8. Kahany 
 

 Výskyt středověkých kahanů je na území Čech datován od 13. století
205

. Zde je nutné 

rozlišovat dvojí typ určení – kahany pro hornickou činnost a pro každodenní osvětlování 

měšťanské domácnosti. Kahan patří do skupiny technické keramiky. Funguje na principu 

spalování loje, ve kterém je namočen visící knot, který svým hořením poskytuje světlo 

(Doležalová 2010, 213). V nálezech středověké hmotné kultury máme zachyceny dva typy 

kahanů
206

 (Nekuda – Reichertová 1968, 61). Druhý typ kahanů se začíná v pražských 

archeologických nálezových situacích vyskytovat spolu s nástupem čmk (Havrda – 

Matějková 2010, 39). 

 

 

 

                                                           
205

 Lze tento datační údaj předběžně posunout hranici poslední čtvrtiny 12. století. 
206

 První byl miskovitého tvaru s kolmými stěnami a s přímým zaobleným okrajem do tvaru krátké výlevky. 
Druhý typ je mušlovitého tvaru s prohnutými stěnami a otevřenou hubičkou (Nekuda – Reichertová 1968, 61). 
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 7.5.9. Technické misky 
 

 Jedná se o hojně zastoupenou část keramické produkce ve zpracovávané části ZAV. 

Četnost výskytu a chronologické zařazení jednotlivých fragmentů technických misek 

zobrazuje graf 4. Takto rozlišení a definovaní keramičtí jedinci, byli zastoupeni pouze 

ve fragmentárním charakteru, tudíž v některých případech nebylo možné určit jejich okraj, 

výzdobu či stopy po používání. Fragmenty technických misek můžeme ztotožnit s jejich 

morfologickými skupinami vytvořenými Jarmilou Čihákovou, kdy z části plochy parcely ppč. 

690 řadíme tyto fragmenty do skupin A1, A2, B1, C1 a E (Čiháková – Hrdlička 1990, 412).  

Keramický matrix těchto fragmentů byl tvořen hrubofrakční složkou, nejčastěji v oranžovo – 

šedé barvě s přítomností výrazných klastů ostřiva (křemencové kamínky, šupinky slídy, ale i 

menší keramické zlomky, vše ≤ 4 mm. Stejné složení keramického matrixu u keramických 

zlomků technickým misek bylo zaznamenáno Janem Havrdou a Janem Zavřelem při výzkumu 

Klementina (Havrda – Zavřel 2010, 352). Účel misek pravděpodobně byl v jejich použití při 

tavbě kovů či skla (Havrda – Zavřel 2010, 349), přičemž po této činnosti se na jejich vnitřním 

a vnějším povrchu
207

 nacházejíc kapičky „glazury“ či spíše natavenin různých barev. 

Exempláře pocházející z části parcely ppč. 690, nesou stopy černých, zelených a šedobílých 

natavenin (obr. 53).  

Datačně zachycené exempláře z výzkumu ppč. 690 spadají do širokého rozmezí od poloviny 

12. století – 14. století (tab.). Jejich využití spatřujeme v případě pyrotechnologického 

zpracování rud kovů či sklářské výroby, kteréžto máme doloženo na rozličných místech 

středověkých měst pražských pro období raného a vrcholného středověku (přehledně Havrda 

- Podliska – Zavřel 2001, 116; Havrda – Zavřel 2010, 349, Varadzin 2016, 313). 

 7.5.10. Přesleny 
 

 Přesleny patří k  hojně se vyskytujícím archeologickým nálezům, datovaným do 

různých období – od pravěku až do raného středověku dokládající textilní výrobu. V období 

vrcholného a pozdního středověku jejich četnost v archeologickém materiálu významně klesá, 

přesto však tvoří (po textilních fragmentech) druhou nejpočetnější skupinu nálezů 

souvisejících s textilní produkcí, zhotovené z keramického těsta (Březinová 2007, 60). Mohou 

                                                           
207

 U vnějšího povrchu v menší míře případů. 
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se vyskytovat v keramické či kamenné podobě, různých rozměrů
208

 od 20 mm do 80 mm 

v průměru a od 20 mm do 50 mm výše. Jejich tvar je taktéž různorodý od kruhového tvaru do 

elipsovitého (Březinová 2007, 60). 

Dva přesleny odhalené ve zpracovávané části plochy parcely ppč. 690 byly kruhového tvaru, 

o rozměrech: Ø 35 mm a výši 25 mm. Oba dva exempláře byly keramické a dle nálezových 

okolností
209

 je bylo možné zařadit do období vrcholného středověku – 14. století (obr.). 

 

 7.6.1. Výzdoba 
 

 Jednoduchá výzdoba (obr. č.) byla zachycena v největším zastoupení ve všech 

keramických skupinách (graf). Do této skupiny řadíme – jednoduché rýhy na povrchu nádob 

či keramických jedinců ve formě vodorovných linek či vlnic
210

, nehtové vrypy (obr., č.) či 

vpichy (obr. č.). Tento typ výzdoby nastupuje na sklonku 10. sotletí – počátku 11. století, kdy 

je tato změna pozorovatelná v produkci keramiky tzv. kalichovitého okraje. Keramická. 

skupina A
211

, je již zdobena asi pouze jednoduchou výzdobou (Čiháková 2012, obr. 6). 

Výzdobný styl červeným malováním, je zachycen (graf) na pouze cca třetině dochovaných 

zlomků keramické skupiny E, přičemž pro čmk jsou charakteristické jednoduché vlnice, linie, 

které se mohou navzájem proplétat (obr.). Zdobení červenou malbou je nebetyčně svázáno 

s keramickým korpusem čmk, tudíž nastupuje současně s ním - těsně po polovině 13. století 

(Zápotocký 1979, 12; Draganová 1978, 55; Drda 1973, 78, Havrda – Matějková 2014, 44).  

V korpusu keramické skupiny E se taktéž záhy po jejím nástupu objevuje vývalková 

šroubovice (obr.). Tento výzdobný styl se nadále ve 13. století rozvíjí a plynule ho přejímá 

keramická skupina F
212

 na počátku 14. století, kdy se po celou dobu uvedeného století spolu 

s kombinací radélkové výzdoby (str. 171) nádob a jednoduchých linií (popsáno výše) stává 

dominantní úpravou povrchu nádob. 

                                                           
208

 Dle měření průměru a výšky přeslenu.  
209

 Přeslen z kontextu 3461 byl uložen ve vodorovné vrstvě datované do intervalu 13. – 14. století. Druhý 
přeslen byl odhalen v pochozí úrovni podlahy objektu čp. 684, jež je datována do 2. poloviny 14. století 
210

 Jednoduchá vlnice, vyskytující se již od sklonku 10. století, kdy postupně nahradila hřebenovou výzdobu 
(Čiháková 2012,) 
211

 Nádoby se zduřelými okraji. 
212

 Keramické nádoby s okružím. 
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Bílá engoba zachycená v drtivé míře na povrchu prvých pokliček z 2. poloviny 13. století a 

části keramických jedinců skupiny A a C (v malé míře taktéž ve skupině D) byla poprvé 

popsána Durdík 1983, 211, kdy zatím nejsme schopni říci její přesné chronologické zařazení a 

navazující původ (Durdík 1983, 212). 

 Důležitým zachyceným faktorem byly stopy očazení (popsána v Cymbalak – 

Matějková 2012, 41-78). Tyto stopy můžeme pravděpodobně ve většině případů konstatovat, 

kdy je nádoba celá očazena do černé barvy či většina keramického fragmentu, kuchyňskému 

použití nádob (graf). Velké množství analyzovaných nádob a keramických jedinců ze souborů 

typu AA umožňuje přemýšlet o poměrně velké kuchyňské produkci v rámci 12. – 14. století 

v prostoru parcely ppč. 690. 

 7.7.1. Výpověď keramických fragmentů 
 

 Hrnčířská výroba
213

 na území středověkých měst pražských, respektive východní části 

Starého Města pražského umožňuje v kontextu dalších pramenů pohlédnout do každodennosti 

středověké městské domácnosti. Mladohradištní keramická produkce, ještě vychází 

z hrnčířské tradice hradištní, jež je typická plynulým užíváním stejných forem nádob, jejich 

výzdobnou ustrnulostí a výrobou. Nádoby byly ke kuchyňskému použití (pravděpodobně stály 

použity přímo v ohništi, odtud asi pochází jejich očazení).  

Tento stav trvá zhruba do poloviny 13. století, kdy organismus města a společnosti prochází 

překotnou přeměnou. Výstavba staroměstského fortifikačního systému (exkurz I.), zásadně 

ovlivňuje podobu zástavby, k čemuž se chronologicky přibližuje změna v 

inventáři každodenního využití. Nastupují nové keramické formy a tvary (čmk), které 

v kombinaci s „původní“ hrnčířskou tvorbou expandují do nových forem. Keramická 

produkce je taktéž ovlivněna vlivy uvnitř a vně pražské sídelní aglomerace (produkce 

keramiky na černokostelecku a přenos jejich forem a tvarů do pražského prostředí (viz. 

Klápště 1978, 472).  

Společně s přerodem města do kamenné podoby na sklonku 13. století/počátku 14. století 

taktéž nastupuje unifikovaná hrnčířská produkce, v masovém měřítku, která je typická 

přítomností okruží na podhrdlí nádoby.  

                                                           
213

 Taktéž importované nádoby a jejich fragmenty. 
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 Inventář měšťanské domácnosti zajisté zahrnoval taktéž kovové a hlavně dřevené 

nádoby. Bohužel tyto nádoby se nám skoro vůbec dodnes nedochovaly.  

Hrnčířská produkce měla takéž různorodý charakter, kdy se velmi brzo vyseparovala 

produkce kachlů, respektive kamen na sklonku 13. století v městském prostředí. Taktéž 

keramické varia budou předmětem dalších výstupů. 

