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PRAV KÉ A RAN  ST EDOV KÉ OSÍDLENÍ V DOLNÍ ÁSTI

B ETISLAVOVY ULICE NA MALÉ STRAN

JAN HAVRDA

LOKALIZACE A OKOLNOSTI VÝZKUMU

V letech 2003 a 2004 prob hl v dolní ásti B etislavovy ulice záchranný archeologický výzkum, 
který provedlo archeologické odd lení NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze (obr. 1). Referovaný záchran-
ný výzkum probíhal v domech p. 303/III, 304/III, 305/III a 306/III (obr. 2). V objektu p. 303/
III nebyly realizovány žádné zemní práce, byla zde provedena pouze dokumentace zd ných
konstrukcí. Výzkum byl vyvolán dlouho plánovanou rekonstrukcí zmín ných dom , v rámci 
které byly provád ny plošn  omezené zásahy do terén . Všechny výkopy byly hloubeny z úrov-
n  podlah sklep . Ve všech prob hla archeologická dokumentace: výkop pro výtahovou šachtu 
v dom p. 306/III – sonda 1, výkop pro bazén v dom p. 304/III – sonda 2, výkop pro výtaho-
vou šachtu v p. dom  304/III – sonda 3 a výkop pro erpací jímku v dom p. 305/III – sonda 
4. Niveleta suterén  dom  je již pod úrovní povrchu podloží, proto všechny výkopové práce 
zasáhly pouze p irozené sedimenty a jen na dvou místech byly narušeny do podloží zahloubené 
antropogenní objekty. Dále jsme dokumentovali zd né st edov ké konstrukce, které byly odha-
leny po odstran ní mladších omítek (Havrda 2005a).

HISTORIE LOKALITY A VÝZKUMY V OKOLÍ

Na referované lokalit  a v jejím okolí prob hlo v minulých letech n kolik archeologických vý-
zkum  NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze (d íve SPÚ HMP). V rámci plánované regenerace Jánského 
vršku byl v letech 1986 až 1992 provád n výzkum po obou stranách B etislavovy ulice, nej as-
t ji ve form  archeologické dokumentace p vodn  statických a geologických sond (Tryml 1989,
172; týž 1991, 195; týž 1993, 197). P i tomto výzkumu bylo zjišt no, že na mohutném nár stu
terén  se až do doby kamenné výstavby podílely hlavn  p írodní procesy (splachy). Plocha ne-
byla v d ív jších dobách trvale osídlena. Zachyceny zde byly pouze ne etné objekty (pece, jámy, 
ohništ ), nejstarší patrn  z 12. století. Severn  od B etislavovy ulice byla objevena 70 m dlouhá 
ze  východozápadní orientace. Autor výzkumu klade její vznik p edb žn  do 2. poloviny 13. 
století a zvažuje hypotézu o její p íslušnosti k systému opevn ní Malé Strany (Tryml 1993, 197). 
V tší plošný výzkum, p i kterém byly dokumentovány st edov ké situace, prob hl v dom p.
517/III na západním konci B etislavovy ulice, p ibližn  70 m západn  od domu p. 306/III. 
Nejstarší antropogenní situaci zde p edstavoval ran  st edov ký p íkop, který byl situován ve 
sm ru východ–západ v severní tvrtin  parcely. V jihovýchodní ásti dvora bylo odkryto n kolik
do podloží zahloubených ran  až vrcholn  st edov kých objekt . V pr b hu 16. století došlo na 
lokalit  k rozsáhlým terénním úpravám, p i kterých byla odstran na jak nejvyšší partie podloží, 
tak i st edov ká ást nadložních vrstev. V nejjižn jší ásti parcely bylo, p i hloubení štoly pro 
kanaliza ní p ípojku ze sklepa domu sm rem pod B etislavovu ulici, objeveno koryto zaniklého 
Malostranského potoka, které bylo vypln no pís itými sedimenty. Ty obsahovaly keramiku 2. 
pol. 13. až 14. století (Havrda 2005b). Další rozsáhlý výzkum byl realizován 50 m severozá-
padn  od p. 306/III na zahrad  domu p. 249/III v Nerudov  ulici. Zde byl objeven pod až 6 m 
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mocným souvrstvím novov kých navážek a pod nevýraznými vrcholn  st edov kými situacemi 
p íkop ran  st edov ké fortifi kace Malé Strany (Havrda – Podliska 2003, 92).

V písemných pramenech je lokalita (parcely dom p. 304/III, 305/III a 306/III) zmín na až 
na konci 16. století. Zmínka se týká zde se nacházející Žejdlicovské zahrady, kterou malostran-
ská obec v roce 1591 odkoupila a rozparcelovala a následn  zde byla postavena ada renesan -
ních m š anských dom  (Vl ek a kol. 1999, 410).

