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STŘEDOVĚKÉ DLAŽBY NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM
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Úvod

Středověké úpravy venkovních komunikací a veřejných prostranství patří k dokladům osídlení,
s kterými se při záchranných archeologických výzkumech v historickém centru Prahy setkáváme 
poměrně často. Při jejich budování se uplatnila široká škála materiálů i různé stavební technolo-
gie, jejichž použití se v čase vyvíjelo.1 Nejčastěji byly historické pochozí i pojížděné plochy zpev-
ňovány kamennými dlažbami. Z pražských středověkých měst,2 respektive z pražské předlokační 
aglomerace máme doloženy i komunikace ve formě úvozů či kolejí vyjetých do podložních vrstev. 
Níže uvádíme především příklady z výzkumů komunikací vzniklých v raném středověku od 10. do 
počátku 13. století v prostoru Starého Města pražského (obr. 1).

Kaprova ulice 

Část jedné z nejvýraznějších komunikací Starého Města byla odkryta při stavbě stanice metra 
Staroměstská v roce 1975 (ŠÍROVÁ 1977a; ŠÍROVÁ 1977b) (obr.1: 1). V konstrukci komunikace lze 
rozlišit dvě hlavní fáze. V první měla cesta podobu až 0,4 m hlubokého úvozu, širokého 4,2 m. 
Na jeho dně byly ve vzdálenosti 0,71 m od sebe zřetelné dvě souběžné mělké rýhy (koleje vy-
jeté vozy?). Prostor úvozu byl vyplněn vrstvou „…odpadkového sídlištního charakteru obsahují-
cí množství nálezů z organických hmot...“ (ŠÍROVÁ 1977a, 10). Podle tohoto popisu vzniklou patr-
ně provozem na komunikaci (obr. 2, 3, 4). Druhou fázi výstavby komunikace představuje 0,3 až 
0,5 m silná, velmi kompaktní vrstva valounů (obr. 2, 5). Valouny byly spojeny pevným tmavým jí-
lem. I když byly lokálně zjištěny úseky, v nichž byly valouny proloženy slabou vrstvou hlíny, neby-
lo plošně možné rozeznat jednotlivé polohy. Přesto autorka zprávy uvažuje o postupném vzniku 
dlažby (ŠÍROVÁ 1977a, 11). Na dlažbě ležela vrstva vzniklá v době fungování cesty. Z ní pochá-
zí mj. i nález lotového závaží (obr. 6). Severní okraj cesty byl lemován plotem, z něhož výzkum 
odkryl pruh kůlových jamek. Celá situace je autorkou datována do 12. století, dle našeho mí-
nění s pravděpodobným přesahem na obě strany. Předpokládané pokračování této komunika-
ce směrem k severozápadu k řece a k brodu, který se nalézal patrně nedaleko od brány u sv. 
Valentina (ČAREK 1966, plán na s. 32), nebylo zatím archeologicky doloženo. Při výzkumu na 
náměstí Jana Palacha byly dokumentovány pouze mohutné vrcholně a pozdně středověké od-
padkové vrstvy, jejichž mocnost se pohybovala okolo šesti metrů (DRAGOUN 1993, 208; DRAGOUN 
1995, 242).

* Prezentovaný text je upravenou a rozšířenou českou verzí článku „Medieval pavements in the Old Town in Pra-
gue“ odevzdaného v r. 2009 v anglické mutaci do sborníku Wratislavia Antiqua, Wroclaw v tisku.

1 Nekamenné raně středověké vozovky tvořené dřevy, resp. dřevěnými konstrukcemi, byly při archeologických vý-
zkumech pražské aglomerace nalezeny pouze na Malé Straně (ČIHÁKOVÁ/DOBRÝ 1999; ČIHÁKOVÁ 2007; ČIHÁKOVÁ 
2008a; ČIHÁKOVÁ 2008b; ČIHÁKOVÁ/MÜLLER 2008; ČIHÁKOVÁ/HAVRDA 2008; CYMBALAK/PODLISKA v tisku) a v menší míře 
i na Pražském hradě (BOHÁČOVÁ 1998, 10; BOHÁČOVÁ 1999, 704). Je zřejmé, že některé cesty i vozovky nemusely 
být ve středověkém městě opatřeny zpevněným povrchem. Rozpoznání takovýchto komunikací je při archeologic-
kých výzkumech obtížné, ale ne nemožné.