 7.8.1. Středověké sklo z Holanova paláce 
 

 Důležitým indikátorem vyššího sociálního prostředí (v našem případě měšťanského či 

zámožnější vrstvy kupců - patriciátu) je přítomnost zlomků či celých nádob zhotovených ze 

skla.  

Do kategorie luxusních skleněných nádob zachycených na ZAV
214

, můžeme zařadit vysoké 

číše tzv. českého typu, které byly zachyceny v kontextech J12 -4824 a I12 – 4222. Taktéž číše 

zdobené taženými kapkami z kontextu H15 - 3112, jsou indikátorem vyššího sociálního 

prostředí
215

 (Žďárská, 2014, 46). 

Ve východním rohu parcely ppč. 690, v jámě V083, kontext 4408 zařazené do sídlištního 

horizontu 2, byl objeven zlomek skla zdobený zlatem a emaily, jeho provenecienci můžeme 

spatřovat v benátských sklářských dílnách na Muránu (Černá – Podliska, 2008, 245). 

Náročně zhotovené a poté luxusně zdobené fragmenty nádob ze skla dokládají předpoklad 

zařazení majitelů domů čp. 684 do vyšší (řemeslnické/kupecké) městské sociální vrstvy a 

taktéž jsou nepřímým vodítkem k potvrzení prostorové sounáležitosti s komendou v těsném 

sousedství plochy výzkumu (Žďárská, 2014, 46). 

 7.9.1. Archeozoologická analýza 
 

 Skupina artefaktů archeozoologické povahy (zvířecí kosti a jejich zbytky, polotovary 

z nich připravené k dalšímu využití i výrobky z nich), nám dovolují po jejich kritickém 

zhodnocení možnost dalšího pohledu na každodennost středověkého měšťana a dalších 

zjištění na úrovni komplexního poznání. 

                                                           
214

 Otázka středověkého skla pro výzkum parcely ppč. 690 byla souhrnně zpracována Annou Žďárskou. 
215

 Výskyt těchto číší je spojován s Řádem Německých rytířů, kdy se uvažuje, že se řád rytířů buď mohl podílet 
na organizaci jejich výroby, či ovládal obchod s nimi. 
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Osteologický soubor celkově obsahoval 1469 kostí a zubů zvířat
216

 (tab. ). Časové 

rozpětí jednotlivých nálezových situací, z nichž pochází analyzovaný kostěnný odpad je z 12. 

– 14. století. Z uvedené analýzy (příloha) vyplynulo, že většinu určených nálezů, které byly 

datovány, tvořily zbytky domácích zvířat (98,7 %) - skotu, koně, prasete domácího, ovce, 

kozy, psa nebo kura a husy domácí. Velice malé zastoupení (0,9%) měla srstnatá a pernatá 

lovná zvěř – jelen lesní, srnec obecný a kachna divoká. Zatím v jediném případu se podařilo 

identifikovat zástupce sladkovodních ryb – sumce velkého (Kováčiková, 2016, 2).  

V celé časové ose, která byla detailně sledována, se nejčastěji objevovaly pozůstatky skotu 

(38 % z celkového počtu). Významný zdroj masa tvořily ovce a kozy (28,6 % z celkového 

počtu, Kováčiková, 2016, 2). 

Pozůstatky prasat domácích tvořily čtvrtinu nálezů v souboru - 24,2 %. Další část jídelníčku 

představovalo maso drůbeže (3,5 % z celkového počtu), přičemž kosti kura (2,2 % 

z celkového počtu) byly běžnější než kosti husy (1,5 % z celkového počtu).  

Ve vrstvách nálezových situací byly taktéž zachyceny kostěné pozůstatky koní (1,3 % 

z celkového počtu) nebo psů (0,4 % z celkového počtu), u žádného z nich nepředpokládáme 

konzumaci. V případě jelena lesního (0,6 % z celkového počtu) byly zachyceny nejen zbytky 

parohů, v občasných případech se stopami po zpracování, taktéž i dlouhé kosti se záseky, 

které mohou dokazovat pravděpodobnéřeznické zpracování zvěřiny. Pro další zpracování se 

hodil také srnec obecný, což nám ukazuje část čelní kosti s odseknutým parohem 

(Kováčiková, 2016, 2).  

Možné stopy řeznického řemesla s kontinuálními etapami prací od porážky zvířete po jeho 

finální prodej ukazují zářezy a záseky na kostech hospodářských zvířat – u skotu byly 

pozorovány na 40,2 % nálezů, u ovce a kozy na 31,1 % a u prasete domácího na 21,7 % 

(Kováčiková, 2016, 2).  

Četné okousání zvířecích kostí jiným živočichem nám ukazuje jejich odpadní charakter (3,6 

% všech nálezů) – obvykle psem
217

, méně prasetem. Zabarvení povrchu některých fragmentů 

(1,7 % všech nálezů), nám ukazuje, že asi byly vystaveny působení vyšších teplot dosažených 

při tepelné úpravě masa (Kováčiková, 2016, 2). 

 

                                                           
216

 Analýza byla provedena Ing. Lenkou Kováčikovou, PhD., z LAPE České Budějovice. 
217

 Výjimkou ale nebyla ani kost psa okousaná jiným psem. 
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IV. EXKURZ. PŘÍSPĚVEK K DĚJINÁM KOSTELA SV. BENEDIKTA NA 

STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 
 

Fenomén církevních řádů, respektive jejich vojenských či špitálnických bratří 

neoddělitelně patří k organismu středověkého města. Dějinnými událostmi na sklonku 12. 

století ve Svaté zemi
218

, které tyto vojenské řády mohly jen z malé míry ovlivnit, byly nuceny 

přesunout oblast své působnosti zpět do domoviny svých prvých zakladatelů – pevninské 

Evropy. 

Na základě těchto událostí, na území Čech počátku 13. století přicházejí členové řádu 

Německých rytířů. Jedním z prvních míst v Čechách, kde zapouštějí své kořeny je právě se 

nově tvořící organismus vrcholně středověkého Starého Města pražského. Sídelní areál, jež si 

poté vystavěli, byl nepřehlédnutelným prvkem z mnoha, vrcholně středověké Prahy, jenž 

určuje urbanistickou podobu, takto jím ovlivněné čtvrti města do dnešních časů. 

 IV.a. Lokalizace areálu komendy Německých rytířů 

 

 Přesné místo existence ohrazeného komplexu staveb pro řád Německých rytířů je 

dobře zdokumentováno
219

. Samotný ohrazený areál sakrálně – profánních budov komendy se 

nachází v dnešní východní části Starého Města pražského mezi novostavbou Obecního domu 

z 19. století a na něj navazující řady domů ve směru uliční čáry k severu, v ose ulice 

Revoluční. 

Podrobné topografické vymezení areálu komendy je vzhledem k dnešní uliční síti následující: 

- západní hranicí je dnešní ulice Rybná, jižní hranicí je ulice Králodvorská, východní hranicí 

je dnes Náměstí Republiky a ze severní strany je areál ohraničen přistavěným blokem 

novoklasicistních domů, respektive jejich zadními trakty, přičemž jejich průčelí jsou dnes 

v ulici Benediktská (celkový plán 2). 

Přímo nad celou plochou komendy byl v 70. letech 20. století vystavěn obchodní dům 

Kotva
220

. 

                                                           
218

 Zde jsou myšleny ve středověku tzv. křižácké státy na území dnešního Izraele, Libanonu a Sýrie. 
219

 Předešlý sídelní areál ve svatopetrské čtvrti je předmětem intenzivního bádání. Přesnou polohu areálu se 
zatím lokalizovat nepodařilo. 
220

 Všechny pozůstatky kulturního dědictví byly poté necitlivě zničeny stavbou OD Kotva. 
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 IV.b. Archeologický výzkum při stavbě OD Kotva 

  

Plocha areálu komendy byla částečně zkoumána již v letech 1928 – 1929. Výzkum byl 

tehdy prováděn pod vedením Jaroslava Böhma, z podnětu Karla Gutha a Zdenka Hlubinky při 

stavbě paláce Kotva. Sondáže položené při tomto výzkumu odhalily jen zanedbatelnou část 

prostoru komendy
221

(Ječný 1992, 62). 

Výstavba objektů určených k ochraně civilního obyvatelstva během válečných let 1939 – 

1945 se nevyhnula ani ploše komendy, kdy v letech 1941 – 1943 byla přímo uprostřed areálu 

vybudována obrovská železobetonová protipožární nádrž (Ječný 2006, 12). 

Nejrozsáhlejší archeologický výzkum na celé ploše komendy proběhl v roce 1971, 

před započetím stavby OD Kotva. Bohužel, na samotný záchranný archeologický výzkum byl 

tehdejší vládnoucí elitou, vyčleněn nedostatečný časový harmonogram – pouhých sedm 

měsíců, místo požadovaných tří let, při nutnosti za pomoci tehdy všech známých 

archeologických metod prozkoumat plochu o ploše 7200 m
2
 (Ječný - Olmerová 1992, 23). 

Vedením výzkumu byl pověřen H. Ječný společně s H. Olmerovou z Pražského střediska 

státní památkové péče a ochrany přírody v kooperaci s dalšími muzejními a archeologickými 

pracovišti z území hlavního města Prahy. Během samotného archeologického výzkumu a 

z jeho pozdějšího předběžného zhodnocení se podařilo rozlišit na ploše komendy a pozdějšího 

bloku domů, řadu sociálních struktur, které determinovaly jejich podobu (Ječný 1975, 69; 

Ječný a kol. autor. 1984, 244; Ječný – Olmerová 1992, 23; Ječný 2006, 15). 

 IV.c. Odkryté skutečnosti 

 

 Záchranným archeologickým výzkumem se podařilo zachytit v areálu komendy tyto 

sídelní horizonty: 

I.) konec 11. století(?) – 2. třetina 12. století: nejstarší fáze pohřebiště před stavbou 

kostela sv. Benedikta
222

. 

II.) 2. třetina 12. století – 1. třetina 13. století: výstavba románského tribunového 

kostela zasvěceného sv. Benediktu a kvádříkových staveb
223

 v jeho sousedství. 