Obr. 1: Praha 1 – Malá Strana. Lokalizace výzkumu. ern  vyzna eny parcely dom p. 303/III, 304/III, 305/III a 306/III 
v B etislavov  ulici. Kreslil J. Hlavatý.
Fig. 1: Prague 1 – Malá Strana. Excavation localisation. The plots of nos. 303/III, 304/III, 305/III and 306/III on B etislavova
ul. are shown in black. Drawn by J. Hlavatý.
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GEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ POM RY

Místo výzkumu se nachází v západní ásti Pražské kotliny, která zaujímá nejnižší ásti údolí Vl-
tavy a náleží do celku Pražské plošiny. Je tedy sou ástí Brdské oblasti Poberounské subprovincie 

eské vyso iny (Balatka 2001, 15). Geomorfologie lokality byla ovlivn na geologickými eroz-
ními a akumula ními procesy a pozd ji byla utvá ena i inností lov ka. Na geomorfologii teré-
nu se podílelo množství faktor . K nejvýznamn jším pat í rozdílná odolnost skalního podkladu 
v i r zným typ m zv trávání a extrémní klimatické podmínky b hem pleistocénu. Výzkum 
prob hl na úpatí jižního svahu hrad anského ostrohu tvo eného relativn  odolnými horninami. 
Dokumentované situace se nacházely v nadmo ské výšce 200,30 m n. m. až 203,60 m n. m.1

Výšku p vodního povrchu svahových hlín pro období p ed intenzivním st edov kým a no-
vov kým osídlením m žeme rekonstruovat pouze velmi nep esn . Svahové pohyby, p i kterých 

1  Nivelety jsou uvád ny ve výškovém systému Bpv

Obr. 2: P dorys dom p. 304/III, 305/III a 306/III v B etislavov  ulici v Praze 1 na Malé Stran . Situace archeologického 
výzkumu, šed  vyzna eny výkopy (sondy) hloubené z úrovn  suterénu, situování dokumentovaných ez  vyzna eno siln jšími
árkovanými arami. Kreslil J. Hlavatý.

Fig. 2: Ground plans of nos. 304/III, 305/III and 306/III on B etislavova ul., in the Malá Strana, Prague 1. The situation of the 
archaeological excavations; grey indicates trenches sunk from the basement level, while thick black lines indicate the locations
of documented sections. Drawn by J. Hlavatý.



