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Surovinové zdroje, výroba a zpracování železa v raně 
středověké Praze

(historie, současný stav a další perspektivy bádání)

Jan Havrda - Jaroslav Podliska - Jan Zavřel

Úvod

Mezi klíčová témata při studiu historických počátků pražské raně středověké sídlišt-
ní aglomerace patří neodmyslitelně otázky spojené s ekonomickými procesy. Hlavním zdrojem 
poznání je při výrazně omezené a v řadě případů značně mezerovité základně písemných pra-
menů především stále se rozrůstající skupina pramenů hmotné povahy. Tento stav je obzvláště 
zřetelný při výzkumu nezemědělských (řemeslných) aktivit, kde archeologie přináší zásadní po-
znatky o technologii výroby, konstrukcích a funkci výrobních zařízení, surovinových zdrojích, 
nástrojích a v neposlední řadě o finálních výrobcích. Míra poznání řady řemeslných odvětví je
vždy závislá na způsobu projevu v místě jejich působení. Vedle výroby zanechávající nesmaza-
telné stopy v podobě specifických výrobních zařízení nebo odpadů existovala odvětví, která se
výrazně neprojevila a u nichž můžeme usuzovat na proces výroby pouze na základě vlastních 
výrobků.

Do skupiny řemeslných odvětví projevujících se nejvýrazněji v období raného středo-
věku patří především výroba a zpracování železa. Archeologické výzkumy zachycují na celé řadě 
míst specifické stopy výrobních a zpracovatelských zařízení spojených s velkým množstvím od-
padních produktů. Vedle primárních produkčních center umístěných při surovinových zdrojích 
mimo sídlištní aglomerace se daleko častěji setkáváme s pracovišti situovanými v sídlištních  
jádrech nebo v zázemí významných správních hradů raně středověkého přemyslovského stá-
tu, kde vedle vlastních prvotních metalurgických procesů probíhal převážně provoz spojený již 
s úpravou a zpracováním železných polotovarů. Uvedenému modelu odpovídá i situace v Praze, 
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kde v zázemí mezi dvěma ústředními přemyslovskými hrady v období od 9. století do 1. polovi-
ny 13. století postupně proběhl několikafázový proces výroby a zpracování železa, který sehrál 
významnou úlohu v ekonomickém mechanismu této lokality, související nesporně s centrální 
pozicí pražské aglomerace v této době.

Surovinové zdroje - výskyt železných rud v Praze a nejbližším okolí 

Čechy i Morava patřily v minulosti k oblastem s poměrně bohatým výskytem přístup-
ných rudních ložisek, z kterých byla získávána ruda k výrobě železa. Je nutno předpokládat, že 
byla využívána a posléze úplně vytěžena zcela malá povrchová, dnes již těžko registrovatelná 
ložiska. V raném středověku nebylo většinou nutné zakládat větší báňská díla, neboť  používaná 
technologie výroby železa počítala s relativně malým množstvím rudy. Z hlediska ložiskovo-ge-
ologického je možné v Čechách vydělit několik rudních obvodů, z nichž je ekonomicky i histo-
ricky nejdůležitější obvod barrandiensko-železnohorský (rudy převážně hematitové, chamosi-
tové a pelosideritové), dále obvod krušnohorský (s ložisky žilného hematitu, méně i magnetitu) 
a krkonošský (rudy převážně magnetitové). K méně významným obvodům patří oblast české 
křídy (limonitové rudy) a jihočeských třetihorních pánví (pelosiderity a limonity).

 Určení přesné provenience rud, které sloužily k výrobě železa v pražské oblasti, je znač-
ně obtížné. Rudy používané pražskými raně středověkými železáři lze rozdělit minimálně do 
třech základních skupin (obr.1). Nejvýznamnější skupinou jsou ordovické sedimentární železné 
rudy středočeského Barrandienu, k méně významným patří křídové železné rudy a nejméně 
prozkoumané jsou v naší zájmové oblasti kvartérní rudy pramenné a bahenní.

Ordovické železné rudy

V širším okolí Prahy se nacházela četná ložiska železných rud vázaná na ordovické  
sedimenty Barrandienu, tj. protáhlé geologické jednotky orientované ve směru SV – JZ v pro-
storu mezi Úvaly a Plzní, tvořené málo přeměněnými horninami starohor (proterozoika) a se-
dimentárními horninami starších prvohor (paleozoika). Ordovické sedimentární železné rudy 
- ferolity - sedimentovaly převážně v mělké vodě v izolovaných nebo částečně izolovaných pán-
vích nedaleko mořského pobřeží. Dosud nedořešen je vleklý spor o původu železa. Dříve se spíš 
soudilo na původ vulkanický, dnes převládl názor o původu terigenním. Je pravděpodobné, že 
většina železa pocházela ze zvětralých hornin v okolí sedimentačních pánví (Chlupáč et al. 1992, 
217). Usazeniny vznikající chemickou a biochemickou sedimentací se často vyskytují na hrani-
ci dvou litologicky odlišných vrstev. V ordovických horninách jsou známy celkem čtyři rudní 
obzory a třináct rudních poloh (lokální „rudní obzory“ s nevelkým horizontálním rozšířením) 
(Petránek 1965, 413), ale ne ze všech bylo možné získat vhodnou surovinu. Průměrná kvalita 
ordovických rud se pohybuje do 30% Fe, jen některé celistvé hematity a prakticky vytěžené cha-
mosity nučického rudního obzoru dosahovaly 40 – 45% Fe při značném množství SiO2 (Horný 
at al. 1963, 170). Největší význam měl rudní obzor klabavsko-osecký na bázi šáreckého souvrs-
tví a nučický rudní obzor vinického souvrství.

Rudní obzor klabavsko–osecký, tvořící ojedinělé polohy, šmouhy a čočky uvnitř šá-
reckých vrstev, se vyskytuje hlavně v jižní části Barrandienu (Ejpovice, Březina, Bechlov, Ko-
márov, Krušná hora u Berouna, Strašice). S šáreckými vrstvami se dále pojí zrudnění kyšické. 
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Šárecké souvrství se vyskytuje v Praze ve dvou pruzích (Králík et al. 1984, 15). Jižní, tvořený 
pouze břidlicemi, se nalézá na severním svahu Vítkova, pokračuje přes Petřín k JZ až do oblasti 
Motola. V tomto pruhu nebylo zrudnění zaznamenáno. Severní pruh je tvořen břidlicemi a vul-
kanity. Tento pruh vystupuje v oblasti Šárky, Vokovic a Tróji. Vulkanická facie obsahuje kromě 
porfyritů a tufitů hnědočervené bazaltové tufy s hematitovým tmelem.

K lokalitám, které mohly být využity jako naleziště železné rudy patří Trója v Praze 7, 
kde (na území zoologické zahrady) vystupuje 1,3 m mocná lavice makroskopicky celistvé hema-
titové rudy o obsahu Fe 57,4% při 81,6% Fe2O3, 0,5% FeO, 13,5% SiO2, 1,6% Al2O3, 0,3% P2O5 
a stopovém množství CaO a MgO. Jedná se o velmi malé ložisko vysoce kvalitní železné rudy, 
jehož zásoby je možno odhadnout na 8 000 tun (Fediuk - Röhlich 1960, 88). Další významné 
kumulace rud železa se nacházejí na území Prahy 6 v okolí Červeného vrchu a v údolí Šárecké-
ho potoka. Zdejší lože železných rud jsou vázána na bazální vulkanicko-sedimentární komplex 
šáreckého souvrství. Přehled těžebních pokusů, které v této oblasti probíhaly zvláště v 19. století, 
uvádí Čarek (1972, 149n). Některé z dolů se dostaly později do majetku Pražské železářské spo-
lečnosti, která se jich vzdala až v roce 1935. Dokonce ještě za 2. světové války prováděl Státní 
geologický ústav na Červeném vrchu průzkum pro případné obnovení těžby. Z posudku Rotha 
(1940) vyplývá, že kutiska Fe-rud tvoří široký pruh podél údolí Šáreckého potoka od Džbánu až 
na sever od Pernikářky. Jeho šířka je přibližně 1 km, délka asi 2 km. Dále Roth uvádí, že minera-
logická povaha rud je velmi pestrá (Fe je vázáno na krevel, siderit a chamosit), přičemž průměrné 
obsahy železa lze očekávat asi mezi 25 – 30%. Celkové zásoby rudy byly odhadnuty na 300 000 
až 500 000 tun (Roth 1940, 2). K jiným významnějším ložiskům, kde se těžilo v 19. století, patří 
výchoz celistvého hematitu s magnetitem u Úval východně od Prahy (Kodym 1921, 209). O. Ko-
dym uvádí následující analýzu rudy: SiO2 23,6%, Fe 44,8%, Mn 0,8%, P2O5 0,16% a S 0,14%. Na 
východním okraji Klánovického lesa byly povrchově těženy limonitické, navětralé bazaltové tufy 
v šáreckém souvrství. Dnes je toto malé ložisko již vytěženo (Kříž et al. 1987, 42).