                                                           
221

 Dokumentace a fotografie pořízené během výzkumu, jsou uloženy v Archivu hlavního města Prahy. Nálezová 
zpráva a deníky se nedochovaly. 
222

 Pohřebiště bylo zatím vyhodnoceno pouze předběžně. 
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Sídelní areál zahloubených obytných staveb a výrobních objektů, kolem kostela 

sv. Benedikta. 

III.) 1. třetina 13. století – 14. století: příchod řádu Německých rytířů
224

, výstavba 

komendy, přestavba kostela sv. Benedikta s ohledem na determinaci 

staroměstským opevněním. 

IV.) 14. – 15. století: přestavba areálu komendy (i s kostelem sv. Benedikta) ve 

vrcholně gotickém stylu. 

V.) 15. – počátek 17. století: útěk řádu Německých rytířů z Prahy vlivem husitského 

hnutí (1420). Rozprodání areálu komendy na parcely pražským měšťanům. 

Bourání staroměstských hradeb (Janáček 1983, 58). 

VI.) 17. – 18. století: areál bývalé komendy získali strahovští premonstráti, kteří zde 

založili seminář a staví nový barokní chrám sv. Benedikta. 

VII.) 18. století – 70. léta 20. století: zrušení klášterního semináře a v budově koleje 

zřízen ústav šlechtičen. Kostel sv. Benedikta zbourán a na jeho místě vzniká 

zahrada, později veřejný park ((Ječný 1975, 68; Ječný – Olmerová 1992, 23 - 24; 

Ječný 2006, 32). 

 IV.d. Předlokační osídlení – horizont I. 

 

 Nejstarší stratigrafickou jednotkou takto zařazenou v celkové chronologii zkoumaného 

areálu byl horizont I., reprezentující raně středověké pohřebiště z konce 11. století – 2. 

třetiny 12. století. Hroby tohoto nejstaršího horizontu byly narušeny či překryty objekty 

(pozdější stavba kostela sv. Benedikta) z horizontu II., takže jsou zařaditelné ante quem 

vůči horizontu II (Ječný – Olmerová 1992, 24 – 25; Ječný 2006, 34). Celkový počet byl 

15 hrobů, rozprostírající se v kumulaci, svou polohou, na místě budoucího kostela sv. 

Benedikta. Dle antropomorfologických znaků, byly rozlišitelné dva ženské pohřby a jeden 

dětský pohřeb. 

Výbava hrobových celků byla dle předběžných závěrů výzkumu kvantitativně slabě 

zastoupená, pouze v pěti hrobech z celkového počtu, byla zachycena pohřební výbava – 

esovité zaušnice. V jednom hrobě byl odkryt jako součást výbavy zemřelého prstýnek. 

                                                                                                                                                                                     
223

 Shrnutí a vyhodnocení získaných poznatků ohledně románských kvádříkových domů uceleně publikováno 
v Dragoun, Z. – Škabrada, J. – Tryml, M. 2002: Románské domy v Praze. Praha.  
224

 Detailní analýza v kapitole IV.f. Příchod řádu Německých rytířů do Prahy. 
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Z výše uvedených faktů, lze konstatovat, že pohřebiště nejstaršího horizontu I., bylo asi 

řadové, rozložené u hrany terasy VIIa (maninské). Přesné vymezení pohřebního areálu 

není možné, díky jeho prostorově difúzní formě
225

 (Ječný – Olmerová 1992, 24 – 25; 

Ječný 2006, 34). 

 IV.e. Předlokační osídlení – horizont II. 

 

 Dosud neuspokojivě vyřešenou otázkou je vymezení chronologické sekvence, kdy se 

upouští od pohřbívání na místě budoucí stavby kostela sv. Benedikta a je započato se 

stavbou kostela. Z dosavadních závěrů bádání, lze tento úsek klást někam do 1. poloviny – 

2. třetiny 12. století. Během této časové periody se na místě budoucí stavby kostela 

přestává pohřbívat a přikročuje se k samotné výstavbě sakrální stavby (zařazené do 

sídelního horizontu II.); (Ječný a kol. autor. 1984, 245; Ječný – Olmerová 1992, 27 - 40; 

Ječný 2006, 58). 

Centrem areálu pozdější komendy se stává, pro tento sídelní horizont, jednolodní 

románský kostel sv. Benedikta s prostorově navazujícími stavbami sídelních objektů a 

výrobních objektů. Výstavbu kostela sv. Benedikta datujeme post quem k horizontu I., 

tedy do pokročilého 12. století. Oprávněnost tohoto tvrzení lze doložit těmito fakty: 

a) stavební a uměleckohistorická podoba kostela sv. Benedikta – byl vystavěn románskou 

kvádříkovou technikou zdění na maltu, navíc jeho základové partie narušují starší 

pohřebiště. Z dokumentovaného vývoje pomocí stavebně – historického průzkumu, víme 

že, v první fázi byl kostel vystavěn jako tribunový – což dokládají odkryté zbytky základů 

tribuny v podobě dvou podpor. Nejasná je zatím stavba věže v západním průčelí kostela 

(Ječný 1975, 72; Ječný a kol. autor. 1984, 245; Ječný – Olmerová 1992, 30; Ječný 2006, 

69). 

                                                           
225

 Nejnovější bádání o pohřbívání na území Starého Města Pražského reflektuje nedávná zjištění, že pohřebiště 
na území raně středověké Prahy se ve velké míře koncentrují na hranách staroměstských teras (VIIa, b, c). Více 
v literatuře: Hrdlička, L. 2000: Centrum raně středověké Prahy. Wratislavia Antiqua 2, 191 – 214. Cymbalak, T. –
Podliska, J. 2009: Nové poznatky k raně středověkému osídlení v oblasti tzv. vyšehradské cesty v Praze. 
Rekonstrukce procesu osídlování na základě výpovědi archeologických pramenů. Archaeologica Pragensia 19, 
309-332. 
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b) lokání vztahy zahloubených objektů ke kostelu sv. Benedikta – veškeré zahloubené 

objekty (obytné či výrobní) datované do stejného sídelního horizontu II.
226

 jeho umístění 

respektují. Navíc tyto zahloubené objekty jsou zapuštění přímo do podloží – světlého 

štěrkopísku vltavské terasy VIIa. V určitých případech se můžou vyskytnout 

v superpozici, kdy narušují starší hrobové celky (Ječný 1975, 72; Ječný a kol. autor. 1984, 

245; Ječný – Olmerová 1992, 32; Ječný 2006, 70). 

c) výskyt similiárních profánních kvádříkových staveb na ploše areálu – archeologickým 

výzkumem byly odkryty dva suterény románských domů vyzdívaných kvádříkovou 

technikou. Výše zmíněné suterény domů taktéž plně respektují prostorovou dispozici 

kostela sv. Benedikta
227

. Suterény domů jsou datovány, za pomoci keramického materiálu 

do stejného sídelního horizontu jako zahloubené objekty (Ječný 1975, 73; Ječný a kol. 

autor. 1984, 246; Ječný – Olmerová 1992, 33; Ječný 2006, 89). 

d) pravděpodobné pohřebiště u jihovýchodní strany sv. Benedikta – byly odkryty dvě řady 

hrobů, které byl ve 13. století převrstveny další řadou hrobů. Lze je tedy pravděpodobně 

zařadit do sídelního horizontu II (Ječný 1975, 71; Ječný a kol. autor. 1984, 246; Ječný – 

Olmerová 1992, 33; Ječný 2006, 89). 

Sídelní horizont II. reprezentuje některými badateli označovaný svatobenediktský sídelní 

areál (Čarek 1947, 15; Čarek 1966, 22). Prostorová podoba areálu byla tvořena stavbou 

kostela sv. Benedikta, kolem kterého se koncentrovaly obytné a výrobní objekty (z velké 

míry dřevohliněné stavební podoby). Nedílnou součástí areálu, byly ovšem i románské 

kvádříkové stavby – suterén domu při přepokládané severní hranici areálu
228

 a také 

zahloubený vyzděný fragment topeniště severně od kostela sv. Benedikta, pro které H. 

Ječný ve svých odborných článcích předpokládá využití jako zdroje vytápění pro 

hypotetické panské sídlo. 

 

 

                                                           
226

 Jako nejvíce definující keramické jedince pro tento horizont byly po předchozí sumarizaci vyselektovány 
zduřelé okraje (klasické) a tzv. typ Sekanka s nastupujícím okružím. 
227

 Jsou situovány na předpokládaném okraji sídelního areálu. V těchto místech po polovině 13. století byla 
vystavěna křemencová ohradní zeď pro komendu řádu Německých rytířů. 
228

 Jeho stavební podoba a prostorové vztahy k areálu pozdější komendy se sousední městskou parcelou čp. 
682, jsou předmětem řešení této diplomové práce. 
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 IV.f. Příchod řádu Německých rytířů do Prahy 

 

 Zásadní proměnou prochází sídelní areál kolem kostela sv. Benedikta během konce 1. 

třetiny 13. století, kdy je místo svatobenediktského sídelního areálu darováno královnou 

Konstancií řádu Německých rytířů náhradou za jejich původní majetky v okolí chrámu sv. 

Petra na Poříčí. 

 Zde je na místě věnovat pozornost původní majetkové držbě řádu v okolí kostela sv. 

Petra na Poříčí. Prvá písemná zmínka spojená s řádem Německých rytířů na území Čech 

se váže k roku 1204, respk. 1207, kdy papež Inocenc III. vydává potvrzení mistru a 

bratřím německého špitálu v Jeruzalémě o vlastnictví v Čechách, konkrétně v Praze. 

Hlavní složkou je obdarování vlastnickým právem Přemyslem Otakarem I. německých 

rytířů „v ulici tzv. Německé“ (Vicus Theutonicorum) s kostelem sv. Petra (CDB II.; č. 10; 

s. 36; Joachimová 1968, 496; Svobodová – Ladová 1973, 124). 