174

JAN HAVRDA

Obr. 3: B etislavova ulice p. 306/III. Sonda 1, ezy 1 (západní) a 2 (severní). Kreslil J. Vachuda, digitalizace J. Hlavatý. Popis 
vrstev: 1 – šedobílý beton ( podlaha sklepa ), 2 – šedý beton, 3 – beton tmav  šedý, podezdívka starší zdi, 4 – šedá pís itá
hlína s kameny, neulehlá, zásyp výkopu pro potrubí, 5 – tmav  hn dá až tmav  šedá prachovitá hlína, etná zrnka cihloviny, 
zlomky cihel a malty, ojedin le okrové hrudky jílovité hlíny, neulehlá, zásyp vkopu pro ze  sklepa ?, 6 – hn dá prachovitá hlína, 
vzácn  st ípky rozložené b idlice a opuka, st edn  ulehlá, 7 – hn dá jílovitá hlína, místy šedá, místy siln  slídnatá, málo ulehlá, 
8 – šedé zahlin né rozložené st ípky b idlice, vzácn  zrna až st ípky opuky, mén  ulehlá, 9 – okrová jílovitá hlína, místy poloha 
zrnek opuky a zv tralé b idlice, vzácn  st ípek opuky, st edn  ulehlá, (p emíst ná svahová hlína), 10 – oproti vrstv  11 víc 
b idlicových zv tralých st ípk , 11 – našedle hn dá prachovitá hlína, nehojn  drobné uhlíky, keramika, mazanice, hrudka vápna 
(?), vzácn  st ípek opuky a b idlice, 12a – heterogenní pestrá hn dá až šedá hlína s etnými polohami okrové a do ervena
vypálené jílovité hlíny, neulehlá, etné uhlíky, keramika, 12b – okrov  hn dá prachovitá hlína, místy šedá, charakter p emíst né
svahoviny, nehojn  uhlíky, st edn  ulehlá, 13 – erné siln  zahlin né uhlíky, vzácn  keramika, vzácn  b idlice, neulehlá, ohništ
?, 14 – tmav  hn dá až šedá prachovitá hlína, ojedin le uhlík až 2 cm, opuka až 3 cm, neulehlá, patrn  p emíst ná svahovina, 
15 – svahová hlína, okrová, prachovitá, nehojn  rozv tralá zrna b idlice a st ípky opuky, st edn  ulehlá, 16 – svahová hlína, 
oproti vrstv  15 více do šeda, 17 – okrová, pís itoprachovitá hlína, s šedými polohami zrn rozv tralé b idlice, svahová hlína.
Fig. 3: B etislavova ul. no. 306/III. Trench 1, sections 1 (western) and 2 (northern). Drawn by J. Vachuda, digitised by J. 
Hlavatý. Description of layers: 1 – grey/white concrete (cellar fl oor); 2 – grey concrete; 3 – dark grey concrete, the underpin-
ning of an earlier wall; 4 – grey sandy earth with stones, uncompacted, the fi ll of a pipe trench; 5 – dark brown to dark grey, 
loamy earth, numerous grains of brick material, brick and mortar fragments, isolated ochre-coloured clumps of clayey earth, 
uncompacted (the fi ll of the trench for the cellar wall ?); 6 – brown loamy earth, with very occasional fragments of disinte-
grated shale and marlstone, moderately compacted; 7 – brown, clayey earth, locally grey, locally heavily micaceous, slightly 
compacted; 8 – grey earthy layer with scattered shale fragments, very occasional grains or fragments of marlstone, less 
compacted; 9 – ochre-coloured, clayey earth, local areas of marlstone grains and weathered shale, very occasional fragments, 
moderately compacted (transposed slope earth); 10 – similar to layer 11 but with a greater quantity of more weathered shale 
fragments; 11 – greying brown, silty earth, some small carbon fragments, ceramics, burned clay, clumps of limestone (?), with 
very occasional fragments of marlstone and shale; 12a – heterogeneous brown to grey earth with numerous patches of ochre 
to red fi red clayey earth, uncompacted, with numerous charcoal fragments, ceramics; 12b – ochre-brown, silty earth, locally 
grey, of the character of transposed slope sediments, with some charcoal fragments, moderately compacted; 13 – black, earth 
heavily permeated by carbon fragments, with very occasional ceramics, very occasional shale, uncompacted (hearth?); 14 – 
dark brown to grey silty earth, sporadic carbon fragments <2cm, marlstone <3cm, uncompacted (apparently transposed 
slope material); 15 – slope earth, ochre-coloured, silty, some weathered shale grains and marlstone fragments, moderately 
compacted; 16 – slope earth, similar to layer 15 but more greying; 17 – ochre-coloured, sandy-silty earth, with grey patches 
of weathered shale grains (slope earth).
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docházelo k akumulaci nezpevn ných sediment  p i úpatí svahu, znateln  m nily výšku terénu. 
Detailn jší geomorfologickou rekonstrukci není možné provést také proto, že tak ka všude byla 
svrchní partie podložních hlín odstran na p i výstavb  dnešních dom .

Skalní podklad je v této ásti Malé Strany tvo en b idlicemi ordovického stá í, které jsou 
ernošedé, hust  slídnaté a jílovité. B idlice jsou p ekryty kvartérními svahovými hlínami a dr-

t mi zv tralých b idlic rozmanité zrnitosti, barvy i složení (Zav el 2001, 11–13).

POPIS TERÉNNÍ SITUACE A NÁLEZ

Sonda 1

Z úrovn  podlahy suterénu byla v dom p. 306/III (obr. 2) stavbou vyhloubena výtahová šachta 
o rozm rech 2,3 x 2 m, do hloubky 1,6 m (na niveletu 202,00 m n. m.). Podlaha sklepa ležela 
p ímo na geologickém podloží, které zde bylo reprezentováno jílovitými až pís itohlinitými sva-
hovými sedimenty (obr. 3, vrstvy 14–17). Do podloží byl zahlouben objekt, jehož p vodní tvar 
vzhledem k jeho pozd jšímu narušení a malému rozm ru sondy nelze p esn ji rekonstruovat. 
Jeden jeho rozm r byl minimáln  1,3 m a hloubka 0,4 m (obr. 3). St ny „mísovitého“ objektu 
se velmi pozvoln  svažovaly. Výpl  tvo ilo celkem 5 jílovitohlinitých až pís itohlinitých vrstev, 
z nichž jednu lze interpretovat jako druhotn  p emíst nou svahovinu (vrstva 12b). Tato vrstva 
byla uložena p i pozvolna se svažující st n  objektu a neobsahovala žádné artefakty. P i bázi 
objektu se nacházela poloha s etnými uhlíky (vrstva 13). Ta byla p evrstvena neulehlou he-
terogenní pestrou hn dou až šedou hlínou s etnými polohami okrové a do ervena vypálené 
jílovité hlíny s etnými uhlíky a zlomky keramiky (vrstva 12a). Další partie výpln  obsahovala 
též drobné uhlíky, zlomky prav ké keramiky a mazanice (vr. 11). Objekt byl p ekryt svahový-
mi uloženinami typickými pro tuto ást Malé Strany. Ve východní t etin  sondy se nacházel 
recentní výkop pro inženýrské sít , který popisovaný starší objekt výrazn  narušil. Nejmladší 
vrstvu p edstavovala sou asná betonová podlaha sklepa, která ležela na souvrství zmín ných
svahových uloženin.