Rudní obzor nučický (dříve též zdicko-nučický), ležící při bázi vinických břidlic na 
podložních letenských vrstvách, se vyznačuje mimořádnou horizontální stálostí. Byl zjištěn 
v pásu dlouhém 32 km mezi Jinočany, Rudnou, Nučicemi, Krahulovem, Chrustenicemi, Berou-
nem, Trubínem a Zdicemi. Ve zjištěné délce netvoří jednotnou rudní polohu, ale tři izolované 
čočky. Nejvýznamnější z nich je čočka nučická. Ta se rozprostírá mezi Chrustenicemi a Jinočany 
13 km jihovýchodně od centra Prahy. Nučické rudy jsou oolitické, ojediněle i celistvé. Minerály 
obsahující železo jsou reprezentovány chamositem, sideritem a magnetitem (Svoboda – Prantl 
1955, 13). V Praze byl tento rudní obzor registrován v oblasti Vinohrad (Soběslavská ulice), Zá-
běhlic (Králík et al. 1984, mapa geologických poměrů) a Vysočan (Petránek 1965, 419). Nejedná 
se však o celistvé průběžné polohy, ale o izolované nepravidelné rudní čočky. Některé z nich 
mohly vystupovat na povrch i v oblasti Malé Strany a dnes by již byly vytěženy. Rudní obzor byl 
zaznamenán při hloubení stanice metra Malostranská (Králík et al. 1984, 24) a nově byl obje-
ven při archeologickém výzkumu na západním konci ulice Úvoz, kde byl rudní výchoz tvořen 
pelitem prosyceným Fe – sloučeninami (hematitem, goethitem a lepidokrokitem). Chemické 
analýzy ukázaly následující obsahy železa a křemíku: vzorek Úvoz 1 – Fe - 35,9%, SiO2 – 25,6% 
a vzorek Úvoz 2 – Fe - 43,8%, SiO2, - 16,9 % (Zavřel 2000, 523). Předmětem těžby mohl být 
i zvětralinový plášť výchozů rud na povrch.

K výrobě železa mohly být používány také rudy z dalších rudních obzorů či z poloh lo-
kálního zrudnění. Polohy Fe zrudnění v oblasti Prahy detailně zmapoval P. Röhlich (1953, 1954, 
1956a, 1956b) a později se jimi zabýval J. Petránek (1965). Zrudnění v libeňském souvrství je 
reprezentováno pouze místními nevýraznými polohami tvořenými hlavně pelokarbonáty s kon-
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krecemi a silikátovými ooidy: Libeň, Žižkov, Motol (Röhlich 1956a, 208). Další rudní polohy 
obsahující chudé železné rudy jsou vázány na zrudnění vysočanské v zahořanském souvrství: 
Vysočany – Nemocniční ulice, Libeň – Palmovka, Pankrác (Röhlich 1956a, 208 a 1956b, 390), 
Vršovice – jižně a západně od Vršovického nádraží, Nusle – Křesomyslova ulice, Podolí – ulice 
Ve Svahu (Králík et al. 1984 – mapa geologických poměrů). Dále je nutno zmínit karlický rudní 
obzor v bohdaleckém souvrství: v zářezu železniční trati mezi Krčí a Bráníkem byla odkryta 
limonitická břidlice s polohou pelokarbonátu (Röhlich 1954, 185), Malešice – nádraží, Dolní Po-
černice (Röhlich 1956b, 384), Běchovice (Röhlich 1956b, 388), Karlín – jv od Invalidovny, mezi 
Karlínem a Hloubětínem, Nový Hloubětín (Röhlich 1956b, 390), Vysočany – ulice Pod Har-
fou, Nové Vysočany, Nusle, Vršovice, Roztyly. Další z nevýrazných rudních poloh se nacházela 
na bázi královodvorského souvrství (podolský rudní obzor), který byl odkryt na jižním svahu 
Bohdalce. Tam vystupovala 0,2–0,3 m mocná lavice modravě šedého pelokarbonátu s černými 
fosforitickými konkrecemi. Svrchní polohy pelokarbonátů byly většinou přeměněny zvětráním 
v měkkou rezavě hnědou limonitickou hmotu (Röhlich, 1954, 190). Podolský rudní obzor byl P. 
Röhlichem dokumentován na mnoha lokalitách: Podolí, Bráník, Kačerov, Hodkovičky, Michle, 
Dolní Počernice, Malešice (Röhlich 1956b, 384n). Mocnost zmíněných rudních poloh se pohy-
buje obvykle okolo 0,5 m, vzácně překračuje 1 metr. Všechna tato zrudnění (včetně nučického 
rudního obzoru) mají výrazné společné znaky. Petrograficky to jsou silikáto-karbonátové ooli-
tické železné rudy s přechody do jílovité nebo písčitojílovité jaloviny. Oolity byly původně sili-
kátové, zatímco v základní hmotě je hlavním vysráženým minerálem karbonát (siderit, ankerit). 
V nučické rudě se vyskytuje i magnetit. Hojné jsou fosforitické konkrece a pyrit. Nevyskytuje 
se zde primární hematit hojný ve starších rudních obzorech (klabavsko-oseckém a zrudnění 
kyšickém a úvalském) (Röhlich 1956a, 209; 1956b, 378n). 

Křídové železné rudy

Při bázi denudačních reliktů českého křídového útvaru (v nadloží peneplenizovaných 
paleozoických hornin) se v Praze a okolí vyskytují sladkovodní sedimenty občasných pánví, je-
jichž rozměry a tvar se rychle měnily (cenoman). V tehdejším tropickém klimatu došlo k uvol-
nění značného množství oxidů železa při lateritickém zvětrávání. Přeplavené laterity tvoří často 
v bazálních železitých pískovcích samostatné čočky a polohy železných rud (např. Petřín), které 
byly v minulosti předmětem exploatace. Přítomnost železitých pískovců je v okolí železářských 
výrobních objektů v oblasti Malé Strany pravidlem. Mnohdy je doprovázejí proplástky a čočky 
limoniticko-goethitických rud.

Kvartérní železné rudy

Z důvodu nepropustnosti jílovců na bázi křídových souvrství zde často dochází k vývě-
rům podzemních vod, jež jsou obohaceny železem. V místech vývěrů se při styku s atmosférou 
z železitých vod sráží téměř čistý limonit. Tento proces lze dodnes pozorovat v některých štolách 
na Petříně (například ve štole za Nebozízkem nebo v tzv. Železité štole na smíchovské straně 
Petřína). Ve štolách se z vod vysrážely mohutné rezavě hnědé a rudofialové krápníkovité útvary
železné rudy. Starší generace limonitu jsou již zpevněné, mladší vysrážené útvary lze ještě lehce 
rozetřít. V minulosti mohly v místech vývěrů podzemních vod vznikat snadno těžitelné akumu-
lace poměrně kvalitních Fe rud (Zavřel 1997b, 668). Nelze vyloučit ani zpracování bahenních 
rud, pro středověk ale zatím postrádáme doklady takovýchto aktivit. V římském období se tento 
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typ kvartérních limonitů těžil a tavil v nivě Říčanského potoka severozápadně od Říčan (Kuna 
– Waldhauser – Zavřel 1989, 39). Tyto rudy vznikají za vhodných podmínek v inundacích ne-
velkých vodotečí a v mělkých depresích, v místech, kde se nacházejí podzemní vody obohacené 
sloučeninami železa. Ve stojatých vodách pak dochází k vysrážení Fe nejčastěji ve formě limoni-
tu a vznikající železitý sediment vytváří povlaky, vrstvičky, čočky a vložky o mocnosti až 20 cm. 
Obsah železa se obvykle pohybuje okolo 20–30%.

Zhodnocení

Původ železných rud zpracovávaných ve středověku v pražské oblasti je možno hle-
dat přímo v horninách pražské pánve a jejího nejbližšího okolí (obr.1). Z nemnoha dosavad-
ních rozborů rudních surovin získaných při archeologických výzkumech vyplývá, že v pražské 
předlokační aglomeraci byly zpracovávány ordovické hematitové rudy, které byly získány hlavně 
z klabavsko–oseckého rudního obzoru šáreckého souvrství. Nejbližší známé lokality jsou v Pra-
ze ve Vokovicích v okolí Červeného vrchu (cca 4 km západně od Starého Města). Různoro-
dost úlomků Fe rud nalezených při výzkumech ovšem nasvědčuje tomu, že se zde zpracovávaly 
rudy z několika ložisek. Jako další připadá v úvahu ložisko v Tróji (vzdálenost cca 7 km severně 
od centra předlokační pražské středověké aglomerace). Ruda nepříliš odlišného chemismu od 
chemismu rudy z Tróji byla nalezena na pracovišti středověkých železářů u sv. Petra na Poříčí 
v Praze (Nováček 2000, 223 - vzorek z vrstvy 7044). Nelze vyloučit, že k výrobě železa byly pou-
žívány také rudy z  mladších rudních obzorů - podolského (Michle), karlického (Karlín, Nusle 
a Vršovice) a hlavně nučického (Vinohrady, Malá Strana). Zde je nutno zmínit objev výchozu 
kvalitní Fe rudy v ulici Úvoz při západním okraji Malé Strany (Zavřel 2000, 518). Současně se 
k výrobě železa používaly limonity z báze denudačních reliktů českého křídového útvaru (Pet-
řín, Vidoule, Kotlářka). Pro provoz raně středověkých maloobjemových pecí by stačila i ložis-
ka o těžitelném objemu pouze několik m3 (např. polohy bahenních rud v nivních sedimentech 
nebo některé zvětralinové pláště bazických vyvřelin), která však přímo v centru Prahy nebyla 
evidována. Takováto ložiska, jež často nedosahovala velkých rozměrů, byla pro snadnou pří-
stupnost rychle vytěžena. Značné komplikace při geologickém mapování eventuálních ložisek 
přináší hustá velkoměstská zástavba. Z tohoto důvodu je v některých případech velmi obtížné 
přesněji určit lokalitu těžby, ovšem na základě znalostí geologických poměrů zájmového území 
je možné vytypovat místa, kde mohla být žádaná surovina v minulosti získávána.

Je důležité uvést, že tyto závěry je třeba brát pouze jako předběžné. Bude nutné je po-
tvrdit či modifikovat komplexním studiem (petrologickým, mineralogickým, geochemickým)
většího množství materiálu spjatého s výrobou železa, který byl a je získáván při archeologic-
kých výzkumech středověkých výrobních areálů v prostoru pražské předlokační aglomerace.