Během dvou desetiletí od příchodu řádu Německých rytířů do Prahy, se jejich postavení 

natolik upevnilo, že roku 1222 získávají od panovníka částečné soudní imunity pro svoji 

osadu u sv. Petra na Poříčí (CDB II.; č. 239; CDB III./1.; č. 137; Joachimová 1968, 496; 

Svobodová – Ladová 1973, 126). 

Avšak roku 1231 získává areál kolem sv. Petra na Poříčí královna Konstancie, která ho 

vzápětí daruje špitálu sv. Františka, respk. jeho řádovým bratřím od křížovníků s červenou 

hvězdou (CDB III.; č. 31, str. 30, č. 32, str. 31; CDB III.; č. 103, str. 121, Huml 1989, 

205). Tato událost vyvolává stěhování celého řádu Německých rytířů do prostoru areálu 

kolem sv. Benedikta, pravděpodobně v letech 1233 – 1244, kdy je ukončeno převzetí a 

nastěhování křížovníků s červenou hvězdou ke sv. Petru na Poříčí (Huml 1989, 205). 

Z jakých pohnutek královna Konstancie vyvolala směnu majetkové držby a následné 

sídelní posuny jednotlivých církevních řádů, není zatím spolehlivě vysvětleno
229

 

(Joachimová 1968, 497; Svobodová – Ladová 1973, 126). 

 

                                                           
229

 Dle oddílu odstavce na str. 126, ve článku Svobodové – Ladové , se rytíři odmítali vzdát kostela sv. Petra na 
Poříčí až do roku 1272, kdy je v písemných pramenech zaznamenán první kněz ž řádu rytířů sloužící mši - 
Jindřich v kostele sv. Benedikta. 
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 IV.g. Historie řádu Německých rytířů 

 

 Během krátké časové periody mezi založením první pražské komendy u sv. Petra a 

jejím přestěhování ke sv. Benediktu se uvnitř řádu uskutečnilo velmi mnoho 

determinujících událostí v dějinách řádu. Řád byl původně založen brémskými a 

lübeckými kupci při obléhání palestinského Akkonu v letech 1189 – 1190 a měl se řídit 

řeholí sv. Augustina. Jeho hlavním posláním byla charitativní činnost a šíření křesťanství 

mezi pohanským obyvatelstvem (Vlček – Sommer – Foltýn 1997, 145). Papežskou 

ochranu získává v roce 1191 a v roce 1199 je jako rytířský řád uznává papež Inocenc III. 

 Neúspěšným se stal pokus vytvořit mocenskou základnu v Sedmihradsku (do roku 1225), 

poté řád proniká na základě smlouvy s mazovským knížetem Konrádem do oblasti 

pohanských Prus (1230), kde posléze zakládá na obsazovaných územích vlastní řádový 

stát (Sarnowski 2007, 18). Roku 1309 je přeneseno sídlo velmistra z Benátek, kam se 

uchýlil roku 1291 po pádu Akkonu, do Prus na hrad Marienburg. Ve 14. století nastává 

v historii řádu období největšího rozmachu a moci, kdy řád dobývá velkou část Pruska.  

Ovšem tuto narůstající moc se stále vzrůstajícím znepokojením sleduje Polské království a 

tak když pohanské Litevské knížectví přestupuje na křesťanskou víru (1386) je 

ustanovena Polsko – Litevská Unie a ta na počátku 15. století vstupuje do války s řádem. 

Boje vyvrcholí obrovskou bitvou u Grunwaldu (1410), kde jsou jednotky řádu na hlavu 

poraženy, přičemž umírá i velmistr Ulrich von Juningen spolu s nejvýše postavenými 

rytíři celého řádu. Od této katastrofální porážky řádu jeho moc hluboce kontinuálně 

upadala (Sarnowski 2007, 159). Tyto historické události se také v plné šíři odrazily i na 

každodennosti pražské komendy. 

 IV.h. Příchod řádu ke sv. Benediktovi 

 

 Změna sídelního areálu okolo sv. Benedikta na komendu řádu německých rytířů 

nastává v rozmezí 30. – 40. let 13. století
230

. Stavební podoba komendy byla poté 

determinována výstavbou opevnění Starého Města pražského během 30. – 50. let 13. 

století. Protože, kostel sv. Benedikta se nacházel přímo v linii výstavby staroměstského 

opevnění,  
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 Prvá písemná o komendě pochází až z roku 1306 (Tomek 1905, 167). 
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byl do něj svojí východní částí (presbytář s vedlejšími apsidami) posléze zakomponován. 

Kostel sv. Benedikta byl po příchodu řádu částečně přestavěn, kdy asi zároveň, nebo 

krátce poté co byl vykopán příkop staroměstského opevnění, byla k jeho jižní straně 

přizděna na spáru malá vedlejší loď s pravoúhlým zakončením
231

 (Ječný 1975, 70; Ječný a 

kol. autor. 1984, 247). Totéž stavební řešení bylo objeveno pod přístavbou na severní 

straně kostela, takže ho lze zařadit do obdobného časového sledu.  

Bohužel archeologický výzkum nemohl ověřit zda, šlo o propojený trojlodní prostor, či 

všechny tři části byly oddělené (Ječný – Olmerová 1992, 40). V případě výše 

analyzovaných přístaveb kostela sv. Benedikta je nutné kriticky rozebrat časový sled 

jednotlivých přístaveb k hlavní lodi kostela.  

 

Není zcela zřejmé, jestli opravdu souvisejí s příchodem řádu Německých rytířů do tohoto 

prostoru, protože písemné zmínky uvádějí minimálně čtyři různé časové údaje jejich 

příchodu ke sv. Benediktovi (1231-1250, 40. léta 13. stol., 70. léta 13. stol. a rok 1306). 

Navíc také zatím ne zcela prokazatelný postup a podoba výstavby staroměstského 

opevnění neumožňuje přesněji datovat vznik přístaveb po bocích hlavní lodi kostela
232

 

(Ježek – Chytráček –  Lojek – Prokopová, 2009, 126). Plocha komendy byla s největší 

pravděpodobností obehnána hradební zdí po celém svém obvodě, která byla vyzděna 

křemenci v tloušťce hradebního tělesa cca 1 m (Durdík 1997, 453; Durdík 2000, 179). 

Hradby obepínala prostor komendy, v jehož severní části máme doloženou jednotraktovou 

kamennou stavbu hospodářského charakteru. Okolní navazující zástavba je 

předpokládaného lehkého dřevěného charakteru, navíc hospodářský prostor byl ke 

komendě připojen ohradní zdí (Ječný – Olmerová 1992, 42). 

Řádový dům komendy se nacházel v západní části areálu. Zachycené stavební konstrukce 

naznačují jeho kamennou podobu. Vstup do samotné budovy byl ještě chráněn příkopem. 

Samotná stavební podoba hlavní budovy komendy není zcela jasná, dle situací odhalených 

archeologickým výzkumem se předpokládá její kosočtvercový půdorys a bloková 

dispozice s centrálním dvorem na jihozápadním rohu areálu (Durdík 1997, 453; Durdík 

2000, 179). 

                                                           
231

 Základová spára je založena na 0,5 m mocné vrstvě říčního písku s příměsí půdního typu, což by mohl být 
materiál pocházející z hloubení příkopu (Ječný – Olmerová 1992, 39). 
232

 Přístavby jsou tradičně spojovány s fází nové výstavby kostela řádem německých rytířů 
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 IV.i. Stavební formy komendy 

 

 Komenda potřebovala pro svůj každodenní provoz kapitulní síň, kapli, jídelnu 

(nazývaná Renter), která sloužila i pro denní pobyt, společný dormitář. Dále bylo 

v komendě obydlí komtura, jedna či dvě místnosti pro kleriky a místnost pro nemocné 

bratří. Vnitřní zařízení bývalo strohé, taktéž kapitulní síň bývala jednoduchá, kolem stěn 

obíhal dřevěná nebo kamenná lavice. 

Konvent byl soustředěn do patra hlavní budovy, v přízemí bývala kuchyně, zbrojnice, 

obydlí služebných bratří, skladovací prostory a ve sklepech cellaria. Prostorové seřazení 

místností do podlaží si zpravidla vyžádalo tří až čtyřkřídlou dispozici, uzavírající vnitřní 

dvůr, do kterého se vstupovalo opevněnou bránou. Výrobní a hospodářské objekty spolu 

s obydlím laických bratří byly od komendy oddělené a soustředěné do přilehlého dvora. 

Pevnostní dispozice si vynutila zapojení kaple do hmoty konventu, rytíři na rozdíl od 

mnišských řádů nezdůrazňovali budovu kostela. Na předepsané modlitby vystačili 

s domácí kaplí. Velké církevní svátky slavili ve veřejném kostele situovaném mimo areál 

komendy, který současně plnil farní a misijní funkce (Sarnowski 2007, 102). 

 IV.j. Podoba a historie komendy ve 14. a 15. století 

 

 Masivní přestavba v průběhu 14. století dle dobových požadavků a trendů postihla 

také komendu řádu. Hlavním tématem přestavby bylo rozšíření kostela sv. Benedikta. 

Celá konstrukce někdejší hlavní lodi a celá jižní přístavba ustoupily novému sakrálnímu 

prostoru, prodlouženému na západ a rozšířenému na dvojitou šíři původního kostela. Nově 

založená jižní obvodová zeď kostela těsně přiléhala, z vnější strany, na původní 

základovou zeď jižní, nyní zbořené přístavby. K novému západnímu průčelí byla přizděna 

hranolová věž (Ječný – Olmerová 1992, 50). 

Taktéž byla přestavěna budova komendy, jejíž jihozápadní křídlo bylo částečně 

přestavěno a nově podsklepeno. Zbylá tři křídla podsklepena nebyla, změnila ovšem svoji 

půdorysnou dispozici místností
233

. 