Nálezy ze sondy 1:

P i vzorkování ez  byl z vrstev, které tvo ily výpl  zahloubeného objektu, získán soubor ítající
celkem 9 zlomk . Krom  jednoho drobného, siln  omletého, patrn  ran  st edov kého keramic-
kého st epu, který je možno považovat za intruzi, se jednalo o soubor p evážn  ostrohranných 
keramických zlomk  o velikosti 5 x 3 cm až 12 x 8 cm. Nalezeny byly fragmenty z více kera-
mických nádob, mezi kterými byly zastoupeny rozm rn jší zásobnice. Plece jedné z nádob byly 
zdobeny výraznými rytými liniemi tvo ícími trojúhelník (obr. 5:1). Další zlomek pocházel ze 
silnost nné zásobnice zdobené plastickou lištou s kolmými vrypy (obr. 5:2). Materiál fragmentu 
je z šedé hrub  ost ené hrn iny, jeho vn jší povrch je hn dý, vnit ní erný. Dva velké zlomky 
pocházejí patrn  z jedné nádoby, jsou z šedé st edn  ost ené hrn iny, na vnit ním hlazeném po-
vrchu jsou patrné etné šupinky slídy, vn jší povrch je hrubší, ojedin le s vystupujícím ost ivem
(velmi vzácn  úlomek až 7 mm). Jeden ze zlomk  m l drsn ný (prstovaný povrch). Celý soubor 
prav ké keramiky je možno za adit do st ední doby bronzové, kultu e mohylové.2 Obdobný sou-
bor byl nap íklad nalezen p i výzkumu ve Velké Chuchli v roce 1991 (Turek – Král 1998, 46).

2  Za ochotné ur ení prav ké keramiky d kuji D. Dreslerové, L. Jirá ovi, M. Kunovi a V. Mouchovi.
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Sonda 2

Sonda 2 byla stavbou vykopána v severní ásti suterénu domu p. 304/III (obr. 2), v míst  pro-
jektovaného bazénu (podlaha suterénu 202,10 m n. m., dno bazénu 200,30 m n. m). V této sond
bylo dokumentováno koryto zaniklé vodote e (obr. 4), které bylo vyhloubeno do svahových 
zvrstvených sediment  (vrstvy 43, 44, 46, 48, 52, 55). Koryto bylo vypln no heterogenním sou-
vrstvím r zn  zrnitých fl uviálních (pís ité vrstvy 10, 11) a deluviofl uviálních sediment  (vrstvy 
9, 10a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27), z nichž nebyly získány žádné 
antropogenní nálezy. Nejstarší antropogenní aktivitu zde p edstavuje vrstva 8 ležící nad zmín -
nou výplní koryta. Jedná se s nejv tší pravd podobností o spodní partii výpln  zahloubeného 
funk n  blíže neinterpretovatelného ran  st edov kého objektu. Nad touto polohou se uložilo 
souvrství druhotn  p emíst ných svahových hlín (vrstvy 5, 6, 7) s vrcholn  st edov kou kerami-
kou. V ostatních ástech sondy se p ímo pod p vodní podlahou sklepa nacházelo podloží – sou-
vrství „malostranských“ svahových sediment .

Nálezy ze sondy 2:

Vrstva 8 obsahovala úlomky ran  st edov ké keramiky. P i vzorkování dokumentovaných profi -
l  byl získán soubor celkem deseti menších a st edn  velkých fragment . Jeden z nich byl zlom-
kem okraje nádoby náležící svým tvarováním patrn  do období nástupu keramiky s kalichovitou 
profi lací okraj . Tento zlomek byl zdoben vícenásobnou vlnicí (obr. 5:3). ty i zlomky byly zdo-
beny rovnými rytými liniemi (jednoduchými i vícenásobnými). Materiál reprezentovala šedá až 
šedohn dá hrn ina se st edn zrnným ost ivem, ojedin le s p ím sí slídy. Nádoby byly vyrobeny 
obtá ením a oxida n  vypáleny. Dle sou asných znalostí je možno nalezené zlomky datovat do 
10. století. Z vrstev 5, 6, 7 byl získán po etn  nevelký (celkem 10 fragment ) soubor vrcholn
st edov ké keramiky (obr. 5:4, 5, 6, 7). Zastoupeny byly jak omleté, tak i ostrohran jší menší až 
st edn  velké zlomky. Mezi drobnými, omletými zlomky za aditelnými do 13. století se nalézala 
též sv tlá keramika: dno nádoby a okraj misky zdobený na vnit ní stran erveným malováním 
(obr. 5:4). Keramiku je možno datovat do 2. poloviny 13.–14. století.
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Obr. 4: B etislavova ulice p. 304/III. Sonda 2, ez 3 (západní polovina severního ezu sondy) a ez 6 (severní polovina zá-
padního ezu sondy). Kreslil J. Vachuda, digitalizace J. Hlavatý. Popis vrstev: 1 heterogenní kamenitohlinitý zásyp, 2 – bílošedý 
beton, 2a) šedý beton, 3 – pís itá hlína (zásyp novov kého výkopu?), 4 – beton šedý, 5 – okrov  šedá pís iná prachovitá 
hlína, etná zv tralá b idlicová zrna, st ípky opuky, vzácn  zlomky vrcholn  st edov ké keramiky (patrn  druhotn  p emíst ná
svahová hlína), 6 – šedá jílovitá hlína, vzácn  opuka (do t í cm), vzácn  zlomky vrcholn  st edov ké keramiky (patrn  druhotn
p emíst ná svahová hlína), 7 – hn dá prachovitá hlína, úlomek cihly, ulehlá, 8 – tmavší šedá jílovitoprachovitá hlína s etnými
zv tralými zrny b idlice, etné velké uhlíky, kost, pískovec, opuka (opálená), ran  st edov ká keramika, (výpl  objektu ?), 9 – 
hn dá prachovitá hlína s polohami b idlicového písku, 10 – hn došedá hrubší b idlicová dr , mírn  zahlin ná, ojedin le opuka 
a pískovec (až 7 cm), zavlhlá, 10a – šedá hlína, nehojn  st ípky b idlice, 11 – béžový siln  zahlin ný hrubozrnný písek, 12 – 
okrový až našedlý jíl, zvodn lý, vrstevnatý, místy polohy tmav  šedé hlíny, 13 – šedá zahlin ná b idlicová dr , nehojn  st ípky
b idlice, ulehlá, 14 – okrová jílovitá hlína, nehojn  st ípky b idlice, ulehlá, 15 – šedá zahlin ná b idlicová dr , ulehlá, 16 – žlutý 
jíl, 17 – šedá zahlin ná b idlicová dr , 18 – žlutý jíl, 19 – šedá zahlin ná b idlicová dr , 20 – žlutá jílovitá hlína, 22 – našedlá 
okrová jílovitá hlína, zavodn lá, nehojn  st ípky b idlice, 23 – šedá zahlin ná b idlicová dr , 24 – našedlá okrová jílovitá hlína, 
etné st ípky a zrna zv tralé b idlice, ojedin le st ípky opuky, 25 – oproti vrstv  22 více do žluta, 26 – našedlá okrová jílovitá 