2 Pražská předlokační aglomerace, nad kterou se tyčily dva hrady – Pražský hrad a Vyšehrad, se v průběhu vr-
cholného středověku proměnila ve čtyři samostatně opevněná města. Ve třicátých letech 13. století začalo být bu-
dováno gotické opevnění Starého Města, které bylo dokončeno v roce 1253. K založení města neexistuje práv-
ní doklad, do určité míry ho nahrazovala konfi rmace Soběslavova privilegia pro pražské Němce asi z roku 1231. 
Významným urbanistickým počinem byla lokace Havelského města, v průběhu 30-tých let 13. století (HRDLIČKA 
2001). Jednalo se o jakési město ve městě, jehož lokace se uskutečnila ve volném prostoru, který nebyl nijak in-
tenzivně zastavěn. Se Starým Městem splynulo až na konci 13. století. Založení dalšího vrcholně středověkého, 
právně zakotveného Nového Města pod hradem Pražským (dnešní Malá Strana), je tradičně kladeno do roku 
1257, do počátku vlády krále Přemysla Otakara II. Po roce 1333 jsou lokovány Hradčany jako poddanské město 
Pražského hradu a v roce 1348 bylo založeno Nové Město pražské.
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Platnéřská ulice

Na ploše Platnéřské ulice byly v nedávné době provedeny při různých stavebních akcích tři vý-
zkumy, které naše informace o zdejších středověkých komunikacích významně rozšířily. V roce 
1995 byla jako součást systému podzemních děl ražena štola, která propojila tunelové trasy pod 
Linhartskou ulicí s trasou pod ulicí Platnéřskou (obr. 1: 2A). Archeologický výzkum probíhal bě-
hem ražení štoly (HAVRDA/ DRAGOUN 1998, 274). Z důvodu bezpečnosti bylo možné dokumentovat 
pouze čelo ražby, i to však bylo někdy nutno alespoň částečně zapažit dřevěnými fošnami, aby 
se předešlo možnému zavalení. Celkem se podařilo zdokumentovat 9 profi lů. Vzdálenost jednotli-
vých řezů zastihujících středověkou stratigrafi i byla v těchto místech 1,5–1,8 m, přesto se s pomo-
cí poznatků získaných při hloubení štoly a po následném předběžném zpracování podařilo čás-
tečně rekonstruovat propojení jednotlivých stratigrafi í. Podloží tvořené zde fl uviální písčitou hlínou 
se objevilo v hloubce 4 m. Jeho povrch byl mírně zvlněn. Na něj nasedala vrstva převážně šedé 
hlíny mocná až 0,15 m, která představuje nejstarší zjištěnou antropogenní vrstvu. Dle její textu-
ry se ovšem nejedná o typickou sídlištní vrstvu, spíše jde o polohu ne příliš intenzivně atakova-
nou lidskou činností a následně zbarvenou průsaky vod. Vrstva obsahovala keramiku s kalichovi-
tou profi lací okraje a podle současných znalostí je možno ji časově zařadit do 10.–11. století. Na 
tuto vrstvu, někde i přímo na podloží, byla uložena cca 0,05–0,3 m mocná poloha obsahující vět-
ší valouny (průměrná velikost 0,1 m) a řídce i opuku (obr. 7). Tato valounová dlažba představuje 
nejstarší úpravu komunikace. Tu v severní části cesty překryla převážně šedá hlína, která vznik-
la zanášením komunikace při provozu v časovém úseku, kdy nedocházelo k novým úpravám po-
vrchu. Přesnější datování souvrství umožňuje soubor 52 keramických zlomků, který v sekvenci 
pražské středověké keramiky patří k horizontu reprezentovanému zduřelým okrajem. Podle sou-
časných znalostí a datování je možno tuto keramiku klást do 12. až počátku 13. století. Jediný za-
hloubený objekt zachycený ve spodní partii nadloží byl výkop nezjištěného tvaru o minimálním

Obr. 1. Praha – Staré Město. Sou-
tisk výřezů katastrální mapy sou-
časného stavu (modře) a plánu 
A. Hurtiga z r. 1891 (šedé šrafy) 
s vyznačením referovaných vý-
zkumů a nálezů dlažeb komunika-
cí. 1 – Kaprova ulice, stavba stani-
ce metra, výzkum NPÚ Praha v r. 
1975 (ŠÍROVÁ 1977a); 2a – Plat-
néřská ulice, u rohu Nové radni-
ce, ražba kolektoru, výzkum NPÚ 
Praha v r. 1997 (DRAGOUN/HAVRDA 
1997; HAVRDA/DRAGOUN 1998); 2b 
– Platnéřská ulice, u SV rohu Kle-
mentina, kanalizační šachta, vý-
zkum NPÚ Praha v r. 2001 (POD-
LISKA 2004); 2c – Platnéřská ulice, 
u SZ rohu Klementina, kanalizač-
ní šachta, výzkum MMP v r. 2009 
(vedoucí výzkumu P. Starec);
3 – Klementinum, hospodářský 
dvůr, zjišťovací výzkum NPÚ Pra-
ha v r. 1997 (HAVRDA 2000). Hně-
dě plochy výzkumů, černě od-
kryté úseky dlažeb (do podkladu 
zobrazil J. Hlavatý).
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průměru 1,1 m, dna dosa-
ženo nebylo. Objekt byl za-
hlouben do podloží a porušil 
nejstarší valounovou dlažbu. 
Jeho výplň tvořily valouny
s nepříliš ulehlou černoše-
dou hlínou bez jiných nále-
zů. Vznik objektu patrně od-
povídá časovému úseku, 
kdy došlo k usazení tmavě 
šedé hlinité vrstvy oddělují-
cí starší a mladší fázi úpra-
vy povrchu komunikace. 
Umístění zahloubeného ob-
jektu v prostoru komunika-
ce nastiňuje nejenom otáz-
ku funkce tohoto objektu, 
ale především zpochybňuje 
nepřetržité fungování toho-
to místa jako živé intenzivně 
používané cesty. Zda došlo 
pouze k částečnému posu-
nutí jejího průběhu (řádo-
vě o několik málo metrů), či 
k úplnému přerušení provo-
zu v tomto prostoru, nebo je 
příčina jiná, zůstává nezod-
povězeno. Popsaný objekt 
v Platnéřské ulici následně 
překryla nová úprava komu-