Historie poznání a stav pramenné základny

První publikované archeologické doklady raně středověké výroby a zpracování železa 
z území pražských historických měst pocházejí již ze závěru 19. století a počátku 20. století. Ná-
lezy objektů a předmětů souvisejících s železáři a kováři umožnila především zvýšená stavební 
aktivita vyvolaná asanací starší zástavby v historickém jádru a postupný stavební rozvoj města 
za hranice svého opevnění. Z prostoru Malé Strany je J. L. Píčem zmiňován nález hutnických 
pecí porušených při bourání bývalých kasáren v Ostruhové, dnes Nerudově ulici (Píč 1887 - 89, 
471 – 472; 1890 - 92, 83). Kotlovité jámy s výrazně vypálenými stěnami a výplní tvořenou želez-
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nou struskou a uhlíky  byly interpretovány jako typický doklad provozních objektů na zpraco-
vání železné suroviny (obr.2:1). Přibližně ve stejné době bylo odkryto několika spodních partií 
železářských pecí v Ostrovní ulici na Novém Městě pražském (Vlačiha 1910). Charakteristický 
zahloubený tvar, výrazně vypálené stěny a zvýšená přítomnost strusky, uhlíků a kusů železitého 
pískovce vedly spolu s keramikou mladohradištního rázu k jejich zařazení do skupiny železář-
ských objektů (obr.2: 9). Novoměstské nálezy doplnila skupina tří výhní kotlovitého tvaru se 
struskou, uhlíky, zlomky tuhových kelímků a hutnických lžic, zachycená při demolici a násled-
né novostavbě v ulici Na Slupi nedaleko Vyšehradu (Jelínek 1890; obr.2: 10). U většiny nálezů 
se podařilo pouze stručně zaznamenat základní lokalizaci a parametry objektů bez provedení 
detailnějšího výzkumu nálezového prostředí. Nálezy z  tohoto „starožitnického“ období před-
stavovaly ve své době pro odbornou obec prvotní informace o přítomnosti raně středověkých 
železářských dílen na území historické Prahy.

Archeologické rozhledy LIII, 2001

Obr. 1. Nejvýznamnější lokality s výskytem Fe-rud v pražské oblasti: 1 - Trója, 2 - Vokovice-Červený 
vrch, 3 - Úvaly, 4 - Malá Strana-Úvoz, 5 - Jinočany, 6 - Nučice, 7 - Krahulov, 8 - Chýnice, 9 - Petřín, 10 
- Ŕíčany.

První polovina 20. století nepřinesla výraznější archeologické nálezy dokladů raně stře-
dověkého zpracování železa na území historické Prahy. Drobnou výjimku představoval dnes již 
blíže nelokalizovatelný objev kotlovitých jam se struskou na jižním úpatí opevnění Pražského 
hradu (Borkovský 1964, 38; obr.2: 3) a nález prvních železářských objektů v areálu Anežského 
kláštera Na Františku (Borkovský 1955; obr.2: 5).

Mezi první systematicky provedený a detailněji dokumentovaný odkryv prostředí žele-
zářské dílny patřil záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci Betlémské kaple na Starém 
Městě pražském pod vedením R. Pleinera (1953a, 646 – 653; 1953b, 369 – 388; obr.2: 6). První 
objekty byly náhodně objeveny již při zahájení stavebních úprav v roce 1950, kdy zvýšenou pozor-
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nost dělníků vzbudil nález dvou okrouhlých jam s vypálenými stěnami, jež se pak podařilo aspoň 
částečně zdokumentovat. Koncem roku 1951 byl dělníky poničen další objekt obdobného charak-
teru. Počátkem roku 1952 započal na zbytku nenarušené plochy záchranný výzkum, který následně 
odkryl skupinu vypálených jam kotlovitého a trychtýřovitého tvaru s plochým dnem a částečně 
prozkoumal přiléhající terény s výraznými polohami strusky. Vedle dokumentace objektů interpre-
tovaných jako vyhřívací výhně na úpravu železných polotovarů byly získány fragmenty hliněných 
dmýchacích dyzen, početné struskové nístějové slitky a zlomky keramiky, z  nichž vzbudily pozor-
nost především silnostěnné misky kónického tvaru, tradičně označované jako technické. Autor vý-
zkumu interpretoval nálezové prostředí jako místo dílenského okrsku na zpracování železné rudy 
(vlastní tavbu) a následné procesy úpravy polotovarů. Časově existenci dílny zařadil do průběhu 
12. století. V publikovaných závěrech upozornil na důležitou a dosud nedoceněnou úlohu výroby 
železa v hospodářském vývoji raně středověké Prahy (Pleiner 1953b, 386).

Archeologické rozhledy LIII, 2001

Obr. 2. Lokality s archeologickými doklady raně středověkých železářských aktivit na ůzemí his-
torické Prahy (stav poznání do poloviny 80. let 20. století).
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Obr. 3. Lokality s archeologickými doklady raně středověkých železářských aktivit na ůzemí his-
torické Prahy (stav poznání od 2. poloviny 80. do konce 90. let 20. století).

V průběhu 60. a 70. let se pramenná základna poznání nevýrazně rozšířila o několik 
dalších lokalit, na kterých byly dokumentovány přímé nebo nepřímé doklady železářských ak-
tivit. Pokračující rekonstrukční práce v areálu Anežského kláštera přinesly další nálezy výhní 
na zpracování železných polotovarů s výrazným množstvím struskového odpadu (Borkovský 
1956; Reichertová 1967; 1973; obr.2: 5). Nejvýraznější přínos této lokality spočíval především 
v chronologickém vymezení konce výrobních aktivit na sledovaném místě, odpovídající datu 
ante quem, určeným výstavbou kláštera kolem roku 1234 (Soukupová 1989, 47).

Již v této době se na základě archeologických nálezů začaly postupně vymezovat stře-
dověké železářské areály na ploše Starého Města datované do závěru mladohradištního období. 
První skupinu tvořily nálezy z Betlémské kaple a bezprostředního okolí, kterou doplnily na pře-
lomu 70. a 80. let rozsáhlejší výzkumy v Konviktské ulici, evidující výrazné objekty s několika 
sty kilogramy strusky, zlomky dyzen a pecních výmazů (Draganová – Hrdlička 1981; Čiháková 
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1984; obr.2: 7), a v jižní části Husovy ulice sídlištní souvrství s početnými železářskými objekty 
(Hrdlička 1980, 239 – 242; obr.2: 8). Druhá skupina, vystupující v místech Anežského kláštera, 
se rozrostla o lokalitu v okolí náměstí Curieových, kde se při výstavbě hotelu Intercontinental 
podařilo prozkoumat horizont železářských výhní datovaných do 12. století (Huml 1980; 175 
– 189; obr.2: 4).

Výrazně stranou v poznání kovozpracovatelských aktivit zůstávala až do počátku 70. 
let Malá Strana, kde se teprve výzkumem části plochy zaniklého ostrova na Klárově podařilo 
zachytit doklady práce se železem v podobě zbytků pecí se struskou a zlomky dyzen, datovaných 
do širšího úseku 11. – 12. století (Hrdlička 1972, 657, 661; 1977; obr.2: 2).

Archeologické rozhledy LIII, 2001

Obr. 4. Lokality s doklady raně středověkých železářských aktivit na Starém Městě pražském s vy-
značením jednotlivých stupňů würmské terasy Vltavy (VII a, VII b, VII cú. Využito podkladu L. Hrd-
ličky (1994, obr. 7a)..
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Poslední skupinu dokladů tvořily nálezy z prostoru bývalého vyšehradského podhradí, 
dnes Nového Města. Starý nález ze sklonku 19. století z ulice Na Slupi doplnila dvojice výhní 
dokumentovaných ve výkopu u kostela Nejsvětější Trojice v Trojické ulici (Beranová 1979; obr.2: 
12) a především početné pozůstatky výhní se struskou zkoumané v první polovině 80. let při 
realizaci kanalizačního tunelu ve Vyšehradské ulici (Dragoun, Zv. 1987; obr.2:11). V obou přípa-
dech byly nálezy datovány do období 11. – 12. století.

K této tématice dosud poslední studii rekapitulující stáv poznání publikovala D. Steh-
líková (1984). Základním pramenem se pro ni staly především archeologické prameny. V kar-
tografickém znázornění archeologických dokladů výroby a zpracování kovů nastínila kompli-
kovaný vývojový proces a změny v prostorovém uspořádání středověkých dílen od 10. století 
do začátku 14. století na území historické Prahy. Za období nejvýraznějšího nárůstu dílen na 
zpracování železa, situovaných především na plochu nejnižšího stupně vltavské terasy budoucí-
ho Starého Města, považovala úsek od poloviny 12. století zakončený nejvýše v 1. polovině 13. 
století. Ve své detailní kategorizaci dokladů zpracování kovů se v některých případech nechala 
unést myšlenkou přímé vazby nálezu na dílenské prostředí, což při dnešní znalosti dynamické-
ho a velice komplikovaného procesu vývoje městských stratigrafií nelze považovat za dostatečně
průkazné. Vedle partie zpracování železa podstatnou část studie věnovala především proble-
matice zpracování barevných kovů. V závěru uveřejnila vybrané spektrální analýzy kovů nejen 
z archeologických nálezů, ale i z muzejního exponátu.

