
Husova čp. 352 – historie pod domy Starého 
Města aneb Praha pod Prahou
1977
Předběžně publikovaný výzkum, který mj. odkryl několik 
zemnic (suterénů dřevohlinitých domů), z  nichž čtyři 
jsou řazeny podél ulice v  linii s  blízkým románským 
domem, je dosud ne zcela naplněnou výzvou k  diskusi 
o  vzájemném vztahu těchto objektů a podobě rané 
zástavby staroměstských parcel. Výsledky výzkumu datovaly 
stabilizaci zdejší uliční čáry do 1. poloviny 13.  století 
a zároveň antikvovaly dosavadní představy o vzniku tohoto 
domovního bloku na hypotetické vyvýšenině, kterou 
v raném středověku obtékala voda. … Smyslem předstiho- 
vého výzkumu by měla být nejen záchrana archeologických 
pramenů … ale i získání co nejkvalitnějšího vzorku nadloží 
podél i napříč staveništěm … ten by měl zachytit vývoj osíd- 
lení od podloží až po současný povrch… 
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Hrdlička
Studium archeologie na FF UK, od 1959 pracovník Archeologického ústavu. Zpočátku spolupracoval na mimopražských výzkumech – např. 
Kanín, Oškobrh, Sezimovo Ústí, Vraclav. Mezi lety 1966 a 2002 vedl archeologické výzkumy (tři desítky akcí) na území Pražské památkové 
rezervace, z nichž téměř všechny patří pro poznání nejstarší historie hlavního města k zásadním. Ladislav Hrdlička, mezi přáteli Laco, prosa- 
zoval koncepční přístup k archeologickému výzkumu historického jádra. Jeho návrh na vznik jednotného metodického vedení takového 
bádání nebyl realizován, nicméně po dobu svého pražského působení plnil ochotně a neúnavně úlohu metodického centra on sám.  
K Lacovi a jeho práci se vracíme v několika následujících odstavcích. Občas jsme se místo našeho textu pokusili dát slovo přímo Lacovi (alespoň 
v krátkých citacích z jeho článků). Souborné vydání jeho drobnějších, ale pro obor zásadních prací je jedním z dluhů nejen pražské archeologie. 

4. 4. 1937 – 30. 4. 2011

Vzájemné ovlivňování georeliéfu a osídlení
Laco zdůraznil podstatný vliv geologických poměrů a terénního reliéfu na vývoj 
osídlení v historickém centru Prahy. Plně rozvinul Mendlův výrok: „Při nejstar-
ších dějinách města jen přesným poznáním dějiště lze dospět ke správnému 
pochopení děje“. Korelaci osídlení a vývoje terénního reliéfu názorně prezen-
toval pomocí přehledných pro�lů Malé Strany a Starého Města pražského. Na 
základě analýzy dokumentačních bodů (archeologických i geologických) doložil, 
že podmínky k trvalému osídlení poskytovala jen údolní terasa a malostranské 
svahy. Upozornil na skutečnost, že stavba pevných jezů na Vltavě ovlivnila další 
vývoj osídlení, neboť zvýšení hladiny řeky o více než 3  m způsobilo ohrožení  
míst, do té doby bezpečných před vltavskou vodou.

Strategie a taktika výzkumu složitých stratigrafií 
v urbánním prostředí
Za zásadní považoval Laco důkladnou přípravu před každou terénní 
akcí. … Bez kladení otázek se záchranný výzkum mění na pouhou 
exkavaci pro patřičné využití příštími generacemi, jejímž výstupem jsou 
často jen aditivně řazené poznatky, které problém implikují, ale neřeší… 
Stejně důležité bylo neustálé rozhodování o dalším postupu výzkumu 
podle zjištěných nálezových okolností. Laco zásadně preferoval (i před 
kvantitou povšechně prozkoumané plochy) precizní rozpoznání 
stratigra�ckých jednotek a  jejich vztahů …výzkum se potýkal s  málo 
zřetelnou vrstevnatostí nadloží … jedna ze stratigra�ckých poloh , která 
byla za denního světla rozebírána jako jedna vrstva, se večer při umělém 
nasvícení změnila v  komplex tvořený třemi vrstvami … poté se složité 
situace na výzkumu Týna … rozebíraly a dokumentovaly pouze za umělé- 
ho osvětlení při prodloužených směnách… Zdůrazňoval i význam využití 
dříve opomíjených malých výkopů (inženýrské sítě, statické sondy). Sekvence pražské keramiky

Laco patřil k  předním znalcům pražské keramiky 10.–13. 
století. Vždy kladl důraz na kritické zhodnocení analyzo- 
vaných souborů z hlediska jejich nálezových okolností a na 
pokud možno maximální uzavřenost nálezových celků. 
Svou prací tak významně přispěl k  rozvoji studia pražské 
keramiky jako datační opory strati�kovaných situací,  
včetně jejího absolutního datování. 