nikace – mohutná kamenná poloha mocná 0,4–0,6 m, místy dokonce až 1 m! Byla tvořena velký-
mi říčními valouny, mezi kterými se nacházela ulehlá šedočerná hlína ojediněle s úlomky kerami-
ky či kostí. Ve střední části komunikace byla konstrukce vozovky tvořena pouze jednou mohutnou, 
postupně narůstající(?) polohou valounů. Mohutnost konstrukce svědčí o významu odkryté cesty, 
jejíž minimální šířka byla 5,5 m. K nálezům dokládajícím provoz na této cestě patří i zlomek že-
lezné podkovy. Vozovka odkrytá v Platnéřské ulici představovala důležitou východozápadní ko-
munikaci spojující vznikající tržiště s mostem přes Vltavu. Po určité době fungování komunikace 
přestala být udržována a byla překryta souvrstvím vzniklým při stavební aktivitě po obou stranách 
ulice. Výrazná vrstva malty výškově odpovídá úrovni rozhraní základového a pravidelně lícované-
ho zdiva kvádříkového domu předasanačního čp. 102, který stál v místech dnešního vchodu do 
staroměstské Nové radnice (DRAGOUN/HAVRDA 1997, 134). Tuto stavební aktivitu je možno datovat 
do 1. poloviny 13. století. 

Druhý výzkum byl prováděn ve střední části Platnéřské ulice mezi budovou Městské knihovny
a Klementina. V roce 2001 zde byla vyhloubena zjišťovací šachta o rozměru 2,5 x 3 m a hloubce

Obr. 2. Kaprova ulice. Fotografi e 
z výzkumu. Povrch odkryté komu-
nikace (foto archiv NPÚ Praha). 

Obr. 3. Kaprova ulice. Fotografi e 
z výzkumu: 1 – úvoz cesty, který 
byl postupně vyhloubený kombi-
nací intenzivního provozu a pří-
rodními procesy a postupně za-
nesen, 2 – pruh kůlových jamek 
podél cesty je pozůstatkem ohra-
zení, 3 – povrch komunikace tvo-
řený valouny, 4 – zbytky před-
asanační zástavby (foto archiv 
NPÚ Praha).

Obr. 4. Kaprova ulice. Řez situa-
cí v západní stěně sondy. Žlutě – 
podloží, šedě – jednotlivé fáze vý-
stavby komunikace a provozu na 
ní (zaměření geodetické oddělení 
NPÚ Praha, digitalizace
J. Hlavatý).
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6 m (obr. 1: 2B; vedoucí výzkumu J. Podliska). Přibližně 80 % plochy šachty zaujímal výkop vzniklý 
při výstavbě kanalizace na počátku 20. století. Při jižní stěně šachty zůstal zachován blok terénů
o mocnosti 3,5 m.3 Vrchní partii nadloží tvořil sled písčitých hlín s polohami stavebních odpadů. 
Absence datovacího materiálu neumožnila detailnější chronologické zařazení této partie. Starší 
část historického nadloží se skládala z komplikované sídlištní stratigrafi e tvořené písčitými hlína-
mi s řadou mělkých zahloubených objektů (kůlové jamky, ohniště, mělké jámy), které se v něko-
lika případech vzájemně porušovaly. Toto souvrství zhruba na niveletě 186 m n. m., tj. v hloubce
4 m pod současnou vozovkou, překrývalo výraznou horizontálně uloženou vrstvu kamenů kře-
mence a říčních valounků, kterou můžeme na základě dosavadních znalostí ztotožnit s komu-
nikací směřující v závěru raně středověkého období k řece (obr. 8). Posledním stratigrafi ckým 
horizontem historického nadloží byly tenké vrstvičky zahliněných písků obsahující zlomky raně 
středověké keramiky z konce 11. a z průběhu 12. století (datace převzata PODLISKA 2004 a upra-
vena). Nalezeny zde byly zlomky nádob s archaicky zduřelými okraji. Přírodní podklad byl tvořen 
vltavským sedimentem v podobě tmavě hnědošedého zahliněného písku. Severní stěnu sondy 
zaujímalo v celém rozsahu značně porušené těleso obvodové zdi z opukových lomových kame-
nů spojovaných maltou, náležející domu čp. 108, který zanikl na přelomu 19./20. století (obr. 9) 
v rámci asanace tohoto staroměstského bloku (PODLISKA 2004, 372–373).