Soupis archeologických dokladů raně středověkých železářských aktivit na 
území historické Prahy (stav poznání do poloviny 80. let 20. století; obr.2)

1. Praha 1 – Malá Strana, Nerudova ul., v místech bývalých kasáren. Nález zbytků hutnických pecí, silně vypálené 
jámy s kotlovitým dnem o rozměrech v průměru 70 cm a hloubce 70 cm, vyplněné železnou struskou. Datování 
10.-12. století. LIT: Píč 1887-89; 1890-91.

2. Praha 1 – Malá Strana, Klárov, na hřišti jižně od předmostí Mánesova mostu. Výzkum v letech 1968-1971 odkryl 
pozůstatky pece vyplněné struskou a pohozené dyzny. Datování 11.–12. století. LIT: Hrdlička 1972; 1977. 

3. Praha 1 – Malá Strana, na blíže neznámém místě jižního úpatí opevnění Pražského hradu. V roce 1938 a 1946 zde 
došlo k  nálezu skupiny vypálených kotlovitých jam se struskou, interpretovaných jako nístěje výhní nebo jámových 
pecí. Datování 10. století ?. LIT: Borkovský 1964.

4. Praha 1 – Staré Město, areál hotelu Intercontinental, nám. Curieových (bývalý klášter cyriaků). V průběhu 
výzkumu v roce 1972 bylo prozkoumáno několik výhní převážně kotlovitého tvaru, u některých se zřetelnou 
předpecní jámou. Výhně byly rozlišeny ve více úrovních. Četnou příměs výplní tvořily zlomky technických misek 
a tyglíků, nehojně struska. Datování 12. století.  LIT: Huml 1980; 1981.

5. Praha 1 – Staré Město, Na Františku (Anežský klášter). V průběhu několika sezón archeologických výzkumů 
(1940 – 42, 1953, 1964) byly v areálu kláštera (rajský dvůr, kapitulní síň, dvorek u kostela sv. Františka) odkryty 
objekty související s železářskou aktivitou. Vypálené mísovité prohlubně (vyhřívací výhně) spolu s výrazným 
množstvím uhlíků a strusky představovaly hlavní stopy železářské výroby. Datování 11.–12. století. LIT: Borkovský 
1955; 1956; Reichertová 1967; 1973.

6. Praha 1 – Staré Město, Betlémská kaple, Betlémské náměstí. Při renovaci kaple započaté v roce 1950 byly 
ve sklepení objektu odhaleny pozůstatky železářských objektů. Záchranný výzkum provedený v roce 1952 
zdokumentoval 3 železářské výhně s výraznými doklady kovozpracujících aktivit. Vedle dokumentace horizontu 
strusky se z přilehlých terénů podařilo vyzvednout několik kousků nístějové strusky a zlomků dmychacích dyzen. 
Blíže neznámý počet vyhřívacích jam a tavící pec (?) prozkoumal v roce 1957 v  těsné blízkosti kaple na dvoře 
bývalé Nazaretské koleje I. Borkovský (nepublikováno). Datování 11.-12. století. LIT: Pleiner 1953a; 1953b; 1958; 
Borkovský 1964. 

7. Praha 1 – Staré Město, Konviktská čp. 291/I. V rámci několika sezón předstihového výzkumu (1978–1980) 
dokumentovány výrazné jámy zaplněné početným množstvím struskového odpadu (cca 250 kg), části dyzen 
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a pecních výmazů. V početném keramickém materiálu dominovala keramika s kalichovitou profilací okraje.
Datování: 11.–12. století. LIT: Draganová – Hrdlička 1981; Čiháková 1984.

8. Praha 1 – Staré Město, Husova čp. 352/I. Výzkumem zdokumentováno 20–30 cm silné souvrství s četnými nálezy 
železné strusky a mělkými oválnými výhněmi. Datování 12. století. LIT: Hrdlička 1980. 

9. Praha 1 – Nové Město, Ostrovní ulice, bez přesné lokalizace. Při asanaci starší zástavby v roce 1889 narušeny 
spodní partie pecí na tavení železné rudy. Početná přítomnost strusky, uhlíků a kusů  železitého pískovce. Datování 
11.–12. století. LIT: Vlačiha 1910.

10. Praha 2 – Nové Město, Na Slupi v místech čp. 427/II. Při stavebních pracích v 80. letech 19. století narušeny tři 
tavící pece nebo vyhřívačky (?), kotlovitého tvaru o průměru kolem 160–170 cm a hloubky 80–100 cm. V těsném 
okolí zachycena početná struska, uhlíky, zlomky tuhových kelímků a hutnických lžic ?. Datování 11.-12.století. LIT: 
Jelínek 1890.

11. Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská ulice v místech křižovatky s Trojickou a Benátskou. Při výstavbě 
kanalizačního tunelu (1984–1985) dokumentovány výrazné pozůstatky železářské aktivity v podobě kotlovitých 
a nálevkovitých jam (vyhřívacích výhní) s početnou struskou a železnými slitky. Datování 11. – 12. století. LIT: 
Dragoun, Zv. 1987.

12. Praha 2 – Nové Město, Trojická ulice před čp. 437/II. Při stavebním výkopu narušena a následně dokumentována 
dvojice kotlovitých jam interpretovaných jako železářské výhně. Výplň objektu doplňovala struska a keramika 
s kalichovitě profilovaným okrajem. Datování 11.–12. století. LIT: Beranová 1979.

Nové archeologické doklady výroby a zpracování železa na území historické 
Prahy

Výrazný nárůst pramenné základny archeologických dokladů výroby a zpracování že-
leza z historického jádra Prahy, je spojen se změnami po roce 1989. Výjimku představuje několik 
nálezů ze závěru 80. let, které však představují malé procento z celkového objemu. V průběhu 
90. let se příliv investic do městské infrastruktury výrazně projevil v enormně zvýšené stavební 
aktivitě. V průběhu necelých deseti let se podařilo kompletně nebo částečně prozkoumat for-
mou záchranných archeologických výzkumů přibližně 40 lokalit s převážně přímými doklady 
železářských aktivit ve všech částech historického jádra Prahy (obr.3).

Prezentovaný seznam lokalit je založen především na publikovaných výsledcích arche-
ologických výzkumů, v menší míře na několika přímých informacích z terénních dokumentací 
nebo z  ústního svědectví autorů výzkumu. Při snaze prezentace objektivního souhrnu lokalit 
jsme si vědomi určitého rizika a nedostatků, kterými je zatížena tato práce. Především u celé 
řady lokalit jsou informace získány z  předběžných zpráv o výzkumech. Absence nálezových 
zpráv, zahrnujících celkové zpracování archeologického výzkumu se všemi kontexty je citel-
ná. Vedle řady přímých dokladů výroby a zpracování existují početné doklady nepřímé, kte-
ré v složitých městských stratigrafiích mohou, ale nemusí být indikátorem uvedených aktivit
a u nichž je komplikované zvážit jejich přímou vazbu na výrobní prostředí. Závažným faktem 
ovlivňujícím celkovou interpretaci je používání výrazně variabilní a nejednotné terminologie 
jednotlivými badateli v závěrečných výsledcích. Datování lokalit a nálezů je založeno především 
na keramickém materiálu. V době, kdy je vedena diskuse nad chronologií pražské raně a vr-
cholně středověké keramiky, to závažně ztěžuje periodizaci vývoje sledovaných aktivit v Praze. 
Závěrem je nutné též zmínit existenci dosud nezveřejněných nálezů, které by mohly v budoucnu 
významným způsobem doplnit pramennou základnu.

Archeologické rozhledy LIII, 2001



12

Soupis archeologických dokladů raně středověkých železářských aktivit na území 
historické Prahy (stav poznání od konce 80. do konce 90. let 20. století; obr.3)

13. Praha 1 – Malá Strana, Malostranské nám. čp. 258/III (Lichtenštejnský palác). Při rekonstrukci objektu 
archeologickým výzkumem dokumentovány intenzivní doklady železářské výroby. Žárem vypálený objekt poskytl 
při vzorkování několik kilogramů železářské strusky. Datování 9.– 1. polovina 10. století. LIT: Čiháková – Zavřel 
1993.

14. Praha 1 – Malá Strana, Šporkova čp. 321/III. Ve svahu hradčanského ostrohu zachycena zahloubená pec, 
interpretovaná jako železářská. Nález bochánkovitého slitku železa, strusky a amorfního železa. Datování 9.–10. 
století. LIT: Havrda 1995; 1996.

15. Praha 1 – Malá Strana, Malostranské náměstí - horní část. V mladohradištním horizontu prozkoumány četné 
vyhřívačky s několika zahloubenými výrobními objekty neznámé funkce. Datování 11. století. LIT: Čiháková – 
Zavřel 1998.

16. Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské nám. čp. 17/III (Senát). V horizontu konce 11. století nalezeny vyhřívačky 
dokládající řemeslnou aktivitu. Datování 11.–12. století. LIT: Čiháková – Tvrdík (v tisku).

17. Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská čp. 450/III (Tyršův dům). Archeologickým výzkumem zachyceny objekty 
sloužící k výrobě či zpracování železa v podobě vyhřívací výhně a části jam patrně tavících. V kontextu objektů 
četné zlomky rud, struskovité slitky, železné lupy a dřevěné uhlí. Datování 12.-13. století. LIT: Zavřel 1989; Tryml 
– Zavřel 1992.

18. Praha 1 – Malá Strana, Tržiště čp. 366/III (Vratislavský palác). Ve svahu odkryty železářské pícky, vyplněné 
struskou a několika kousky železných rud. Datování 2. polovina 10. století. LIT: Zavřel 1995.

19. Praha 1 – Malá Strana, Nerudova čp. 236/III. Výzkumem zachycen zahloubený objekt s větším množstvím 
strusky, kousky železa a limonitu. Datování 9.-10. století. LIT: Zavřel 1995; 1997a.