                                                           
233

 V úrovni přízemí. 
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Stavební činnost se nevyhnula ani hospodářskému objektu, kde byla zaregistrována taktéž 

změna půdorysného uspořádání místností uvnitř objektu (Ječný – Olmerová 1992, 52). 

Díky většímu výskytu písemných pramenů pro sledované období, je možné za jejich 

pomoci osvětli malou výseč každodenního života komendy. Dikce pramenů nám 

sděluje
234

, že majitelé domů poplatných řádu (sousedících s komendou) mají spory 

s představiteli městské samosprávy ohledně placení městské daně, ovšem v rámci dobrých 

vztahů s městskou obcí se uvolují tuto daň platit (Mendl 1932, 248; Svobodová – Ladová 

1973, 126). Tento záznam z poloviny 14. století nám dokazuje propojenost jednotlivých 

vzájemně sousedících městských parcel a komendy, kdy majitelé těchto parcel byli asi 

v částečném? podřízeném/poplatném? vztahu ke komendě v dnešních ulicích Rybné, 

Králodvorské a Jakubské (Mendl 1932, 249). 

Další písemná zpráva se váže k letům 1382 – 1385, kdy je v listěně uvedeno, že 

v pražském domě zůstali pouze tři rytíři (Weiszäcker 1931, 367). 

Počátek 15. století znamenal období úpadku pro řád. Tohle zjištění, lze také doložit 

skutečností, že majetkové převody parcel a nemovitého majetku na jejich ploše se již 

zapisují do městských knih trhových, místo toho aby se tyto majetkové transakce 

projednávaly pouze na půdě komendy (Svobodová – Ladová 1973, 126). 

 IV.k. Zánik komendy 

 

 Začátek hlubokého úpadku řádu, lze přiřadit k neúspěchu v tažení a následné porážce 

v Litvě a Polsku roku 1410. Odrazem vnitřních poměrů je asi i to, že kostel sv. Benedikta 

byl v roce 1419 jedním z několika pražských chrámů, kde se podávalo podobojí. Roku 

1420 po eskalaci bojového konfliktu mezi husity a císařem Zikmundem, konvent rytířů 

utíká pryč z Prahy a hledá útočiště u císaře Zikmunda (Ječný – Olmerová 1992, 50). 

 IV.l. Historicko – urbanistický vývoj území po zániku komendy 

 

 Po útěku řádových rytířů okamžitě situace využívají staroměstští radní a tehdejší 

podnikavci
235

, kteří rozchvacují a následně rozprodávají pozemky komendy mezi 

                                                           
234

 Historicko topografický rozbor v kapitole 8. 
235

 Zejména staroměstský řezník v tehdejší konšelské radě – Martin z domu U klíčů (Čornej, P. 2007, 69). 
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jednotlivé staroměstské měšťany
236

. Budova komendy a hospodářského zázemí byly po 

jednotlivých dílech a parcelách rozprodány, majetkový převod hospodářského dvora 

komendy lze dohledat do roku 1427 jedinému majiteli Martinovi z domu U klíčů (Čornej, 

P. 2008, 69). V roce 1426 kupuje od staroměstské obce hradební věž mezi kostelem sv. 

Benedikta a bránou v Dlouhé ulici další řezník Jan Starosta
237

 (Čornej, P. 2008,69) Takto 

rozprodané části komendy byly poté následně svými novými majiteli radikálně přestavěny 

a zastavěny. Dispozice celého bloku u svatobenediktské brány se radikálně přiblížila 

ostatním měšťanským rezidenčním čtvrtím (Ječný – Olmerová 1992, 53). 

Kostel sv. Benedikta postupně chátral, před jeho západním průčelím byla na počátku 15. 

století postavena kamenná podsklepená budova, jejíž účel se nám pro tuto dobu zatím jeví 

jako neznámý. Ovšem po polovině 15. století asi sloužila jako obytný měšťanský dům. 

Ztráta obranné funkce staroměstských hradeb na počátku 16. století umožnila rozšířit 

hřbitov (na kterém se kontinuálně pohřbívalo v každé fázi osídlení tohoto prostoru) kolem 

sv. Benedikta do prostoru bývalého parkánu a také v 80. letech 16. století provést 

přestavbu kapacitně nedostačujícího presbytáře kostela sv. Benedikta, který se posunul 

taktéž nově do parkánu
238

 (Ječný – Olmerová 1992, 54). 

 IV.m. Shrnutí 

 

 Zhodnocení prostoru rozkládajícího se kolem kostela sv. Benedikta je nesmírně 

obtížné, ovšem pro genezi městského organismu Starého Města pražského velmi důležité. 

Z uvedených faktů, lze vyvodit, tento prostor dříve považovaný za okrajovou část 

organismu jak raně tak i vrcholně středověkého města, je dnes možné, bezpochyby zařadit 

jako jeden z příkladů zdařilé kooperace polokrajového prostoru rozkládající se ho, u 

hradebního tělesa města, přímo do procesu staroměstské urbanizace díky příchodu řádu 

německých rytířů. Přičemž tento blok zástavby (a jeho obyvatelé) se stali významným 

činitelem sociálně – majetkových procesů v ulicích a parcelách s nimi bezprostředně 

prostorově kooperujících
239

. 

                                                           
236

 Stručný nástin v kapitole 8. Historický vývoj území kolem sv. Benedikta. 
237

 Čímž se možnost dalšího dělení majetku a ploch po uprchlé komendě již asi zcela vyčerpala. 
238

 Tato fáze souvisí se zánikem hlavní funkce staroměstského opevnění 
239

 Rozsáhlé majetkové převody staroměstských řeznických rodů, viz. kapitola 8.2. 
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8. ROZBOR PÍSEMNÝCH PRAMENŮ 
 

 8.1. Formulace otázek aneb staroměstské řeznické rody u sv. Jakuba 

 

 Rozbor pramenů písemné povahy je v případě Starého Města pražského velmi obtížný. 

Díky torzovitosti fondu písemného materiálu ohledně pražských středověkých měst (většina 

byla zničena při požáru Staroměstské radnice roku 1945) je nutné se kriticky obracet na 

ostatní dochované prameny či jejich reedice (Mezník 1990, 5; Musílek 2016, 17). Kritická 

analýza písemné báze přispívá ke komplexnímu odhalení historie místa a jeho obyvatel. 

Umístění parcely ppč. 690 a stavebních reliktů domu čp. 684, spadá do tzv. 

benediktské čtvrti (okolo dnes zaniklého kostela sv. Benedikta). Podrobný topografický popis 

ulic, které jsou prostorově propojeny s parcelou ppč. 690 je v kapitole 1.2. Areál vymezený 

dnešními ulicemi Benediktská, Rybná, Masná, Jakubská a Štupartská, byl označován 

středověkými písemnými prameny, jako území kde se koncentrovaly staroměstské řeznické 

rody se svým majetkem a podnikáním, které bylo propojeno se staroměstskými masnými 

krámy (dnes již neexistující, na jejich místě byla postavena ZŠ se sportovním hřištěm v ulici 

Masná). 

Jedním z nejvíce vypovídajících pramenů pro pražské prostředí je Wáclav Wladivoj Tomek se 

svým soupisem majitelů a následných vlastnických změn v Základu místopisu pražského
240

. 

Pro každé domovní číslo z území Starého Města pražského
241

 jsou zde z knih soudních, 

půhonných, církevních registrů, apod. vypsány letopočty a vlastnické změny k nim se 

vázající. 

Pro období chronologicky navazující (15. – 17. století) je nám k dispozici dílo obdobného 

charakteru od Josefa Teigeho, který plynule navazuje na práci Wáclava Wladivoje Tomka. 

  

                                                           
240

 Zde je nutné uvést, že od stejného autora existuje i mapové dílo, které se snaží postihnout rozsah osídlení 
v jednotlivých časových úsecích pro středověké území Prahy. Jelikož Wáclaw Wladivoj Tomek čerpal mapová 
data z tehdy dostupných plánů a vedut, přičemž provedl analýzu společně s dostupnými písemnými prameny a 
poté načrtl předpokládaný rozsah osídlení. 
241

 Obdobné soupisy jsou od stejného autora k dispozici i pro Nové Město pražské, Malou Stranu a částečně 
Hradčany. 
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Poválečné dílo Jiřího Čarka
242

, kdy přehledně za pomoci písemných pramenů a tehdy 

známých archeologických zjištění vymapoval rozsah osídlení v raně středověké sídelní 

aglomeraci značně ovlivnilo
243

 pozdější sídelně – historické bádání. Lze jej považovat za 

základ, který vykresluje mapu osídlení Prahy pro období 12. a 13. století. Částečně je zde 

taktéž zachycena geneze sídelního areálu kolem sv. Benedikta. V období 80. – 90. let byl 

položeny základy socio – topografické analýzy prostředí středověké Prahy Josefem 

Mezníkem
244

 

V poslední době je nutné brát v potaz monografii Martina Musílka
245

, kde přehledně a kriticky 

analyzuje zachovaný staroměstský písemný fond, přičemž zvláštní pozornost věnuje i oblasti 

kolem kostela sv. Benedikta.  

 8.2. Carnifices in mediie urbis 

 

 Pro období vrcholného středověku, máme uveden bezpočet zpráv popisující povolání 

tehdejších řezníků (latinsky carnifex). Očima středověké společnosti 14. století nebylo 

povolání řezníka nijak vysoce postavené. Společnost vrcholného středověku nehodnotila příliš 

pozitivně řeznické povolání, kvůli (v pohledu tehdejší společnosti) dosti necitlivému až 

brutálnímu zacházení se zvířaty určenými k porážce (Zaremska 1986, 116). Tyto úkony 

spojené s usmrcením zvířat a jejich následného porcování
246

 probíhaly v tzv. jatkách přičemž 

,tyto objekty jsou zachyceny pro jednotlivá popisná čísla v Masné, Rybné a Benediktské ulici 

(čp. 686/I. a čp. 691), kdy tvořily nedílnou součást řeznického měšťanského domu (Tomek 

1905, 152).  