3 Popis nálezové situace výzkumu dle PODLISKA 2004 s využitím terénní dokumentace výzkumu, za jejíž laskavé 
zpřístupnění Jaroslavu Podliskovi děkujeme.

Obr. 5. Kaprova ulice. Průhled 
dnešní ulicí směrem ke Staro-
městskému náměstí se zakresle-
ním středověké komunikace, jež 
se nalézá 6 m pod současnou 
dlažbou (foto a sestavení 
J. Hlavatý).

Obr. 6. Kaprova ulice. Lotové zá-
važí. Tento nejzajímavější nález 
byl vyzdvižen z vrstvy těsně nad 
povrchem cesty, z vrstvy vzniklé 
při provozu na ní (foto F. Malý).
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Zatím poslední terénní archeologickou aktivitou v Platnéřské ulici byl nevelký výzkum provede-
ný na jejím západním konci v létě 2009 (obr. 1: 2C). Akce Muzea hl. m. Prahy byla vyvolána hlou-
bením kanalizační šachty a z ní k severu ražené štoly, která směřovala k domu čp. 87. I zde byla 
při bázi historického nadloží odkryta raně středověká komunikace s povrchem zpevněným říční-
mi valouny.4

Klementinum 

V roce 1997 proběhl zjišťovací archeologický výzkum (HAVRDA 2000, 368), který byl vyvolán zámě-
rem vybudovat v areálu Klementina několikapatrové podzemní prostory. Výzkum byl situován na 
hospodářském dvoře barokního komplexu (obr. 10), který vybudovali po svém příchodu do Pra-
hy jezuité. Při jeho stavbě byla zničena veškerá středověká urbanistická struktura, o jejíž podobě 
dnes může vypovědět pouze archeologie. Od raného středověku se zde nacházel prostor bez-
prostředně sousedící s nástupištěm k přechodům přes Vltavu. Při výzkumu bylo objeveno torzo 
raně středověké dlažby z 10.–11. století náležící k nejstarším takovýmto nálezům na pražském 
pravobřeží. Referovaná dlažba byla nalezena v západní části dvora (obr. 1: 3). Jako nejstarší pr-
vek nadloží spjatý s činností člověka bylo v této sondě možné označit vrstvu druhotně přemístě-
ného podloží s rozptýlenými uhlíky (patrně jde o částečně přeplavenou polohu). Následovala in-
tenzivnější sídlištní aktivita, která se zde projevila především vyhloubením množství drobných 
kůlových jamek, které byly překryty nejstarší sídlištní vrstvou. Další sídlištní horizont byl reprezen-
tován mělkými objekty, snad destrukcemi pecí (pyrotechnologické objekty). Někdy v průběhu 10. 
století se funkce tohoto prostoru zásadně změnila. Torza zahloubených objektů jsou překryta té-
měř 0,3 m mocnou kamenitou vrstvou, která představuje úpravu komunikace. Povrch této dlažby 
(obr. 11) v hloubce 3,7 m pod současným terénem dvora byl lokálně až třikrát upravován (vrstvy 
102, 103, 104 a 105 na obr. 10). Při úpravách došlo vždy ke zpevnění povrchu novou vrstvou říč-
ních valounů s tím, že při nejmladší úpravě byly též použity valouny opukové. Při rozebírání těchto 
dlažeb byly získány úlomky keramiky s kalichovitou profi lací okraje, zvířecí kosti a jedna podkova