20. Praha 1 – Malá Strana, Malostranské nám. čp. 264/III. V souvrství 9. století nalezen zlomek dyzny spolu 
s keramikou s límcovitými okraji. Datování 9. století. LIT: Čiháková 1998.

21. Praha 1 – Malá Strana, Maltézské náměstí čp. 471/III (Nostický palác). Výzkumem v západním křídle paláce 
prozkoumána část nenarušené plochy dílenského areálu s objekty na zpracování železného polotovaru ve dvou 
horizontech. Starší horizont obsahoval skupinu kruhových výhní kotlovitého tvaru s výrazně vypálenými stěnami. 
Mladší, rozměrné výhně vanovitého tvaru byly vybudované souběžně vedle sebe. Přítomnost kůlových jam v blízkosti 
výhní mohla souviset s lehkým zastřešením dílenského provozu. Vedle keramického materiálu vzorkováním získáno 
nevýrazné množství strusky. Datování předběžné 12.– počátek 13. století. LIT: Podliska 2000.

22. Praha 1 – Malá Strana, Vlašská ppč. 435. Výzkumem zachyceny železářské objekty zahloubené do podloží 
s menším množstvím strusky. Datování 11.–12. století. PRAMEN: M. Tryml (ústní sdělení).

23. Praha 1 – Malá Strana, Újezd před čp. 450/III. Při výzkumu dokumentován zahloubený objekt s větším 
množstvím strusky a keramiky. Datování 13. století. LIT: Tryml – Zavřel 1992.

24. Praha 1 – Malá Strana, Újezd čp. 425/III. V průběhu výzkumu v zadní části dvora odhaleny zbytky železářské 
tavící pece obložené diabasem a zbytky několika dalších jam patrně výhní se struskou. Datování 13. století. LIT: 
Huml 1989.

25. Praha 1 – Malá Strana, Hellichova ppč. 363, 352/2. Rozsáhlým archeologickým výzkumem zachycen železářský 
výrobní okrsek o 16 pecích s početnou příměsí železářské strusky a zlomků rud z Petřína. Datování 13. století. LIT: 
Zavřel 1999.

26. Praha 1 – Hradčany, Kanovnická čp. 73/III. Dokumentace  kamenného objektu vyplněného výrazným 
množstvím železářské strusky. Datování 1. polovina 13. století. LIT: Frolík 1988. 

27. Praha 1 – Staré Město, Celetná čp. 553/I (Sixtův dům). V průběhu rekonstrukčních prací v roce 1989 zachyceny 
zahloubené otevřené výhně ve dvou úrovních. Datování 12. století. LIT: Dragoun 1991. 

V průběhu 2. poloviny 90. let proběhl při radikální rekonstrukci objektu rozsáhlý archeologický výzkum, který 
zachytil v  nejstarším horizontu pozůstatky výrobních objektů v podobě zahloubených, výrazně vypálených výhní 
s přítomností strusky. Datování 2. polovina 12. století. LIT: Bureš – Kašpar  – Vařeka 1998; Bureš – Finková – Kašpar 
– Petříčková – Vařeka 1998; Kašpar (v tisku).

Archeologické rozhledy LIII, 2001



13

28. Praha 1 – Staré Město, Konviktská čp. 290/I. Výzkumem odkryty velké zahloubené objekty vyplněné druhotně 
železářskou struskou. V blízkosti zachován výrobní objekt, snad pec. Datování 11. – 12. století. LIT: Čiháková 
1991.

29. Praha 1 – Staré Město, Malé nám. Při výzkumu dokumentována 10 cm mocná vrstva uhlíků, strusky i fragmentů 
železné rudy, včetně pozůstatků železářských výrobních zařízení - výhní. Železářský horizont datován na základě 
prezence keramiky s kalichovitě profilovaným okrajem. Datování 11. století. LIT: Starec 1995; 1998.

30. Praha 1 – Staré Město, Betlémské nám. čp. 1004/I. Dokumentace několika železářských pecí se struskou a zlomky 
dyzen. LIT: Huml 1995.

31. Praha 1 – Staré Město, Konviktská čp. 1005/I. V rámci výzkumu v roce 1990 byl odhalen objekt vyplněný 
železářskou struskou a kousky železné rudy . Datování 11.–12. století. LIT: Čiháková  – Lochmann 1993. 

Při pokračování akce v roce 1996 prozkoumány výrazné doklady železářských aktivit, které se projevily v nejstarší 
partii nadloží. Vedle dvojice vyhřívacích výhní oválného a vanovitého tvaru, zahloubených do podloží, se jednalo 
o mladší vanovitou výheň s následnými úpravami. Výhně byly porušeny různě velkými jámami, druhotně 
zaplněnými 800 – 1000 kg hutnické strusky včetně velkých diskovitých slitků. Dále bylo nalezeno 55 zlomků dyzen 
a více než 20 drobných úlomků železné rudy, často natavených. Jako palivo bylo využíváno borovicové dřevo. Tyto 
nálezy byly doprovázeny keramikou s kalichovitou profilací okrajů. Datování 11. století. LIT: Havrda – Wallisová 
1998.

32. Praha 1 – Staré Město, Řetězová, Karlova čp. 223/I. Plošným výzkumem dokumentována v nejstarším sídlištním 
horizontu skupina kruhových až oválných výhní s nehojným obsahem železné strusky a uhlíků. Datování 11. století 
– počátek 12. století. LIT: Podliska, J. (v tisku).

33. Praha 1 – Staré Město, Bílkova čp. 855/I. V nejstarším sídlištním horizontu odhalena dvojice vyhřívacích výhní 
s přítomností nevelkého množství strusky. Datování 12. století. LIT: Havrda (v tisku).

34. Praha 1 – Staré Město, Husova čp. 159/I (Trautmansdorfský palác). Při plošné akci prozkoumány rozměrné 
jámy výrazné hloubky zaplněné struskou a několik kruhových výhní. Datování: 12. století. LIT: Omelka (v tisku).

35. Praha 1 – Staré Město, Klementinum čp. 1040/I, hospodářský dvůr. Zjišťovacím výzkumem zachycena početná 
skupina výhní i v superpozicích s nepatrným množstvím strusky. Datování 12. století. LIT: Havrda (v tisku).

36. Praha 1 – Staré Město, Linhartská ul.. Při ražbě kolektorové chodby dokumentována výrazná poloha strusky 
o mocnosti 18 cm, na ploše několika set m2. Datování předběžné, pouze na základě malého množství chronologicky 
citlivého materiálu, konec 12. – 1. polovina 13. století. LIT: Havrda – Dragoun 1998.

37. Praha 1 – Staré Město, Betlémské nám. čp. 269/I (U Halánků). Z nejstaršího sídlištního horizontu datovaného 
keramikou na počátek 13. století, vyzvednuty redeponované zlomky železných lup, kousky železné rudy a množství 
strusky. LIT: Bureš 1991.

38. Praha 1 – Staré Město, Náprstkova ul. před čp. 272/I. Ze zásypu zahloubeného objektu vyzvednuto velké 
množství železné strusky a zlomky dyzny. Datování 2. polovina 12. století. LIT: Lochmann 1993.

39. Praha 1 – Staré Město, Divadelní čp. 322/I. V roce 1993 prozkoumán sídlištní horizont s kruhovými jámami 
a hojnými doklady železářské výroby (struska, dyzny), datovaný keramikou s kalichovitou profilací okraje. Na
parcele domu čp. 323/I odhalena 120 cm mocná vrstva s výrazným množstvím železářské strusky. LIT: Dragoun 
1995. 

Při dokončení výzkumu v roce 1997 opět dokumentovány početné doklady železářské výroby s výrazným podílem 
strusky a dyzen. Datování 11.–12. století. LIT: Dragoun (v tisku).

40. Praha 1 – Staré Město, Náprstkova čp. 274/I. Odhalen zahloubený objekt vyplněný značným množstvím strusky. 
Datování 12. století. LIT: Dragoun 1998a.

41. Praha 1 – Staré Město, Malé nám. čp. 142/I. V horizontu s keramikou zduřelých okrajů hojné doklady strusky. 
Datování 12. století. LIT: Frolík 1998.

42. Praha 1 – Staré Město, Betlémské nám. čp. 258/I. Zahloubený objekt s výrazným množstvím strusky. Datování 
12.–13. století. LIT: Dragoun 1998b.

43. Praha 1 – Staré Město, liniová stavba v ulicích Betlémské, Náprstkově, U Dobřenských. V Betlémské ulici 
dokumentována 25 cm mocná poloha strusky s torzem objektu se silně vypálenými stěnami. Datování 11.–12. 
století. LIT: Havrda 1998.
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44. Praha 1 – Josefov, Dušní čp. 153/V (Španělská synagoga). Odhalen fragment jámové výhně s výrazně propálenými 
stěnami. Datování předběžné 12. století. PRAMEN: Z. Dragoun (ústní sdělení).

45. Praha 1 – Nové Město, Mlynářská čp. 1216/II. V rámci dlouhodobého archeologického výzkumu sídlištního 
areálu u sv. Petra na Poříčí byly v sezóně 1992–1993 odkryty tři okrouhlé zahloubené objekty s vypálenými stěnami, 
z jejichž dna byly vyzdviženy nístějové slitky ve tvaru kaloty. V okolí objektu byla výrazná kumulace fragmentů 
odpichové strusky. Na ploše objektů zřetelné stopy práce s ohněm. Na základě strusky byly objekty interpretovány 
jako zahloubené nístěje menších šachtových pecí. V malém množství vyzvednuty i kousky železných rud. Datování 
13. století. LIT: Bureš – Kašpar – Vařeka 1995; Nováček 2000.