Distribuce a následný prodej masa
247

 probíhal v tzv. masných krámech. Pro území Starého 

Města pražského se nacházelo asi 100 masných krámů, rozdělených na české a německé, 

v jedné budově v dnešní jižní části ulice Masná (dříve U Masných krámů). Masné krámy byly 

roku 1925 zbourány a dnes na jejich místě stojí novostavba ZŠ.  

Během prodeje masa nastávalo významné smlouvání, či dokonce snaha řezníků jednotlivé 

zákazníky podvést ohledně kvality masa či ceny (přehledně popsáno v Hradeckém rukopisu). 

                                                           
242

 Čarek, J. 1966: K rekonstrukci rozlohy a vývoje raně feudální Prahy, Pražský sborník historický 3, 10 – 43 
243

 A dodnes se bere v mnoha ohledech jako platné. 
244

 Mezník, J. 1990: Praha před husitskou revolucí. Praha 
245

 Musílek, M. 2015: Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského 14. století. Praha 
246

 Přičemž řezníci při porcování získávali další produkty jako kůže, lůj, a z loje vyráběné mýdlo a svíčky. 
247

 Prodej ve velmi malé míře asi byl možný i v řeznických domech, avšak byl přísně zakázán. 
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Největší podíl prodávaného masa tvořilo asi hovězí, skopové a kozí maso, tyto 

výsledky potvrzuje archeozoologická analýza v kapitole 7.8.1.  

Vepřové a kuřecí (slepičí, kohoutí) maso nebylo prodáváno v tak zásadním měřítku jako výše 

uvedená masa. Tyto dva druhy zvířat si dokázali měšťané chovat sami na svých dvorcích za 

domy (Čornej 2008, 33). 

Vzrůstající trend konzumace masa, asi jako jeden z mnoha faktorů stál za postupným 

vzestupem řeznických rodů. Jedna z prvních zmínek o staroměstském řeznickém cechu spadá 

do roku 1339, kdy se staroměstští řezníci odvolávají na svá privilegia, jim udělaná Přemyslem 

Otakarem II. Z doby Jana Lucemburského pochází privilegia plzeňských a 

českobudějovických řezníků, kdy se král Jan dovolává a dává za vzor privilegia staroměstské 

řeznické obce, což svědčí o jejím velkém významu (Čornej 2008, 36). Právě příslušnost 

k cechu anebo vlastnictví masného krámu nebyla podmíněna vlastnictvím domu¨(řezníci 

mohli být pouhými nájemníky – lat. inclinus, či poddruhy; Musílek 2016, 47). 

Prvé zastoupení řeznické profese v konšelské radě evidujeme v letech 1331/1332 a 

1338, kdy v ní usedá řeznický mistr Pesold. Další zástupci v konšelské radě Starého Města 

pražského usedají v radě až v 60. – 70. letech 14. století (Musílek 2016, 56).  

Na počátku 15. století objevuje v písemných pramenech řezník Pešlin (člen 

staroměstské konšelské rady), který drží majetek i v okolí sv. Benedikta, přesněji dům v Malé 

Benediktské uličce čp. 684. Jeho syn Mikuláš (taktéž řezník) se připomíná v roce 1407 jako 

majitel domu čp. 684a
248

, který ovšem záhy prodává a vyženil si sňatkem s Annou (dcerou 

řezníka Michala) lepší objekt v těsném sousedství – čp. 684c (Tomek 1866, 173). 

Dalším řezníkem, u kterého můžeme rozklíčovat část rodinného a majetkového života, byl 

(dle označení P. Čorneje) konzervativní řezník Franz. Jako člen staroměstské konšelské rady 

byl nucen uvolnit místo dvěma kolegům z Rokycanova kazatelského okruhu. Franz se 

s největší pravděpodobností obohatil na událostech roku 1421, protože k roku 1426 je uváděn 

jako majitel dvou domů na Starém Městě pražském (čp. 684b a čp. 617), čtyř vinic a dvou 

nebo tří masných krámů (přehledně Čornej 2008, 67, zde další literatura a prameny). 

 

                                                           
248

 Zde ovšem určení jednotlivých částí – domů, popisného čísla čp. 684 je krajně nesnadné, viz. kapitoly 3.2. a 
8.4. 
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 8.3. Domy staroměstských řezníků 

 

 Kupní cena staroměstských řeznických domů oscilovala v 1. polovině 15.století 

v rozmezí 5-90 kop grošů (Čornej, P. 2008, 55). Průměrná cena byla kolem 27-45 kop grošů, 

přičemž velkou položku v příjmech tvořily i pronájmy masných krámů majetnými řezníky 

chudším kolegům.  

Samotné zařazení řeznických domů do skupiny nemovitostí na Starém Městě pražském v 15. 

století je nesmírně obtížné jak ukázal M. Musílek (Musílek 2016, 70), přičemž nejsme schopni 

přesně zařadit tyto domy do cenových skupin, protože prostý výpočet ceny není možný, je 

nutné připočíst rentovní zatížení a další platby vázané na domovní číslo (Musílek 2016, 71). 

 8.4. Dům čp. 684 – historie jednoho měšťanského domu 

 

 Písemné prameny, umožňující přehledně sestavit a poté analyzovat držbu domů čp. 

684
249

 lze čerpat z více zdrojů. Pro náš případ byl zvolen Wáclav Wladivoj. Tomek se svým 

dílem. Díky kritické analýze vedut a plánů Prahy (kapitola 3.2.), můžeme náš výběr zúžit 

pouze na dvě domovní jednotky/domy čísla popisného 684 a to na čp. 684 c) a čp. 684 d). 

Pro tyto dvě domovní čísla máme následující data: 

ČÍSLO POPISNÉ 684 c); W uličce někdejší, wyní uwnitř hostince U Karlowých Warů 

 

LETOPOČET MAJITEL/PRODÁVAJÍCÍ DETAIL 

1407 Michal Řezník někdy před? (uvedeným letopočtem) 

1408 Mikuláš - řezník, syn Peslina 

Černého 

(dům)vzadu za masnými krámy, předtím 

vlastněný Michalem Řezníkem, 

převzatý/odkoupený Mikulášem - 

řezníkem, synem Peslina Černého, (nyní) 

Mikuláš – řezník, předává/přenechává 

centrální dům, Anně, manželce jeho.  

                                                           
249

 Kterýžto je rozložen do 4 domů, rozdělených na části . čp. 684a, čp. 684b, čp. 684c a čp. 684d. 
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1419 Mikuláš - řezník, syn Peslina 

Černého 

          - 

1429 Mikuláš - řezník, syn Peslina 

Černého 

          - 

1432 Havel Gallus - řezník kupuje od Mikuláše, syna Peslina 

Černého za 23 kop grošů,(dům) na nároží, 

oproti městským hradbám 

1433 Havel Gallus - řezník (dům) přenechává synovi Lorencovi 

 

Z výše šesti uvedených písemných zmínek lze částečně dovodit historii domu. Na počátku 15. 

století byl vlastněn Michalem řezníkem, který ho ale roku 1408 přenechává/prodává
250

 

Mikuláši – řezníkovi, synovi Peslina černého (taktéž řezníka). Mikuláš hned v prvním roce 

své držby domu pravděpodobně dům převádí? (dává část?) na svoji manželku Annu. Dům je 

vlastněn Mikulášem po dobu 24let, kdy roku 1432 ho prodává za 23 kop grošů Havlovi 

Gallusovi. Částka 23 kop grošů je poměrně nízká
251

, můžeme se jen dohadovat, co bylo 

příčinou takto nízké částky k platbě za dům. Havel Gallus dům po roce (1433) předává svému 

synovi Lorencovi. 

Lokalizace domu je uvedena přímo naproti staroměstským hradbám, což umožňuje předběžně 

tento dům zařadit do okruhu potencionálně možných stavebních pozůstatků z horizontu 2 

(kapitola 6.2.), přičemž Wáclav Wladivoj Tomek v nadpisu kapitoly obě dvě domovní čísla 

(čp. 682 a čp. 684) již dohromady do barokní přestavby Holanova paláce. Oba dva středověké 

domy byly zakomponovány do jeho stavební hmoty a zachovaly se pouze jejich sklepní a 

základové partie (kapitola 6.2). Z nadpisu lze také vidět jejich možnou vazbu na Malou 

Benediktskou uličku, která byla zrušena okolo poloviny 19. století. 

ČÍSLO POPISNÉ 684 d); W kautě při zahrady č.655 

LETOPOČET MAJITEL/PRODÁVAJÍCÍ DETAIL 

1407 Hiltmarus Posenpach? (dům) za masnými krámy. Dům „duše“ / 

zádušní, přenechává strýci svému 

Nikolasovi Posenpachovi. 

                                                           
250

 Zde ovšem chybí cena za kterou by měl být dům prodán. 
251

 Dle cenové tabulky P. Čorneje zhotovené přímo pro řeznické domy (Čornej, P. 2008, 55), do spodní skupiny 
domů dle ceny je taktéž možno dům zařadit dle M. Musílka do nižší cenové skupiny (Musílek, M. 2016, 70). 
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Dům s číslem popisným čp. 684d) má zachovanou pouze jednu zmínku ze své historie. 

Z nadpisu odstavce u Wáclava Wladivoje Tomka můžeme předběžně (avšak velmi nejistě) 

vyvodit jeho prostorovou blízkost u parcely ppč. 670, kde se nacházela středověká komenda 

Řádu německých rytířů. Nakolik jsou ovšem, tyto údaje přesné
252

 již nedokážeme říci. 

Rozdělení domů označených čp. 684 na části a, b, c, d se nedochovalo na žádném plánu či 

mapovém díle a tak lze jen usuzovat že poslední dvě čísla zařazená autorem do jeho soupisu 

byla nejdále od masných krámů v Malé Benediktské uličce. 

Samotný dům čp. 684d) je nazýván domem „duše“, což asi má spojitost s jeho využitím 

členkami náboženského uskupení Bekyní mnišek (označení dle Tomka z jeho mapy Prahy 

roku 1400). 