Mapa archeologických dokumentačních bodů na území 
pražské památkové rezervace
Praha 2005 (aktualizované elektronické vydání 2009)

Katalog všech archeologických zásahů (trojrozměrně umístěných) provede-
ných v  historickém jádru Prahy, je pro odborné zhodnocení archeologic-
kých pramenů přínosem naprosto zásadním. Pro označení tohoto fenoménu 
se záhy ujal název Hrdličkova mapa. Údaje pro unikátní databázi archeo-
logických dokumentačních bodů začal Laco shromažďovat již na počátku 
sedmdesátých let minulého století a tomuto úsilí se s  neuvěřitelnou pílí 
a  zaujetím věnoval více než čtyřicet let. Ke svým 160ti přidal dalších  
4 300 archeologických bodů, které získal z archívů a terénní dokumen- 
tace kolegů. Lacova mapa byla publikována v roce 2005 v podobě knihy. 
Úvodní kapitoly, včetně několika obsáhlých poznámek pod čarou, obsahují  
tresť z jeho potýkání se s „Prahou pod Prahou“. 

Klárov – zmizelý vltavský ostrov
Zahájení systematického výzkumu pražského podhradí

1968–1971
Při výzkumu části plochy zaniklého „ostrova pod mostem Pražským“ rozeznal 
Laco ve vývoji řemeslnické osady devět sídlištních fází od přelomu 9. a 10. až  
do 13. století. Do diskuse o rekonstrukci osídlení v předrománské a románské 
Praze přispěla akce mj. datováním vzniku nejmladší úrovně údolní nivy. Při  
tomto výzkumu byly položeny principy koncepčního přístupu k  archeolo-
gickému poznání Prahy (J.  Klápště), proto bývá často označován za mezník 
ve vývoji pražské podhradní 
archeologie. Laco jím udal mě-
řítko pro hodnocení další práce 
archeologů nejen na území Praž-
ské památkové rezervace. 

Týnský dvůr – výzkum zásadní 
staroměstské lokality
1976–1986
Z výzkumu Týna – panovnického dvorce a  celnice – který se v  komplexu 
s  nedalekým tržištěm stal určující komponentou při dalším rozvíjení Starého 
Města, stihl Laco vydat pouze první díl připravované publikace. Vedle popisu 
a dokumentace zásadních archeologických situací a  nálezů včetně postupu 
výzkumu a použitých metod obsahuje i řadu poznámek: … o počátcích 
Týna vypovídá silná indicie, z níž lze usuzovat na současný vznik Týna a tržiš- 
tě v  místě dnešního Staroměstského náměstí indikovaný stratigraficky 
prostřednictvím Týnské ulice. Indicii poskytla stratigra�cká výpověď nále- 
zové situace v  sondách, podle níž dnešní Týnská ulice jako přímá spojnice  
Tržiště s  Týnem začala fungovat zároveň s  vývojem nejstarší antropogenní 
uloženiny na tržišti… 

Staré Město pražské 
s vyznačením jednotlivých 
terasových stupňů 
(VIIa, VIIb a VIIc), 
tmavě – nejstarší jádro 
pravobřežního suburbia 
s tzv. dolní vyšehradskou 
cestou. L. Hrdlička na 
základě archeologických 
dat rozpoznal a v roce 
1997 publikoval existenci 
terasové akumulace VIIb 
i na pražském pravobřeží 
(Hrdlička 2000, 50)

Příčný pro�l vedený přes Staré Město od Vltavy u Rudol�na ke Staroměstskému náměstí s vyznačením základních stratigra�ckých komplexů, hnědě – nejstarší sídlištní souvrství (Hrdlička 2000).

Ukázka kresebné 
dokumentace keramiky 
z výzkumů L. Hrdličky, 
Staré Město, Týnská 
čp. 630 – Ungelt  
(Hrdlička 2005b, 51).

Obálka knihy: Praha. Podrobná mapa archeologických dokumentačních bodů na území pražské památkové rezervace (Hrdlička 2005).

Staré Město, okolí Staroměstského náměstí. Redukovaný snímek katastrální mapy se situací archeologických a geologických bodů 
(Hrdlička 2005a, 59). 

Katalog všech archeologických zásahů (trojrozměrně umístěných) provede-
ných v  historickém jádru Prahy, je pro odborné zhodnocení archeologic-
kých pramenů přínosem naprosto zásadním. Pro označení tohoto fenoménu 

Úvodní kapitoly, včetně několika obsáhlých poznámek pod čarou, obsahují 

archeologické výzkumy
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Malá Strana, předpolí Mánesova mostu s vyznačením 
„ostrova pod mostem pražským“, který objevil 
L. Hrdlička v roce 1969 (Hrdlička 1972).

Obálka knihy Týnský dvůr a středověká Praha (Hrdlička 2005b).
Týnský dvůr, ppč.1066, řez 13a s pro�lem příkopu (Hrdlička 2005b, 115). 

Husova čp. 352. Situace archeologicky objevených 
zemnic a románských domů s vyznačením 
severního pro�lu sondy II (Hrdlička 1983, 622). 

Husova čp. 352. Severní pro�l sondy II pod průčelní 
zdí pomocí tunelu. Vrstvy 25–30 patří k zásypu 
polozemnice s kůlovými jámami (Hrdlička 1983, 
624). 