4 Výzkum vedl Petr Starec, jemuž jsme vděčni za poskytnutí uvedených údajů.

Obr. 7. Platnéřská ulice, u rohu 
Nové radnice. Generalizovaný re-
konstrukční řez středověkou ko-
munikací. Řez byl sestaven na 
základě dokumentovaných čel 
ražené chodby. Na podloží (žlu-
tě – vrstva 7) nasedala atypická 
sídlištní vrstva (vrstva 6). Na tuto 
vrstvu, někde i přímo na podloží, 
byla uložena mocná poloha ob-
sahující větší valouny (vrstva 5). 
Tu překryla hlína (vrstva 4), kte-
rá vznikla zanášením komunikace 
nečistotami. Severní okraj zpev-
něné komunikace se přibližně 
shodoval se severní frontou před-
asanační ulice, kde bylo zazna-
menáno sídlištní souvrství (vrstva 
8) proložené povodňovými sedi-
menty (černě). Na jih od cesty byl 
situován románský dům čp. 102 
datovaný do 1. pol. 13. stol., roz-
hraní základového a nadzemní-
ho zdiva zvýrazněno modrou linií. 
Vrstva 3 – malta – stavební hori-
zont 1. polovina 13. století. (Se-
stavil J. Havrda, digitální úprava 
J. Hlavatý.)
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(obr. 12). Komunikace dle ke-
ramických nálezů zaniká po-
stupným zanášením nejpoz-
ději v polovině 12. století. Na 
konci raného a ve vrcholném 
středověku byl prostor opět 
využíván jako sídlištní.

Protože nebyl zjištěn ani je-
den z krajů odkryté ces-
ty, zůstává nezodpovězena 
otázka o jejím směru, ale je 
velmi pravděpodobné, že se 
jednalo o komunikaci vedou-
cí od východu do centrální 
části pražské sídlištní aglo-
merace a překračující Vltavu 
v prostoru pozdějšího Juditi-
na mostu.

Největší plošný výzkum ve-
řejného prostranství, respek-
tive komunikací na území 
Starého Města, byl realizo-
ván na Malém náměstí. Do-
klady staršího využití prosto-
ru v 10.–11. století (výrobní 
– železářský areál a násled-
ně nekostelní pohřebiště) 
byly překryty vrstvou valoun-
ků. Doložena zde byla křižo-
vatka cest (STAREC 1998, 32). 
Nápadné úpravy prostranství 
byly dokumentovány také 
v jižní části Staroměstské-
ho náměstí (HRDLIČKA 1984, 
151) a v Malé Štupartské uli-
ci (HRDLIČKA 1983, 627).

Pouze pro srovnání – bez 
nároků na úplnost – uveďme,
že na rozdíl od Starého Měs-
ta byly středověké úvozové 

cesty na území Nového Města nalezeny na více místech. V Novomlýnské ulici na parcele domu 
čp. 1234/II byla dokumentována podél vltavského břehu po celé délce parcely kvalitní dlažba z lo-
mových kamenů a valounů, mírně zahloubená oproti okolnímu terénu, interpretovaná jako úvozo-
vá cesta podél vody (KAŠPAR 2007, 351). V Petrské ulici (před SV rohem čp. 254/II) byla nalezena 
vrstva kamenného štětu v mírně zahloubeném objektu. Autoři nález interpretují jako dno opev-
ňovacího příkopu (PROFANTOVÁ/ŠPAČEK 1991, 93), ale spíše se jedná o úvoz komunikace s vydláž-
děným povrchem. Z pražské Malé Strany pochází několik nálezů raně středověkých úvozových 
komunikací z Malostranského náměstí a jeho nejbližšího okolí (ČIHÁKOVÁ 2003, ČIHÁKOVÁ 2007; ČI-
HÁKOVÁ 2008a; ČIHÁKOVÁ 2008b).

Konstrukce dlažeb

Materiál dlažeb

Horninový materiál použitý při konstrukci popisovaných dlažeb je pro pražskou oblast typický. Říč-
ní valouny byly v prostoru města získávány ze snadno dostupných vltavských štěrkopísků, překry-
tých místy pouze 0,5 m mocnou vrstvou hlinitopísčitých sedimentů. Tyto úpravy povrchů jsou cha-
rakteristické pro raný středověk, ale často se vyskytují i v obdobích mladších. Dalším materiálem 

Obr. 9. Platnéřská ulice v roce 
1908 na obrázku J. Minaříka 
(KROPÁČEK 1995).