hlína, etné st ípky a zrna zv tralé b idlice, nahodile a etn  st ípky opuky, 27 – jako vrstva 22, 33 – beton, 43 – šedá kame-
nitá hlína (opuka 1–6 cm, b idlice 0,2–6 cm, pískovec 1–3 cm), velké množství b idlicové drti, 44 – šedá pís itá b idlicová dr ,
nehojn  st ípky opuky, 46 – šedá pís itá (b idlicová dr ) nehojn  st ípky opuky, 48 – oproti 46 mén  b idlicové drti, 52 – hete-
rogenní okrová jílovitá hlína s polohami šedé prachovité hlíny, st edn  ulehlá (svahová hlína?), 54 – okrová pís itojílovitá hlína, 
nehojn  zrna opuky, 55 – okrová pís itojílovitá hlína, nehojn  zrna opuky. Pozn.: vrstvy 10a), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 25, 26 a 27 mají charakter splach  a deluviofl uviálních zvrstvených pís itých a jílovitých sediment , vrstvy 43, 44, 
46, 48, 54 a 55 jsou sou ástí souvrství velmi ulehlých svahových sediment , st ídají se zde polohy jílovitých hlín a pís itých
hlín s r zným podílem b idlicové drti, nehojn  i polohy s úlomky hornin (opuka, b idlice, pískovec).
Fig. 4: B etislavova ul. no. 304/III. Trench 2, sections 3 (western half of the northern section in the trench) and 6 (northern 
half of the western section in the trench). Drawn by J. Vachuda, digitised by J. Hlavatý.Description of layers: 1 – heteroge-
neous stony-earth fi ll; 2 – whitey grey concrete; 2a – grey concrete; 3 – sandy earth (modern trench fi ll?); 4 – grey concrete; 
5 – ochre grey sandy, silty earth, with numerous weathered shale grains, marlstone fragments, very occasional sherds of High 
Medieval ceramics (evidently secondarily transposed slope earth); 6 – grey, clayey earth, with occasional marlstone (< 3cm), 
very occasional sherds of High Medieval ceramics (evidently secondarily transposed slope earth); 7 – brown silty earth, with 
brick fragments, compacted; 8 – darker grey, clayey-silty earth with numerous weathered shale grains, abundant large pieces 
of charcoal, bone, sandstone, marlstone (charred), Early Medieval ceramics (feature fi ll?); 9 – brown, silty earth with patches 
of shale sand; 10 – browny grey, coarser shale rubble, slightly earthifi ed, with sporadic marlstone and sandstone (< 7cm), 
slightly damp; 10a – grey earth, some shale fragments; 11 – beige, heavily earthifi ed, coarse-grained sand; 12 – ochre-coloured 
to greyish clay, waterlogged, stratifi ed, local patches of dark grey earth; 13 – grey, earthifi ed shale detritus, some shale frag-
ments, compacted; 14 – ochre-coloured, clayey earth, some shale fragments, compacted; 15 – grey, earthifi ed shale detritus, 
compacted; 16 – yellow clay; 17 – grey, earthifi ed shale detritus; 18 – yellow clay; 19 – grey, earthifi ed shale detritus; 20 – 
yellow clayey earth; 22 – greyish ochre-coloured clayey earth, waterlogged, some shale fragments; 23 – grey, earthifi ed shale 
detritus; 24 – greyish, ochre-coloured clayey earth, numerous fragments and grains of weathered shale, occasional marlstone 
fragments; 25 – similar to layer 22 but more yellow; 26 – greyey ochre-coloured clayey earth, numerous fragments and grains 
of weathered shale, accidental and numerous marlstone fragments, 27 – as layer 22; 33 – concrete; 43 – grey stony earth 
(marlstone 1–6cm, shale 0.2–6cm, sandstone 1–3cm), large quantity of shale detritus; 44 – grey, sandy shale detritus with 
some marlstone fragments; 46 – grey sandy layer (shale detritus) with some marlstone fragments; 48 – similar to layer 46 
but with less shale detritus; 52 – heterogeneous ochre-coloured clayey earth with patches of grey, silty earth, moderately 
compacted (slope earth?); 54 – ochre-coloured, sandy-clayey earth with some marlstone grains; 55 – ochre-coloured, sandy-
clayey earth with some marlstone grains. Note: layers 10a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 and 27 have 
the character of wash erosional and deluvio-fl uvial, stratifi ed sandy and clayey sediments; layers 43, 44, 46, 48, 54 and 55 
are part of the stratigraphy of highly compacted slope sediments, with alternating areas of clayey earth and sandy earth with 
varying degrees of shale detritus, and some patches with rock fragments (marlstone, shale, sandstone).
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Obr. 5: Praha 1 – Malá Strana, B etislavova ulice. Nálezy z prav kého objektu ( p. 306/III, sonda 1): .1 – z vrstvy 11, . 2 
z vrstvy 12a. Nálezy st edov ké ( p.304/III, sonda 2): . 3 z vrstvy 8 a . 4 a . 5 z vrstvy 5, . 6 a . 7 z vrstvy 6. Kreslila S. 
Svatošová.
Fig. 5: Prague 1 – Malá Strana, B etislavova ul. Finds from the prehistoric feature (no. 306/III, trench 1): no.1 – from layer 
11; no.2 – from layer 12a. Medieval fi nds (no. 304/III, trench 2): no.3 – from layer 8; nos.4–5 – from layer 5; nos.6–7 – from 
layer 6. Drawn by S. Svatošová.
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Sonda 3

Jako sonda 3 byla ozna ena stavbou vykopaná šachta v severozápadní místnosti suterénu domu 
p. 304/III (obr. 2). Výkop hloubený z úrovn  202,25 m n. m. byl hluboký 1,2 m. V této son-

d  bylo dokumentováno pom rn  složité souvrství svahových a deluviofl uviálních sediment ,
z nichž nebyly získány žádné antropogenní nálezy. Vzhledem k opa nému sklonu v tšiny vrstev 
než je dnešní sklon terénu, je možné p edpokládat, že se sonda nacházela v ásti meandru zaniklé 
vodote e, ovšem typické fl uviální (poto ní) sedimenty zde zastiženy nebyly. Stratigrafi cky nej-
mladší vrstva svahovin obsahovala p i bázi drobné uhlíky.