46. Praha 1 – Nové Město, Klimentská ppč 351. Nález několika zahloubených objektů, obsahujících v zásypu 
početnou příměs strusky a železa. Datování 1. polovina 13. století. LIT: Kašpar 1995.

47. Praha 1 – Nové Město, náměstí Republiky, (areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad). V průběhu 2. zjišťovacího 
výzkumu odkryty vyhřívací výhně ?. Datování přelom 12.-13. století. LIT: Ernée – Vařeka (v tisku).

48. Praha 2 – Nové Město, Štěpánská čp. 611/II. Archeologickým výzkumem zachyceny v  nejstarším sídlištním 
horizontu výrazné pozůstatky výrobní aktivity – vyhřívací výhně. Datování 11.–13. století. LIT: Jeřáb – Kašpar  
– Svoboda (v tisku).

49. Praha 1 – Staré Město, Karoliny Světlé čp. 286/I. Nález několika zahloubených objektů, obsahujících v zásypu 
velké množství strusky Datování předběžné 11.-12. století. PRAMEN: Z. Dragoun (ústní sdělení).

Závěrečné zhodnocení 

Problematika zpracování a výroby železa na území Prahy v raném středověku předsta-
vuje významnou kapitolu při rekonstrukci historické geneze města. Informace získané studiem 
dochovaných dokladů nepřinášejí pouze informace o vlastní technologii výroby a zpracování, 
ale též důležité údaje o společensko-topografickém utváření sídelního prostoru v jednotlivých
časových horizontech. Přes všechny uvedené nedostatky a rizikové faktory, kterými je zatíženo 
naše poznání, je při nebývalém nárůstu pramenné základny možné již dnes provést určitou 
rekapitulaci získaných pramenů a na základě jejich rozboru se pokusit formulovat dílčí předsta-
vu o vývoji a podobě raně středověkých železářských aktivit na území Prahy, spolu s možnými 
úkoly pro další bádání.

Nejstarší doklady zpracování a výroby železa z pražské sídlištní aglomerace pocháze-
jí z 9.–10. století výhradně z prostoru Malé Strany. Archeologické výzkumy zachytily skupinu 
nálezů v převážně okrajových polohách malostranské kotliny na svazích Petřína a hradčanské-
ho ostrohu (obr.3: 1, 3, 14, 18, 19). Pouze ve dvou případech (obr.3: 13, 20) se nálezy přiblíži-
ly k vlastnímu, v  této době opevněnému sídlištnímu jádru (Čiháková 1999, 14–17). Představa 
o podobě železářských pracovišť je ztížena výraznou fragmentárností nalezených situací a pře-
devším malým rozsahem vlastních výzkumů. V převážné většině se podařilo zastihnout části 
nebo celky zahloubených objektů oválného nebo protáhlého tvaru s výrazně vypálenými stěna-
mi (obr.3: 1, 13, 14). Pouze na ploše zahrady Vratislavského paláce se jednalo o rozlehlejší plochu 
se skupinou několika výhní umístěných v exponované poloze na svahu Petřína nad vlastním já-
drem malostranské kotliny (obr.3: 18). Výplň objektů obsahovala vedle většího množství strusky 
a uhlíků i amorfní slitky železa, drobné kousky železné rudy (limonitu) a zlomky dmychacích 
dyzen (obr.3: 19, 20). Umístění železářských dílen do prostoru mimo vlastní opevněné jádro 
malostranského osídlení patrně souviselo vedle negativních provozních projevů a prostorových 
nároků pracovišť i s existencí a možným využíváním lokálních zdrojů železné rudy v těchto po-
lohách. Plně nezodpovězena zůstává otázka funkční interpretace objektů v rámci technologic-
kého procesu výroby a zpracování železa. Prosté jámové objekty mohou být v některých přípa-
dech jak pozůstatkem nístějí hutnických pecí, tak objektů pražících jam pro zušlechtění rudy 
nebo vyhřívacích výhní na úpravu železných polotovarů. Absence průkazných identifikačních
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Obr. 5. Typy železářských objektů z historického jádra PRahy. 1: 9.-10. století, 2, 3: 12. století.
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Obr. 6. Typy železářských objektů z historického jádra PRahy. 4: 12. století, 5, 6, 7: 13. století.

znaků u řady nálezů nám stále neumožňuje formulovat definitivní závěry v otázce funkční in-
terpretace objektů, přesto přítomnost nepřímých důkazů v kontextech lokalit dovoluje uvažovat 
o místech, kde byl provozován celý technologický proces od úpravy a zpracování železné rudy, 
až po úpravu železných polotovarů a závěrečnou kovářskou výrobu.

Snad již v  závěru 10. století, ale především v průběhu 11. století dochází k  výrazné 
proměně organizace železářské výroby na ploše pražské předlokační aglomerace. Malostranská 
pracoviště dokumentovaná ve starším období postupně zanikají a nová vznikají na vltavském 
pravobřeží, na ploše nejnižší terasy Starého Města označované jako stupeň VIIc (obr.4). V tomto 
období zde dochází ke vzniku poměrně rozsáhlého dílenského areálu na výrobu a zpracování 
železa. Dosud byl tento jev nejvýrazněji dokumentován v okolí Betlémského náměstí a ulic Kon-
viktské, Betlémské, Náprstkově a Divadelní. Nové nálezy rozšířily vymezenou plochu severním 
směrem, a to především do oblasti Mariánského náměstí, ulic Řetězové a Linhartské. Celkem 
zde bylo dokumentováno na 16 lokalit s přímými nebo nepřímými doklady železářské produkce 
(obr.3,4: 6, 7, 8, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 49).

Druhou výrobní oblastí byl prostor severní části terasového stupně VIIc. Starší nálezy 
železářských aktivit z areálu Anežského kláštera a z okolí náměstí Curieových zde doplnily ná-
lezy z přilehlých ulic Bílkové a Dušní (obr.3,4: 4, 5, 33, 44). Při pohledu na mapu jsou oba areály 
odděleny územím bývalého židovského města, dnes Josefova. Absence dokladů na tomto území 
však nemusí nutně určovat plochu, která nebyla využita raně středověkými železáři. Radikální 
stavební proměna území za asanace Josefova na přelomu19. a 20. století a poměrně řídká síť ar-
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cheologických dokumentačních bodů stále neumožňují rekonstruovat podobu osídlení v raném 
středověku a tím plně vyloučit existenci dokladů výroby a zpracování železa v těchto místech.

Mezi nejzřetelnější doklady železářství na Starém Městě patří především zahloube-
né jámy kotlovitých a vanovitých tvarů s  výrazně vypálenými stěnami. I zde přetrvávají potí-
že s funkční interpretací. Převážná část objektů je označována jako vyhřívací výhně na úpra-
vu železných polotovarů. Některé nepřímé doklady, především přítomnost kousků železných 
rud a hutnické strusky, však dokumentují též existenci primárních objektů hutnického procesu 
v blízkém okolí (obr.3,4: 6, 31). K  nejpočetnějším dokladům patří železářský odpad, struska, 
jejíž přítomnost v těchto situacích je naprosto pravidelná. Výraznou koncentraci strusky nalézá-
me především v podobě výrazných shluků nebo celých vrstev (hald), kontinuálně rozložených 
i na ploše několika set m2 (obr.3,4: 36). Struskou o váze několika set kilogramů jsou též zaplněny 
rozměrné jámy výrazné hloubky (obr.3,4: 7, 31, 34). Nálezový fond doplňují zlomky dmychacích 
dyzen a kousky železných rud.

Foto 1. Praha 1 - Staré Město, Klementinum - 
hospodářský dvůr, ppč. 82. Příčný řez do podloží 
zahloubeným výrobním objektem z 11. století.

Foto 2. Praha 1 - Staré Město, Klementinum - 
hospodářský dvůr, ppč. 82. Kruhová výheň z ho-
rizontu 1. pol. 12. století.

Foto 3. Praha 1 - Staré Město, Řetězová, Karlo-
va čp. 223/I. Skupina druhotně narušených kru-
hových výhní nejstaršího sídlištního horizon-
tu 11. století.
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Převažující polohová vazba železářů na blízký vodní tok je zřetelná. Pouze ve třech pří-
padech byla výroba dokumentována na vyšším terasovém stupni VIIb, v  ploše Malého náměstí 
(obr.3,4: 29, 41), a zcela osamoceně z domu při vyústění Celetné ulice na Staroměstské náměstí 
na terase VIIa (obr.3,4: 27). 

Chronologicky lze existenci železářského areálu vymezit etapou oběhu keramiky s kali-
chovitou profilací okraje a keramiky s archaicky zduřelými okraji. V absolutní chronologii tedy
přibližně úsekem od 11. století až do 1. poloviny 12. století. V následném období byla výrobní 
aktivita postupně ukončena a převrstvena horizonty běžného sídlištního prostředí. Svými cel-
kovými parametry představoval staroměstský železářský areál ve své době prostorově výrazný, 
úzce specializovaný nezemědělský celek, jehož vznik a existenci lze zařadit do přímé souvislosti 
s ústředním postavením pražské předlokační aglomerace v celku přemyslovského státu a se stra-
tegickým významem odvětví výroby a zpracování železa v jeho ekonomice.

Foto 4. Praha 1 - Staré Město, Husova čp. 159/
I. Skupina vanovitých výhní v několika fázích 
z horizontu 2. pol. 12. století.

Foto 5. Praha 1 - Malá Strana, Maltézské ná-
městí čp. 471/III. Příčný řez vanovitou výhní 
mladšího horizontu 12. století.

Foto 6. Praha 1 - Malá Strana, Hellichova ppč. 
363, 352/2. Vanovitá výheň z 13. století. Ve výpl-
ni větší diabasové kameny.