Obr. 8. Platnéřská ulice, u SV 
rohu Klementina. Spodní část 
řezu terénem. Na žluté podloží 
(vr. 33–34) nasedá souvrství
12. století (oranžově – vr. 30–32), 
překryté mohutnou dlažbou
(vr. 29), znázorněnou šedě.
(Dle PODLISKA 2004 a terénní do-
kumentace digitálně upravil
J. Hlavatý.) 
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využívaným ve vrcholném 
středověku a hlavně raném 
novověku jsou křemence
a (méně často) břidlice (čer-
né a šedočerné jílovité pra-
chovce a droby). Tyto horni-
ny, pocházející z ordovických 
sedimentů pražské pánve, 
jsou přímo v oblasti Starého 
Města přikryty mocnými ná-
nosy štěrkopísků. Na povrch 
ale vycházejí v některých 
okrajových částech měs-
ta (Vítkov, Letná, horní část 
Nového Města – v oblasti 
bývalé Koňské brány, u uli-
ce Na hrádku, Břežská ská-
la v místě dnešní Resslovy 
ulice). Z písemných prame-
nů jsou známy i křemencové 
lomy, kde byl získáván tento 
tvrdý, obtížně opracovatel-
ný stavební kámen (RYBAŘÍK 
1999, 15; ZAVŘEL 2007, 247; 
TOMEK 1871, 272). Posled-
ním z horninových typů pou-
žitým v dlažbách jsou opuky 
(vápnito-křemičité slínovce), 
které byly ve středověku tě-
ženy v petřínských a stra-
hovských lomech na levém 
břehu Vltavy. Používány byly 
ostrohranné lomové opuko-
vé kameny i opukové valou-
ny. Vzácně byly používány
i kameny diabasové, pískov-
cové, úlomky dlouhých kostí, 
kusy strusky a později úlom-
ky cihel. Je možno konstato-
vat, že zatímco materiál pro 
úpravy středověkých komu-
nikací byl těžen v lomech, 
které se nalézaly v těsném 
sousedství fortifi kace vrchol-
ně středověkých pražských 
měst, říční valouny a písek 
byly získávány přímo na ur-
banizované ploše a také 
ostatní valouny byly sbírány 
pod výchozy hornin na úpatí 
svahů přímo v areálu města.

Úpravy povrchu komunikací, konstrukce, způsob uložení 

Z přehledu dokladů záměrných úprav povrchů vyplývá, že v raném středověku byly v prostoru 
pražského Starého Města nejčastěji používány valouny. Při sestavování dlažby byly ukládány na 
povrch podloží tvořeného obvykle písčitou hlínou či na starší antropogenní situace (sídlištní vrstvy, 
zahloubené objekty, hroby). Kameny ležely na úrovni terénu, výjimečně byly ukládány do úvozovitě

Obr. 10. Klementinum. Řez stře-
dověkou partií stratigrafi e se zvý-
razněnými dlažbami. Komunikace 
datovaná do 10.–11. stol. (šedě – 
vrstva 102, 103, 104, 105) vznikla 
na výrazném sídlištním horizon-
tu (vrstva 101, 75, 76 – oranžově). 
Komunikace zaniká postupným 
zanášením nejpozději v průběhu 
12. století (vrstva 74a). (Dle terén-
ní dokumentace digitálně upravil 
J. Hlavatý.)

Obr. 11. Klementinum. Pohled na 
povrch komunikace (foto J. Ha-
vrda).

Obr. 12. Klementinum. Nalezená 
středověká značně zkorodovaná 
podkova (kresba S. Svatošová).

Havrda, Tryml / Středověké dlažby na Starém Městě pražském STUDIE



48 ROČNÍK XXV /  2009 /  č.1

zahloubených cest. Ze star-
ších období nemáme zatím 
zaznamenánu pokládku do 
připraveného lože z říčního 
písku, předpokládáme proto, 
že tento způsob se stal běž-
ným až od pozdního středo-
věku. Skladba valounů byla 
neuspořádaná, byly kladeny 
na plocho, výjimečně na bok. 
Jejich velikost se obvykle po-
hybovala v rozmezí 5–13 cm. 
Konstrukce se skládala nej-
častěji z jedné úrovně ved-
le sebe kladených kamenů. 
V některých případech, na 
frekventovanějších či důle-
žitějších komunikacích, má-
me doloženo vícenásobné 
navrstvení poloh kamenů. 
Výška konstrukce dlažby tak 
mohla dosáhnout až extrém-
ních hodnot několika desítek 

cm, například v Platnéřské či Kaprově ulici nebo na východní straně Staroměstského náměstí 
(HRDLIČKA 1984, 151). I když jsou úpravy středověkých komunikací archeologicky doloženy z více 
míst,5 detailní poznání mechanismu navyšování mocnosti komunikace (opravy apod.) zatím ne-
máme. Později se mezi valouny začaly objevovat i úlomky opuky, od vrcholného středověku se 
kromě říčních valounů používaly i jiné horniny (křemence, břidlice, pískovce). V období pozdního 
středověku se již začíná prosazovat nová technologie (obr. 13). V té době už byly kameny obvyk-
le ukládány do lože tvořeného vrstvou zahliněného či čistého písku, např. v zaniklé bezejmenné 
uličce kolmé na Bílkovu ulici (HAVRDA 2003, 324).