Obr. 6: Situace dolní ásti B etislavovy ulice. Umíst ní zahloubených objekt : 1 kultura mohylová, 2 – raný st edov k. Šed
rekonstrukce koryta zaniklé vodote e. P ekreslil J. Hlavatý.
Fig. 6: Situation of the lower part of B etislavova ul. Siting of sunken features: 1 – Tumulus culture; 2 – Early Medieval. The 
channel of the lost watercourse shown in grey. Redrawn by J. Hlavatý.
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Sonda 4

Jako sonda 4 byla ozna ena jímka vykopaná z úrovn  podlahy sklepa v dom p. 305/III (obr. 
2). Zde byly dokumentovány pouze podložní sedimenty, patrn  uloženiny p i okraji holocenního 
meandru zaniklého Malostranského potoka.

Krom  dokumentace ez  v kopaných sondách prob hla fotografi cká a áste n  i fotogram-
metrická dokumentace mohutné zdi z lomové opuky pojené vápennou maltou, která vznikla patr-
n  ve více stavebních fází. Dnes je sou ástí severní zdi sklep  dom p. 303/III, 304/III a 305/III. 
P esn jší stá í této konstrukce není možné ur it, krom  obecn jšího za azení do vrcholného nebo 
pozdního st edov ku. Obtížná je i jednozna n jší interpretace. Pouze jako jednu z více hypotéz 
je možné uvést p i azení této zdi k vrcholn  st edov ké fortifi kaci této ásti Malé Strany.

ZÁV R

Po vyhodnocení nových archeologických zjišt ní je možné zhruba nastínit pr b h p írodních
zm n a vývoj osídlení na lokalit . Do svahových sediment  uložených zde po poslední dob
ledové se za ízla patrn  již na po átku holocénu nevelká vodote  (obr. 6), jejíž pramenná oblast 
se nacházela východn  od dnešního Strahovského kláštera a po cca 1200 m nedaleko od sou-
asného Maltézského nám stí ústila do Vltavy, respektive do jednoho z jejích bo ních ramen. 

P sobením zmín né vodote e došlo k usazení pís itých a št rkovitých sediment  nejvíce v oko-
lí B etislavovy ulice (Zav el 2001, 20). V pr b hu asu docházelo k díl ímu p ekládání toku, 
které je bezpe n  doloženo na parcele domu p. 306/III, kde se nad zazemn ným holocenním 
korytem vodote e nacházel ran  st edov ký objekt (obr. 6:2). To znamená, že nejpozd ji od 
ranného st edov ku (od 10. století) se koryto nalézalo jinde a vzhledem ke geomorfologii terénu 
nejspíše jižn  od B etislavovy ulice. Geomorfologickou situaci zde navíc komplikovaly sesuvy 
nezpevn ných sediment  na jižním svahu ostrohu Pražského hradu, jejichž intenzita byly výraz-
n  zmenšena až v období výstavby kamenných dom  v této ásti podhradí.

Ve st ední dob  bronzové bylo bezprost ední okolí potoka osídleno, což dokládá p esn ji
neinterpretovatelný patrn  sídlištní zahloubený objekt, v jehož zásypu byla nalezena keramika 
náležící kultu e mohylové (obr. 6:1). Objekty ze st ední doby bronzové dosud z Malé Strany 
známy nebyly, i když zde bylo nalezeno nevelké množství keramických zlomk  z r zných pra-
v kých kultur ( iháková 1999, 13). Keramický zlomek z nádoby mohylové kultury byl nale-
zen v prav kých bahnitých sedimentech odkrytých v Mostecké ulici p ed domem p. 55/III.3

Z prostoru Starého M sta je znám nález ásti jámy, která byla odkryta v severním konci Perlové 
ulice. V jejím zásypu byla nalezena pravd podobn  ún tická keramika (Dragoun – Kuna 1987,
164; Dragoun 1988, 191). Z významn jších nedaleko se nacházejících lokalit mohylové kultury, 
ovšem již mimo centrální ást pražské kotliny, je možno zmínit nález sídlišt  v Buben i (Frid-
richová 1982, 17–29).