Foto 5. Praha 1 - Malá Strana, Hellichova ppč. 
363, 352/2. Torzo vanovité výhně z 13. století.

Vedle staroměstského výrobního areálu se v tomto období provozovalo železářství 
v menší míře také v prostoru dnešní Malé Strany (obr.3: 15, 16, 22). Mimo lokalitu s objekty 
vyhřívacích pecí v samém centru malostranského osídlení  se jednalo především o místa na jeho 
okraji, v blízkosti vodních toků. 

Dílenská produkce zpracování železa se realizuje také v prostředí nově se utvářejících 
předlokačních osad po obvodu tradičních podhradních center. Ke známému dokladu z plo-
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chy menšího sídliště na bývalém vltavském ostrově, dnes Klárově (obr.3: 2), náležejí především 
pozůstatky pracoviště z  areálu Nostického paláce na Maltézském náměstí (obr.3: 24), patřící k  
předlokační  osadě Trávník, a z Tyršova domu v Karmelitské ulici (obr.3: 17) v jižní části dnešní 
Malé Strany, související patrně s osadou Újezd. Existenci těchto provozů datujeme do 12. až 13. 
století.

Obdobná situace probíhá i na ploše předlokačních osad Nového Města. Starý nález že-
lezářských objektů z Ostrovní ulice z území bývalých Opatovic (obr.3: 9) a nové objevy objektů 
s obdobnými znaky ve Štěpánské ulici náležející původně k osadě Rybník (obr.3: 48) dokládají 
pravidelnou přítomnost menších provozních jednotek na zpracování železa v sídlištích mimo 
zalidněné centrum podhradí.

Prostorově osamoceně, ale o to intenzivněji probíhala v této době železářská aktivita 
na jižním okraji dnešního Nového Města v zázemí Vyšehradu (obr.3: 10,11,12). Početné nálezy 
výhní v okolí Vyšehradské ulice dokládají železářský provoz na svahu podél místní vodoteče, 
opět v rámci podhradního sídliště. 

Na základě absence archeologických dokladů lze konstatovat, že v závěru 12. století roz-
sáhlé dílenské provozy v jádru Prahy již nepracovaly. Pouze menší dílny v rámci samostatných 
osad mimo hustě zalidněné podhradí plnily vedle řady jiných zemědělských a nezemědělských 
aktivit i roly drobného producenta a zpracovatele železa. Uvedená situace je plně zřetelná v prů-
běhu 13. století, kdy se archeologicky zjištěné doklady z tohoto období nalézají převážně v okra-
jových partiích městského jádra. Jednu z hlavních příčin postupné periferizace železářských dí-
len lze hledat ve výrazném zahuštění sídlištní struktury jádra pražské předlokační aglomerace, 
sociální proměně skladby jejích obyvatel a v postupném právním konstituování vrcholně stře-
dověkých městských celků. V průběhu 30. let 13. století bylo právně a prostorově vymezeno Sta-
ré Město a v roce 1257 lokováno a obehnáno hradbami Nové (Menší) Město pražské, pozdější 
Malá Strana (Ledvinka-Pešek 2000, 110-111). Železářské činnosti (mimo kovářské) se v této době 
odehrávaly již v osadách za hradbami. Na vltavském pravobřeží tuto činnost dokumentujeme na 
třech místech, vždy v rámci osad  sídlištního pásu východně od staroměstského opevnění (obr.3: 
45, 46, 47). Na levobřeží je to území se skupinou nálezů jižně od malostranských hradeb v pásu 
vymezeném svahy Petřína a korytem Vltavy (obr.3: 23, 24, 25) a zcela osamoceně na západním 
předpolí Pražského hradu v místech budoucích Hradčan. Provoz těchto dílen byl zaměřen vedle 
úpravy a zpracování železných polotovarů také na omezenou primární produkci železa (obr.3: 
25, 46), využívající patrně i nadále lokální ložiska železných rud na Petříně (obr.3: 25).

Z dosavadních poznatků o vývoji železářství v Praze v období od 9. století do 1. polovi-
ny 13. století je zřejmá dynamičnost tohoto procesu, který ovlivnil počátky utváření sídlištního 
organismu města. Přes řadu nových nálezů, které důležitým způsobem doplnily naše představy, 
je nutné postupně formulovat další úkoly bádání, bez jejichž řešení nebude v budoucnu možné 
soustředit a využít veškerý informační potenciál archeologických pramenů. Již v úvodních kapi-
tolách byly definovány základní nedostatky a potíže, se kterými se potýkala tato práce. Závěrem
tedy několik příštích cílů studia. Především je nutné se pokusit postupně zpracovávat nálezové 
fondy starších archeologických výzkumů, revidovat některé sporné nálezy, cíleně shromažďovat 
nové přímé i nepřímé doklady. Na základě deskripce je třeba sledovat tvar a další charakteristi-
ky výrobních objektů, nejen v závislosti na stáří, ale i na vzdálenosti od potencionálních zdrojů 
surovin a vodních toků (případně na morfologii terénu). Nezbytné je postupně rozčlenit strusky 
a další produkty výroby a zpracování kovů do jednotlivých skupin (kategorií) a pokusit se takto 
rozčleněné skupiny nálezů přiřadit jednotlivým fázím výrobního procesu. Neméně důležitá je 
též detailní analýza nálezů z výplně a okolí výrobních objektů a porovnání geochemické cha-
rakteristiky nalezených rud a rud ze známých nalezišť v Praze a okolí na základě chemických 
analýz. Obdobně porovnat geochemické charakteristiky nalezených rud a strusek. Společnou 
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diskusí definovat a následně sjednotit základní archeologickou terminologii pro jednotlivé prv-
ky technologie výroby. V celkových závěrech věnovat pozornost srovnávacímu studiu, studiu 
organizace řemeslných aktivit, jejich dislokaci v sídelním prostoru a vazby na sféru surovino-
vých zdrojů a sféru odbytu.

Prameny

Roth, Z. 1940: Posudek - výskyt Fe rud v oblasti Šárky. Archiv Českého geologického ústavu. Praha.
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Resumé

Problematika zpracování a výroby železa na území Prahy v raném středověku představuje významnou 
kapitolu při rekonstrukci historické geneze města. Informace získané studiem dochovaných dokladů nepřinášejí pouze 
informace o vlastní technologii výroby a zpracování, ale též důležité údaje o společensko-topografickém utváření sí-
delního prostoru v jednotlivých časových horizontech. Přes všechny uvedené nedostatky a rizikové faktory, kterými je 
zatíženo naše poznání, je při nebývalém nárůstu pramenné základny možné již dnes provést určitou rekapitulaci zís-
kaných pramenů a na základě jejich rozboru se pokusit formulovat dílčí představu o vývoji a podobě raně středověkých 
železářských aktivit na území Prahy, spolu s možnými úkoly pro další bádání.

Nejstarší doklady zpracování a výroby železa z pražské sídlištní aglomerace pocházejí z 9.–10. století 
výhradně z prostoru Malé Strany. Archeologické výzkumy zachytily skupinu nálezů v převážně okrajových polohách 
malostranské kotliny na svazích Petřína a hradčanského ostrohu (lokality: 1, 3, 14, 18, 19). Pouze ve dvou případech 
(13, 20) se nálezy přiblížily k vlastnímu, v  této době opevněnému sídlištnímu jádru (Čiháková 1999, 14–17). Představa 
o podobě železářských pracovišť je ztížena výraznou fragmentárností nalezených situací a především malým rozsahem 
vlastních výzkumů. V převážné většině se podařilo zastihnout části nebo celky zahloubených objektů oválného nebo 
protáhlého tvaru s výrazně vypálenými stěnami (1, 13, 14). Pouze na ploše zahrady Vratislavského paláce se jednalo o 
rozlehlejší plochu se skupinou několika výhní umístěných v exponované poloze na svahu Petřína nad vlastním jádrem 
malostranské kotliny (18). Výplň objektů obsahovala vedle většího množství strusky a uhlíků i amorfní slitky železa, 
drobné kousky železné rudy (limonitu) a zlomky dmychacích dyzen (19, 20). Umístění železářských dílen do prostoru 
mimo vlastní opevněné jádro malostranského osídlení patrně souviselo vedle negativních provozních projevů a pro-
storových nároků pracovišť i s existencí a možným využíváním lokálních zdrojů železné rudy v těchto polohách. Plně 
nezodpovězena zůstává otázka funkční interpretace objektů v rámci technologického procesu výroby a zpracování 
železa. Prosté jámové objekty mohou být v některých případech jak pozůstatkem nístějí hutnických pecí, tak objektů 
pražících jam pro zušlechtění rudy nebo vyhřívacích výhní na úpravu železných polotovarů. Absence průkazných 
identifikačních znaků u řady nálezů nám stále neumožňuje formulovat definitivní závěry v otázce funkční interpre-
tace objektů, přesto přítomnost nepřímých důkazů v kontextech lokalit dovoluje uvažovat o místech, kde byl provozo-
ván celý technologický proces od úpravy a zpracování železné rudy, až po úpravu železných polotovarů a závěrečnou 
kovářskou výrobu.

Snad již v  závěru 10. století, ale především v průběhu 11. století dochází k  výrazné proměně organizace 
železářské výroby na ploše pražské předlokační aglomerace. Malostranská pracoviště dokumentovaná ve starším ob-
dobí postupně zanikají a nová vznikají na vltavském pravobřeží, na ploše nejnižší terasy Starého Města označované 
jako stupeň VIIc. V tomto období zde dochází ke vzniku poměrně rozsáhlého dílenského areálu na výrobu a zpraco-
vání železa. Dosud byl tento jev nejvýrazněji dokumentován v okolí Betlémského náměstí a ulic Konviktské Betléms-
ké, Náprstkově a Divadelní. Nové nálezy rozšířily vymezenou plochu severním směrem, a to především do oblasti 
Mariánského náměstí, ulic Řetězové a Linhartské. Celkem zde bylo dokumentováno na 16 lokalit s přímými nebo 
nepřímými doklady železářské produkce (6, 7, 8, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 49).