Závěr

Ještě před formulováním závěrů pokládáme za nutné poukázat na některá úskalí spjatá s inter-
pretací odkrytých dlažeb. Jedním ze základních problémů je otázka datování. V průběhu výzku-
mu lze pouze výjimečně získat dostatečné množství reprezentativních nálezů přímo z konstruk-
ce dlažby. Větší množství časově zařaditelných nálezů pochází často z vrstvy stratigrafi cky starší 
než je sama dlažba (pokud ovšem taková vrstva na lokalitě existuje). Obvykle však nelze jedno-
značně určit délku hiátu, časového úseku mezi uložením vrstvy pod dlažbou a vznikem dlažby. 
Četnější, ale hůře datovatelné artefakty bývají většinou spojeny s provozem na ní. Jsou to vrstvy 
provozních nečistot, které často obsahují značný podíl artefaktů z organických materiálů (před-
měty z kostí, dřeva a usní) a dále též zlomky podkov a hřebíky-podkováky. Pakliže byla dlažba 
déle používána a čištěna (písemné zprávy o péči o komunikace se dochovaly až ze 14. století), 
nálezy z poloh nad dlažbou datují pouze její zánik. Překrytí dlažby je obvykle spjato buď s výraz-
nou změnou komunikačního schématu (např. vytyčení nové cesty, změna parcelace), nebo s vý-
razným zvýšením pochozího terénu.

Druhým problémem je otázka reprezentativnosti. Známé a publikované konstrukce jsou vzor-
kem někdejší skutečnosti. Současné výzkumy jsou realizovány pouze v těch místech, která mají 
být narušena nějakou stavební aktivitou. Rozsah takových narušení je různý (podzemní gará-
že, ale i pouze terénní práce při hloubení nových výtahových šachet, výstavba kolektorů, výko-
py pro inženýrské sítě), ale většina výzkumů nemá plošně takový rozsah, z kterého lze usuzovat 
i na další souvislosti. Někdy lze dlažby zaznamenat pouze na svislých řezech dokumentovaných 

5 Například z ulic Benediktská, Masná, Královodvorská, Dušní (Dragoun 1981, 200sq.); Rytířská (HUML 1996, 
247sq.), U Obecního dvora (HAVRDA 2006, 356), Kozí (HAVRDA 2003, 326), Staroměstské náměstí (BUREŠ/DRAGOUN 
1991, 281), Malé náměstí (DRAGOUN 1980, 238; STAREC 1998, 32), Ovocný trh (HUML 1989, 177), Anenské náměs-
tí (PODLISKA 1998, 267). Místy došlo k jednoduché úpravě ve dvou, výjimečně ve více fázích: např. Staroměstské 
náměstí (BUREŠ/DRAGOUN 1991, 280; DRAGOUN 1993, 207); Jilská (HRDLIČKA 1982, 616), Dlouhá (BUREŠ 1988a), Ce-
letná (BUREŠ 1988b), Uhelný trh (HAVRDA 2000, 125), Husova (HRDLIČKA 1982, 599).

Obr. 13. Dláždění cesty ve vrchol-
ném středověku z kroniky Hainau-
ta I. kolem 1448. Převzato z: SLIV-
KA 1998, 264, obr. 3. 
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na stěnách výkopů. V takových případech může být jednoznačné funkční zařazení odkrytého 
torza dlažby problémem. Může se jednat jak o úpravy komunikací či veřejných prostranství, tak
i o úpravy povrchu exteriéru domů – spojovací uličky, úpravy v hospodářském zázemí domů (dvo-
ry, zadní části parcel aj.) eventuelně o úpravy podlah interiéru staveb.

Na území pražského pravobřeží, jehož souvislejší osídlení začíná v druhé polovině 11. stole-
tí, a to nejdříve na jižní části nejnižšího terasového stupně nejblíže řeky, stupně VIIc (HRDLIČKA 
2001, 207), jsou archeologické doklady cest a veřejných prostranství díky hustotě dokumentač-
ních bodů poměrně časté. Nálezy se však koncentrují na vyšších a později osídlených staroměst-
ských terasových stupních (VIIb a VIIa). Je to logické, protože v místech poblíže řeky, na nichž 
došlo k výrazným nárůstům terénů, se raně středověké situace nalézají v hloubkách 4–6 metrů, 
tj. v úrovních, kam „běžné“ stavební výkopy nezasáhnou. Detailní poznání konstrukce dlažeb je 
záležitostí především výzkumů plošných a těch bylo v místech dnešních komunikací provedeno 
stále málo. Snad to je důvod, proč zatím nebyla konstrukce cest detailně zkoumána. Zdá se, že 
prvotní komunikace byly většinou prosté, nezpevněné, někdy je tvořily zahloubené úvozy (Kap-
rova ulice). Důvodem může být skutečnost, že se zdejší osídlení vyvinulo na rovinatém stabilním 
podloží, tvořeném hlinitopísčitými sedimenty překrývajícími štěrkopískové terasy Vltavy. Proto ne-
bylo většinou nutné budovat náročnější konstrukce zpevňující povrchy cest.6 Upravovány byly až 
po určité době provozu, kdy zvýšeným nárokům dosavadní podoba přestala vyhovovat. Intenziv-
ní provoz na nejdůležitějších komunikačních trasách si vyžádal opakované zvyšování zpevněné-
ho povrchu vozovek tak, že vznikla kamenitá vrstva či souvrství o mocnosti někdy až 0,5–1 metr 
(např. cesta v linii Platnéřské ulice). Poměrně časté jsou příklady, kdy je stabilní komunikace bu-
dována až v další fázi osídlení a překrývá fragmenty běžných sídelních nebo výrobních či pohřeb-
ních aktivit. Zdá se, že k výstavbě ustálené komunikační sítě dochází na Starém Městě ve větším 
měřítku v souvislosti s přesunem hlavního tržiště7 do dnešní, defi nitivní polohy v 1. třetině 12. sto-
letí (HRDLIČKA 2005, 13). K budování nejstarších zpevněných komunikací byl téměř výhradně pou-
žíván snadno přístupný místní materiál – říční valouny. Jako příklady jsme uvedli konstrukce dla-
žeb představující tři různě staré archeologicky zkoumané raně středověké komunikace v prostoru 
Starého Města pražského. Jednalo se o raně středověkou dlažbu vybudovanou v 11.–12. století
v dnešním areálu Klementina, dlažbu a úvoz z Kaprovy ulice z 12. století a do stejné doby dato-
vanou mohutnou dlažbu z ulice Platnéřské.