Ran  st edov ké osídlení p i východním konci B etislavovy ulice nebylo p íliš intenzivní. 
Je však nutno poznamenat, že v tší ást nadloží byla odstran na p i hloubení renesan ních skle-
p . P i výzkumu byl odkryt pouze jeden mírn  zahloubený objekt, v jehož zásypu se nacházela 
keramika s kalichovitou profi lací okraj . Navíc se jednalo o území, které se dostalo do míst 
mimo opevn ný centrální prostor pražského podhradí. Nedávno objevená ran  st edov ká forti-

3  Nález byl u in n p i výzkumu NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze . 26/97; za ústní sd lení d kuji J. ihákové.
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fi kace probíhala p ibližn  30 m severn  od dokumentovaných sond východo–západním sm rem
(Havrda – Podliska 2003, 92). Ve vrcholném st edov ku (po roce 1257) byla severn  od B eti-
slavovy ulice vybudována hradba opev ující tehdejší Malou Stranu (Podliska – Havrda – Ková
2003, 47). V roce 1360 došlo k rozší ení Malé Strany sm rem k jihu a západu a p emyslovská
fortifi kace v t chto místech ztratila své opodstatn ní. Celý prostor, a  ve m st , byl patrn  vní-
mán jako periferní a využíván jako zahrady. V 16. století se zde nacházela Žejdlicovská zahrada, 
kterou malostranská obec v roce 1591 odkoupila a rozparcelovala. V 2. polovin  90tých let 16. 
století zde byly postaveny renesan ní m š anské domy, jejichž rekonstrukce vyvolala tento zá-
chranný výzkum.
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PREHISTORIC AND EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT IN THE LOWER PART 

OF B ETISLAVOVA UL. IN THE MALÁ STRANA (LESSER TOWN)

Archaeological investigations were prompted by the reconstruction of nos. 303/III, 304/III, 305/III and 306/
III (fi g. 1, 2). All trenches were dug from the level of the cellar fl oors. Archaeological documentation was 
undertaken in all of the newly conducted excavations: a trench for an elevator shaft in no. 306/III, a trench 
for a swimming pool at no. 304/III, a trench for an elevator shaft in no. 304/III and a trench for a wet well 
at no. 305/III. The level of the house basements is already below that of the substrate surface, and therefore 
all of the excavations named revealed only natural sediments, with interruptions to the substrate by sunken, 
anthropogenic features at only two points.

A shaft was dug from the basement fl oor level (203.6m a.s.l.) of no. 306/III to a depth of 1.6m. The 
cellar fl oor lay directly on the geological substrate. A feature had been cut into this substrate, the original 
shape of which cannot be reconstructed, due to its later disturbance and the small dimensions of the trench. 
One dimension was at least 1.3m, and its depth was at least 0.4m. This feature was covered by the slope 
sediments typical of this part of the Malá Strana. An assemblage of ceramic sherds was recovered from the 
fi ll, and could be classifi ed to the Tumulus culture of the Middle Bronze Age.

The bed of a former watercourse was documented at no. 304/III, on the site of a planned swimming 
pool (basement fl oor at 202.1m a.s.l.). The earliest anthropogenic activity here was represented by a layer 
lying above the fi ll of this watercourse. This layer was most likely the lower part of the fi ll of a feature, 
which contained sherds of Early Medieval (10th century) ceramics. Above this were layers of secondarily 
relocated slope earths with High Medieval ceramics. Elsewhere in the trench, substrate slope sediments lay 
directly beneath the original cellar fl oor.

After an evaluation of these new archaeological fi ndings, it is possible to give a rough outline of the 
course of the natural changes and settlement development on the site. The slope sediments deposited here 
after the last ice age were penetrated, evidently at the beginning of the Holocene, by a small watercourse. 
Over time, there was a partial shift in the location of the watercourse, which is securely attested on plot 
306/III, where an Early Medieval feature overlies the earth-fi lled Holocene channel. This means that from 
the Early Middle Ages (10th century) at least, the channel lay elsewhere – given the geomorphology of the 
terrain, probably to the south of B etislavova ul. In the Middle Bronze Age the immediate vicinity of the 
stream was settled, evidence for which comes from a not precisely interpreted, but evidently settlement-
related, sunken feature. Early Medieval settlement here was very sporadic. During excavations only a sin-
gle, slightly sunken feature was found, in the fi ll of which were ceramics with calyx rims. Moreover, this 
was an area which remained outside the fortifi ed, central space of the medieval Malá Strana. Only in 1360 
did the Malá Strana expand southwards, and the P emyslid fortifi cations here lose their raison d’être. The 
whole area, while within the borough, was evidently perceived as peripheral, and used as gardens. In the 
16th century the Žejdlic Garden was to be found here; the municipality of the Lesser Quarter purchased it in 
1591 and divided it into plots. In the second half of the 1590s Renaissance townhouses were built here, the 
reconstruction of which prompted the rescue excavations described.

(English by A. Millar)
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