 Zajímavé zjištění ohledně domu čp. 684 (všech jeho částí) nacházíme v díle Františka 

Rutha. Dům čp. 682 je zde popsán jako spojený s čp. 684 U kříže, které tvořily tři domy, 

jeden z nich prý byl pivovar (Ruth, F. 1903, 955). Domy pod označením čp. 684 se prý táhly 

v uličce
253

 až k staroměstským hradbám a jeden z nich měl pojmenování pro období 15. 

století u sv. Antonína a domek u samé zdi
254

 patřil bekyním mniškám. Vedle domů prý 

bývala ulička ke kostelu sv. Benedikta a hřbitovu – Malá Benediktská ulička (Ruth 1903, 

955). 

 

 8.5. Bekyně mnišky na Starém Městě pražském 

 

Zemí kde původně jejich společenství vzniklo je Belgie, kde v rozmezí 11. - 12. století 

vznikla společenství panen a vdov oddaných zbožnosti a konání dobrých skutků. Institut 

bekyň se pak rozšířil v severní Francii, Nizozemí, Německu, Švýcarsku a západních 

slovanských zemích (Smetanová 2013, 44). 

Původ jejich názvu je nejistý; někteří badatelé jej odvozují z příjmení kněze Lamberta le 

Bègues, jehož úsilím byl založen dům zbožných paní u farmosti sv. Kryštofa v Lutychu (asi 

roku 1180). 

                                                           
252

 Toto konstatování se týká i předchozího domovního čísla. 
253

 S největší pravděpodobností v Malé Benediktské uličce. 
254

 Pravděpodobně u tělesa staroměstské hradby. 
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 Další názor je, že příčinu ke jménu zavdalo uctívání sv. Beggy, zakladatelky kláštera v 

Andennu (+ roku 694). Možnou teorií ohledně původu názvu je od barvy jejich světle žlutého 

oděvu (bigio, starofrancouzsky bége; Podlaha – Tumpach 1916, 12 ).  

 

Ve středověké Praze jsou bekyně připomínány poprvé k roku. 1279. V té době se ale již 

ozývají stesky duchovenstva na chování členek řádu bekyň, že se vměšují do věcí, jež jim 

nenáleží, a že se oddávají náboženskému hloubání. Na vídeňském církevním sněmu roku 

1312 řádu byly vytknuty jejich bludné názory o křesťanské věrouce a byl vysloven nepříznivý 

soud o bekyních obecně. Papež Jan XXII., se pokoušel zjednat nápravu, doporučil 

papežskou bulou ze 7. března 1319, aby společenství bekyň přijala třetí řád sv. Františka, což 

se pak přičiněním biskupů leckde stalo, zvláště v Nizozemí, Německu a Švýcarsku. Později 

týž papež svolil i k trvání společenství bekyň-neterciářek, poddají-li se dozoru duchovenstva a 

zanechají-li svého výkladu věrouky (Radová 2012, 26).  

Zprávy ze 14. století svědčí, že domy bekyň čili takzvané begináže (lat. beguinagia) vznikaly 

díky štědrosti zámožných měšťanů a šlechticů, kteří možností životního zaopatření chudým 

vdovám a pannám chtěli dobročinností zajistit spásu svých duší. Proto se řečené domy 

nazývaly také zádušími (domus animarum) a jejich obyvatelky duškami (Podlaha – 

Tumpach 1916, 12 ). 

 

Podle ustanovení zakladatelů se měly bekyně odívat světlým nebo černým rouchem,v 

každodenním životě měly konat domácí pobožnosti, modlit se za zemřelé, posluhovat tělesně 

i duševně nemocným, navštěvovat zestarlé lidi, vyprošovat almužny pro nemocné, 

shromažďovat odložené a nechtěné děti, čistit kostelní prádlo, věnovat se šití a vyšívání 

ad. Liturgie se účastnily ve skupinách v místním kostele
255

. 

 

V Praze bylo až do vypuknutí husitských válek (1419) 19 společenství bekyň, 

převážně na Starém Městě pražském, která byla podle svých zakladatelů anebo domů, v nichž 

přebývala, nazývána různě (bekyně Freibergrovy čili Hopfnerovy, bekyně Geunherovy, 

Štukovy, Olbramovy, Kadaňského, Bolkovy, Silberzeigrovy, Foglovy, Posenpachovy
256

, 

Billungovy čili Nindertheimrovy, Veilburkovy, Fráňovy, Fledlovy. Za válek většina 

                                                           
255

 Zde se nabízí možnost kostela sv. Benedikta, jichž byl nejbližším sousedem. 
256

 Tento údaj souhlasí s údajem v tabulce , kde je uveden vlastník Hiltmarus Posenpach k roku 1407, kdy je ke 
stejnému datu dům čp. 684d) označen jako domus animarum. 
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pražských begináží zanikla; společenství bekyň, která přetrvala, byla nakonec převedena ke 

špitálům (Podlaha– Tumpach 1916, 12 ). 

9. DĚJINY ÚZEMÍ VE STÍNU VĚŽE KOSTELA SVATÉHO BENEDIKTA 
 

 9.1. Osídlení kolem kostela sv. Benedikta na sklonku raného 

středověku 

 

 Románský kostel sv. Benedikta se svým nejbližším zázemím ve 12. století 

představoval jeden z mnoha sídelních areálů, které můžeme pro toto období najít v raně 

středověké pražské sídelní aglomeraci. Stejný typ osídlení v blízkém zázemí kostela byl 

odkryt u kostela sv. Klimenta (Juřina ) a taktéž u kostela sv. Petra Na Poříčí
257

 (Špaček). 

Charakter osídlení tvořily dřevohliněné vícepatrové stavby, které mohly mít zahloubené 

suterény. Stejný typ stavby (kapitola 6.1. a exkurz I.) pravděpodobně stál na plochách sond 

I14, J14 a J15 (obr.). Konstrukčně byly ve většině případů řešeny soustavou nosných sloupů a 

kůlů, po kterých jsme schopni zachytit pouze jejich negativy (obr.).  

Nejdůležitější část staveb obytného charakteru
258

 ovšem zachycena nebyla – ohniště či jiné 

otopné zařízení
259

. Naopak v těsné blízkosti fragmentu zahloubeného suterénu nadzemní 

stavby bylo odhaleno jedno ohniště zahlubující se do podloží. Účel jeho využití je zatím zcela 

neznámý. Další zahloubený objekt byla dle svého tvaru obilnice, která sloužila jako 

skladovací prostor pro vypěstovanou úrodu obilnin či jiných plodin. Období 12. století a 

počátek století 13. je právě spojen s takto prostorově skupinově kooperujícími objekty. 

Terénní reliéf východní části budoucího Starého Města pražského byl zvrásněn erozní rýhou, 

která byla zachycena v severní části plochy výzkumu. Máme doloženo, že osídlení z 12. a 

počátku 13. století se kumulovalo jak na její hraně, tak i v jejím vnitřním průřezu
260

. 

V samotné raně středověké pražské sídelní aglomeraci ve shora uvedeném období hrají 

nezanedbatelnou roli románské kvádříkové domy. Tyto výstavné a precizně vystavěné budovy 

dělíme dále na paláce, domy a konstrukce s přítomností kvádříkového zdiva.  

                                                           
257

 Výčet kostelů není definitivní. 
258

 Která umožňuje ve stavbě trvale přebývat. 
259

 Mohlo se ovšem nacházet v její nadzemní části. 
260

 Pravděpodobně po jejím částečném zaplnění sídlištním odpadem (kapitola 2.1.). 
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Románské kvádříkové paláce (jeden byl identifikován s jistotou, druhý je nejistý) byly 

odkryty v blízkosti kostela sv. Benedikta, na ploše kasáren Jiřího z Poděbrad. Skutečnost, že 

se nacházely, mimo území později konstituovaného Starého Města pražského potvrzuje již 

dokázanou teorii a kontinuitě osídlení od 12. století do poloviny 13. století v místě budoucích 

staroměstských hradeb s přesahem do prostoru Nového Města pražského (). Torzo 

kvádříkového zdiva odhalené při severní hranici parcely plochy kolem sv. Benedikta nám 

umožňuje vyslovit možnou hypotézu o přítomnosti románského kvádříkového domu. Bohužel 

rozsah jeho zázemí nejsme schopni spolehlivě rekonstruovat
261

 (). Vlastníci těchto výstavných 

domů zatím nejsou nijak identifikováni, uvažuje se o kupcích (domácích tak i zahraničních) či 

velmožích. Přítomnost románských kvádříkových domů v různých částech tehdejších 

parcel
262

 nám částečně osvětluje vývoj komunikačního schématu a prostorového rozdělení 

jednotlivých částí raně středověké pražské sídelní aglomerace. Východní část budoucího 

Starého Města pražského byla protkána třemi důležitými cestami vedoucími ven ze sídelní 

aglomerace – jednalo se o dnešní ulici Celetnou, Královodvorskou
263

 a Dlouhou, okolo 

kterých se kumulovaly románské kvádříkové domy. Okolí kostela sv. Benedikta bylo asi 

mimo hlavní sídelní vývoj, přičemž se ovšem nabízela možná perspektiva k jeho budoucímu 

rozvoji. 

 Hmotná kultura domácnosti obyvatel pražské sídelní aglomerace se skládala 

pravděpodobně převážně z nádobí ze dřeva a keramiky (kapitola 7.7.1.). Dřevené nádoby a 

nástroje z období 12. století nemáme dochovány vůbec. Keramické spektrum nádob, které se 

používalo k vaření, tvořily z většiny hrnce soudkovitého a vejčitého tvaru. Právě pro toto 

období je charakteristický nástup tzv. zduřelého okraje, který předpokládá nástup nového 

hrnčířského výrobního okruhu. Spolu s nádobami se zduřelým okrajem tvořily výbavu 

tehdejších domácností zásobnice, v třetině případů tuhové. Jejich provenecienci klademe do 

jižních Čech (kapitola 7.2.2.), odkud byly obchodovány dále
264

. 