6 Odlišná situace, daná složitější geomorfologií a jílovitohlinitým podložím, byla na pražském levobřeží v prostoru 
nejstaršího malostranského suburbia a vyžádala si budovat náročnější konstrukce vozovek; viz pozn. 2.

7 Vývoj komunikační sítě v pražské kotlině v raném a na počátku vrcholného středověku byl naposledy podrobněji 
zobrazen ve studii z roku 1984 (JEČNÝ ET AL. 1984). Další analýzy z pohledu archeologie provedl L. Hrdlička (HR-
DLIČKA 2000; HRDLIČKA 2001). Nejstarší komunikační schéma (10. století až počátek 12. století) v prostoru Staré-
ho Města bylo determinováno dvěmi základními směry: 1. severojižní („dolní vyšehradskou“) cestou, která se pa-
trně nalézala v linii ulice Karoliny Světlé a spojovala předpolí mostu, případně nedalekého brodu s Vyšehradem.
2. dálkovou východozápadní komunikací, která mířila k přechodu přes řeku. Její přesnou lokalizaci lze určit pouze 
přibližně. Nelze vyloučit ani existenci dalších komunikací mířících k přechodu přes řeku, a to z oblastí jihovýchod-
ních. V následném období (1. třetina 12. století až 1. polovina 13. století) se výrazně mění urbanistická koncepce 
sídelní aglomerace v prostoru Starého Města. Hlavní význam získávají radiální komunikace směřující na centrál-
ní tržiště, dnešní Staroměstské náměstí, z nichž nejdůležitější byly patrně komunikace situované v místech dneš-
ní Celetné, Dlouhé a Kaprovy ulice (ČAREK 1947; HRDLIČKA 2001, 207; HRDLIČKA 2005). Spojnice propojující tržiště 
s mostem se patrně vytvořila v místě pozdější Platnéřské ulice a v prostoru Klementina se stočila k mostu.
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SUMMARY

Medieval Pavements in the Old Town of Prague
An Archaeological Contribution to the Knowledge of the History of Communications.

Keywords — Prague – Middle Ages – pre-locating agglomeration – roads – stone paving – 11th–13th century

It is almost exclusively by archaeological means that we gain information on character and construction de-
tails of medieval communications. The results of excavations so far executed inform us that the earliest roads 
in the Old Town were prevalently simple, without any consolidation, eventually had the form of a holloway as 
in the Kaprova street. The probable reason why this solution was used in the latter case may be the fact that 
settlement of this area reposed on even stable loam-sandy subsoil which on is turn rests on fl uvial gravel ter-
races. On the Vltava’s left bank, on the other hand, different geomorphological conditions and the clay-loa-
my subsoil requested more sophisticated solutions of road construction.Therefore, it was not necessary in 
the Old Town to resort to further consolidation of street surfaces until (after a prolonged period of utilization) 
new requirements necessitated another solution. An intense traffi c on the most frequented streets requested 
repeated surface adjustments leading to creation of layers up to 0,5 – 1 m thick (cf. e.g. the excavation in the 
Platnéřská street). The cases in which a communication follows after an earlier settlement, production or fune-
ral horizon are relatively common. The Old Town‘s communication network becomes stable and is amply con-
structed in the 12th century in whose fi rst third the central market place stabilizes in its present positron. The 
material employed in the construction of the earliest roads were almost exclusively local river boulders. As an 
ilustration, we presented important archaeologically documented communications constituetet between the 
10th and the early 13th century related to the Old Town‘s earliest settlement horizon. 
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