 

 

                                                           
261

 Do jeho zázemí by právě mohl být hypoteticky zařazen fragment zahloubené prostory nadzemní stavby. 
262

 Můžou býti vystavěny přímo v uliční čáře či se mohou nacházet v jejím středu (Dragoun – Škabrada – Tryml, 
2002, ). 
263

 Ulice Králodvorská je jako komunikační trasa spolehlivě doložena z období 13. – 14. století (Dragoun 1981,). 
Pro období 12. století tuto funkci předpokládáme taktéž. 
264

 Otázkou jestli byly obchodovány nádoby či jejich obsah jsme rozvedli v kapitole 7.2.2. 
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 9.2. Pragensis Civitas 

 

 Proměna českých zemí ve středověku, či sídelní výstavba země (termín užívaný 

v německém prostředí), přinesla zásadní změny i do prostředí pražské kotliny. Během 30. let 

13. století vyrůstá kolem plochy Starého Města pražského věnec staroměstského opevnění
265

 

jehož stavbu inicioval panovník. Spolu s výstavbou staroměstského fortifikačního systému 

jsou radikálně změněny prostorové dispozice uvnitř Starého Města a taktéž v prostoru před 

jeho hradbami. Proces výstavby hradeb je doložen nálezem vápenky spadající chronologicky 

do období výstavby hradeb na ploše dnešního Náměstí Republiky (kapitola 3.3.).  

Velké objemy materiálu, který musel nutně vzniknout při hloubení staroměstského příkopu, 

bylo nutné rozprostřít na jiné ploše. Tehdejší stavitelé pro něj zvolili těsné zázemí hradeb, kdy 

nakopaný písek rozprostřeli na sousedících parcelách. Kontexty písčitého charakteru jsou 

zachyceny taktéž na ploše výzkumu, kdy navíc tvoří mikrofázi 1.1., která odděluje sídelní 

horizont 1 z období 12. – 13. století a nově nastupující sídelní horizont 2 od poloviny 13. 

století – poloviny 14. století, kdy na ploše parcely proběhla výstavba kamenných 

měšťanských domů
266

. Lze předpokládat, že výstavba staroměstské hradby ovlivnila taktéž 

plochu výzkumu a přispěla k vybudování první zděné architektury. Pozůstatkem ze samotné 

stavby staroměstského opevnění může být těžební jáma na písek
267

, odhalená v sondě I15 

(obr.) 

Vrstvy písku, jsou archeologickým i výzkumy doloženy i v prostoru bývalých kasáren Jiřího 

z Poděbrad, kde se k nim připojuje bourání románských paláců a konstrukcí s kvádříkovým 

zdivem, obdobná situace byla odhalena výzkumem v ulici U Obecního domu
268

. Tento proces 

jak se zdá souvisí taktéž s výstavbou staroměstských hradeb, kdy v hradebním pásu s největší 

pravděpodobností, nesměla být přítomna žádná zástavba (kapitola 3.3.).  

 Výstavba staroměstského opevnění taktéž pozměnila architektonickou podobu kostela 

sv. Benedikta, kdy zatím s jistotou nedokážeme jednotlivé stavební fáze přesně identifikovat, 

ovšem, spolehlivě dokážeme říci,  

                                                           
265

 Fortifikace městského prostoru je považována za jeden z typických znaků právně konstituovaného města 
(Kejř ) 
266

 Zdivo z001. 
267

 Těžební jáma taktéž ovšem může souviset se stavbou domu čp. 684. 
268

 Dnes se tato ulice nachází uvnitř Starého Města pražského. Románský kvádříkový dům odhalený výzkumem, 
se nacházel přesně v trase staroměstského opevnění a byl tedy zbourán ve sejném časovém období jako 
románské paláce na ploše kasáren Jiřího z Poděbrad 
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že během výstavby staroměstského opevnění byl částečně zakomponován do hradby (hlavní a 

boční apsidy poté byly na vnější straně hradby). Do stejného časového období jako stavební 

úpravy (polovina 13. století) kostela sv. Benedikta se pravděpodobně váže příchod Řádu 

Německých rytířů ke kostelu a do navazujícího prostoru kolem kostela sv. Benedikta. 

Členové řádu pravděpodobně přicházejí od kostela sv. Petra na Poříčí, kdy zdejší majetky pod 

tlakem královny směňují za prostor kolem sv. Benedikta
269

 (kapitola IV.f.).  

 9.3. Středověký dům měšťana na Starém Městě pražském 

 

Pravděpodobně na počátku sídelního horizontu 2 (od poloviny 13. století – poloviny 

14. století) probíhá hypotetická parcelace prostoru v severním sousedství komendy. Je zde 

vymezeno pravděpodobně 4-6 parcel pro budoucí měšťanské domy čp. 682/ I., čp. 683/ I., čp. 

684 a – d, (obr.). Doklady středověkých parcelních plůtků
270

, tvořících hranice mezi 

parcelami, byly zachyceny výzkumem v sondách J12 a J11, kdy asi tvořily severní hranici 

parcely. Při takto vytyčené severní hranici parcel, pravděpodobně vzniká ulička táhnoucí se 

k hradbám, přičemž v nám neznámém časovém období
271

 se setkáváme s jejím pojmenováním 

jako s Malou Benediktskou uličkou. 

 Po rozparcelování prostoru
272

 bylo asi přistoupeno k samotné stavbě měšťanského 

domu, kdy jeho stavební fáze dělíme do dvou navazujících etap (do poloviny 14. století – 

opuková zdiva a pozdější – břidličné vysprávky zdiva). Z domu se nám podařilo zachytit 

interiér dvou místností, přičemž jižní místnost máme datovanou zašlapaným keramickým 

fragmentem – okrajem
273

 v břidličné podlaze, tudíž ji můžeme rámcově datovat po polovině 

14. století.  

 Nakládání s odpadem nám dokládají studny, které byly po zániku své funkce využity 

jako jímky na deponii odpadu z měšťanské domácnosti. Pravděpodobně byly zpočátku své 

                                                           
269

 Tento problém není vědeckým bádáním zatím zcela uspokojivě vyřešen. 
270

 Konstrukce byla tvořena tenkými dřevěnými kůly zaraženými do terénu, které byly navzájem spojeny 
proutěným výpletem, někdy ještě byl výplet omazán hlínou či jílem. 
271

 Je nutno uvést tvrzení že toto pojmenování si mohl vymyslet Wáclav Wladiwoj Tomek. 
272

 Další přeparcelace prostoru jsou zaznamenány v letech 12 (Havelské město a Malá Strana). 
273

 Typu nově nastupujícího vysokého okruží. 
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funkce volně v prostoru
274

 až v průběhu sídelního horizontu 2 se stávají součástí domu čp. 

684. 

Držitele měšťanských domů z benediktské čtvrti můžeme identifikovat až od průběhu 2. 

poloviny 14. století , kdy jsou poprvé zmíněni v písemných pramenech. Jednalo se v drtivé 

míře o staroměstské řezníky, sídlící blízko masných krámů v dnešní Masné ulici.  

Dle rešerše dostupných písemných pramenů provedených Petrem Čornejem byli staroměstští 

řezníci poměrně movití a často zastávali funkce v konšelské radě města
275

.  

Domy čp. 684c) a čp. 684d) jsou ovšem zařazeny podle tabulek ceny staroměstských domů do 

nižší cenové skupiny (kapitola 8.4.). Hmotná kultura odhalená při výzkumu čp. 684 zatím ale 

vypovídá o opačném trendu – obyvatelé a vlastníci těchto domů byli asi z movitější vrstvy. 

 9.4. Vybavení staroměstské měšťanské domácnosti 

 

 Nálezy luxusních skleněných číší českého typu (kapitola 7.8.1.), respektive zdobenými 

taženými kapkami nám ukazují možnou příslušnost obyvatel domu čp. 684 k vyšší sociální 

vrstvě středověkého města, zdejší řezníci byli tedy asi movitější.  

Výbavu domácností tvořila jako jeden z mnoha prvků taktéž keramika. V případě 

analyzované plochy lze zachytit její kontinuitu z mladohradištního období (graf) až do 

vrcholného středověku. Nově zachycený tvar okraje keramických nádob v osadě jednoduše 

rozevřeného okraje a horizontu B tuhové keramiky částečně zpřesňují naše možnosti datace 

souboru (kapitola 7). 

Kuchyňské zboží, které můžeme, identifikovat dle jeho očazení bylo asi spotřebováváno ve 

zvýšené míře. Svědčí o tom masivní výskyt očazené keramiky v nálezových kontextech. 

 9.5. Památková hodnota 

 

 Prostor východní části Starého Města pražského, v části ulic Rybná, Masná, 

Benediktská a Králodvorská prošel mnoha stavebními a urbanistickými změnami. Překotný 

vývoj již od středověkého období způsobil velké množství přestaveb či demolic objektů 

                                                           
274

 Interiér domu vymezený zdí z001 byl asi zpočátku složen ze dvou místností, v pozdější fázi sídelního 
horizontu 2 (2. polovina 14. století?) jsou inkorporovány dovnitř domu čp. 684. 
275

 Nejmovitější a nejvlivnější jedinci z celého řeznického spektra. 
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domů. Původní zástavbu z konce 17. století máme zachycenou ve stojící podobě jen 

sporadicky. Hlavní roli hraje přeměna tohoto území z 19. a počátku 20. století v moderní 

čtvrť, kdy byla stará zástavba zbourána. Z druhé poloviny 20. století máme bohužel příklad 

nerespektování kulturního dědictví ve stavbě OD Kotva. 

Archeologické terény se v mnoha případech (cca 70%), kdy byly takto původní měšťanské 

domy přestavovány, vůbec nedochovaly. Dochovaný zlomek terénů ovšem nese zásadní 

informační potenciál o vývoji území od 12. století do 19. století. 
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