Druhou výrobní oblastí byl prostor severní části terasového stupně. Starší nálezy železářských aktivit z areá-
lu Anežského kláštera a z okolí náměstí Curieových zde doplnily nálezy z přilehlých ulic Bílkové a Dušní (4, 5, 33, 44). 
Při pohledu na mapu jsou oba areály odděleny územím bývalého židovského města, dnes Josefova. Absence dokladů na 
tomto území však nemusí nutně určovat plochu, která nebyla využita raně středověkými železáři. Radikální stavební 
proměna území za asanace Josefova na přelomu19. a 20. století a poměrně řídká síť archeologických dokumentačních 
bodů stále neumožňují rekonstruovat podobu osídlení v raném středověku a tím plně vyloučit existenci dokladů výroby 
a zpracování železa v těchto místech.

Mezi nejzřetelnější doklady železářství na Starém Městě patří především zahloubené jámy kotlovitých a 
vanovitých tvarů s  výrazně vypálenými stěnami. I zde přetrvávají potíže s funkční interpretací. Převážná část objektů 
je označována jako vyhřívací výhně na úpravu železných polotovarů. Některé nepřímé doklady, především přítomnost 
kousků železných rud a hutnické strusky, však dokumentují též existenci primárních objektů hutnického procesu v 
blízkém okolí (6, 31). K  nejpočetnějším dokladům patří železářský odpad, struska, jejíž přítomnost v těchto situacích 
je naprosto pravidelná. Výraznou koncentraci strusky nalézáme především v podobě výrazných shluků nebo celých 
vrstev (hald), kontinuálně rozložených i na ploše několika set m2 (36). Struskou o váze několika set kilogramů jsou 
též zaplněny rozměrné jámy výrazné hloubky (7, 31, 34). Nálezový fond doplňují zlomky dmychacích dyzen a kousky 
železných rud.

Převažující polohová vazba železářů na blízký vodní tok je zřetelná. Pouze ve třech případech byla výroba 
dokumentována na vyšším terasovém stupni VIIb, v  ploše Malého náměstí (29, 41), a zcela osamoceně z domu při 
vyústění Celetné ulice na Staroměstské náměstí na terase VIIa (27). 

Chronologicky lze existenci železářského areálu vymezit etapou oběhu keramiky s kalichovitou profilací 
okraje a keramiky s archaicky zduřelými okraji. V absolutní chronologii tedy přibližně úsekem od 11. století až do 1. 
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poloviny 12. století. V následném období byla výrobní aktivita postupně ukončena a převrstvena horizonty běžného 
sídlištního prostředí. Svými celkovými parametry představoval staroměstský železářský areál ve své době prostorově 
výrazný, úzce specializovaný nezemědělský celek, jehož vznik a existenci lze zařadit do přímé souvislosti s ústředním 
postavením pražské předlokační aglomerace v celku přemyslovského státu a se strategickým významem odvětví výroby 
a zpracování železa v jeho ekonomice.

Vedle staroměstského výrobního areálu se v tomto období provozovalo železářství v menší míře také v pro-
storu dnešní Malé Strany (15, 16, 22). Mimo lokalitu s objekty vyhřívacích pecí v samém centru malostranského osíd-
lení  se jednalo především o místa na jeho okraji, v blízkosti vodních toků. 

Dílenská produkce zpracování železa se realizuje také v prostředí nově se utvářejících předlokačních osad po 
obvodu tradičních podhradních center. Ke známému dokladu z plochy menšího sídliště na bývalém vltavském ostrově, 
dnes Klárově (2), náležejí především pozůstatky pracoviště z  areálu Nostického paláce na Maltézském náměstí (24), 
patřící k  předlokační  osadě Trávník, a z Tyršova domu v Karmelitské ulici (17) v jižní části dnešní Malé Strany, sou-
visející patrně s osadou Újezd. Existenci těchto provozů datujeme do 12. až 13. století.

Obdobná situace probíhá i na ploše předlokačních osad Nového Města. Starý nález železářských objektů z 
Ostrovní ulice z území bývalých Opatovic (9) a nové objevy vyhřívaček ve Štěpánské ulici náležející původně k osadě 
Rybník (48) dokládají pravidelnou přítomnost menších provozních jednotek na zpracování železa v sídlištích mimo 
zalidněné centrum podhradí.

Prostorově osamoceně, ale o to intenzivněji probíhala v této době železářská aktivita na jižním okraji 
dnešního Nového Města v zázemí Vyšehradu (10,11,12). Početné nálezy výhní v okolí Vyšehradské ulice dokládají 
železářský provoz na svahu podél místní vodoteče, opět v rámci podhradního sídliště. 

Na základě absence archeologických dokladů lze konstatovat, že v závěru 12. století rozsáhlé dílenské pro-
vozy v jádru Prahy již nepracovaly. Pouze menší dílny v rámci samostatných osad mimo hustě zalidněné podhradí 
plnily vedle řady jiných zemědělských a nezemědělských aktivit i roly drobného producenta a zpracovatele železa. 
Uvedená situace je plně zřetelná v průběhu 13. století, kdy se archeologicky zjištěné doklady z tohoto období nalézají 
převážně v okrajových partiích městského jádra. Jednu z hlavních příčin postupné periferizace železářských dílen lze 
hledat ve výrazném zahuštění sídlištní struktury jádra pražské předlokační aglomerace, sociální proměně její skladby 
obyvatel a v postupném právním konstituování vrcholně středověkých městských celků. V průběhu 30. let 13. století 
bylo právně a prostorově vymezeno Staré Město a v roce 1257 lokováno a obehnáno hradbami Nové (Menší) Město 
pražské, pozdější Malá Strana (Ledvinka-Pešek 2000, 110-111). Železářské činnosti (mimo kovářské) se v této době 
odehrávaly již v osadách za hradbami. Na vltavském pravobřeží tuto činnost dokumentujeme na třech místech, vždy 
v rámci osad  sídlištního pásu východně od staroměstského opevnění (45, 46, 47). Na levobřeží je to území se skupi-
nou nálezů jižně od malostranských hradeb v pásu vymezeném svahy Petřína a korytem Vltavy (23, 24, 25) a zcela 
osamoceně na západním předpolí Pražského hradu v místech budoucích Hradčan. Provoz těchto dílen byl zaměřen 
vedle úpravy a zpracování železných polotovarů také na omezenou primární produkci železa (25, 46), využívající 
patrně i nadále lokální ložiska železných rud na Petříně (25).

Z dosavadních poznatků o vývoji železářství v Praze v období od 9. století do 1. poloviny 13. století je zřejmá 
dynamičnost tohoto procesu, který ovlivnil počátky utváření sídlištního organismu města. Přes řadu nových nálezů, 
které důležitým způsobem doplnily naše představy, je nutné postupně formulovat další úkoly bádání, bez jejichž řešení 
nebude v budoucnu možné soustředit a využít veškerý informační potenciál archeologických pramenů. Již v úvodních 
kapitolách byly definovány základní nedostatky a potíže, se kterými se potýkala tato práce. Závěrem tedy několik 
příštích cílů studia. Především je nutné se pokusit postupně zpracovávat nálezové fondy starších  archeologických 
výzkumů, revidovat některé sporné nálezy, cíleně shromažďovat nové přímé i nepřímé doklady. Na základě deskripce 
je třeba sledovat tvar a další charakteristiky výrobních objektů, nejen v závislosti na stáří, ale i na vzdálenosti od po-
tencionálních zdrojů surovin a vodních toků (případně na morfologii terénu). Nezbytné je postupně rozčlenit strusky 
a další produkty výroby a zpracování kovů do jednotlivých skupin (kategorií) a pokusit se takto rozčleněné skupiny 
nálezů přiřadit jednotlivým fázím výrobního procesu. Neméně důležitá je též detailní analýza nálezů z výplně a okolí 
výrobních objektů a porovnání geochemické charakteristiky nalezených rud a rud ze známých nalezišť v Praze a okolí 
na základě chemických analýz. Obdobně porovnat geochemické charakteristiky nalezených rud a strusek. Společnou 
diskusí definovat a následně sjednotit základní archeologickou terminologii pro jednotlivé prvky technologie výroby. 
V celkových závěrech věnovat pozornost srovnávacímu studiu, studiu organizace řemeslných aktivit, jejich dislokaci v 
sídelním prostoru a vazby na sféru surovinových zdrojů a sféru odbytu.

Původ železných rud zpracovávaných se středověku v pražské oblasti je možno hledat přímo v horninách 
pražské pánve a jejího nejbližšího okolí. Z dosavadních výzkumů vyplývá, že v pražské předlokační aglomeraci byly 
zpracovávány ordovické hematitové rudy, které byly získány hlavně z klabavsko–oseckého rudního obzoru šáreckého 
souvrství, přičemž nejbližší známé lokality jsou v Praze ve Vokovicích v okolí Červeného vrchu (cca 4 km západně od 
Starého Města). Ovšem různorodost úlomků Fe rud získaných při výzkumech nasvědčuje tomu, že se zde zpracovávaly 
rudy z několika ložisek. Jako další připadá v úvahu ložisko v Tróji (vzdálenost cca 7 km severně od centra předlokační 
pražské středověké aglomerace). Nelze vyloučit, že k výrobě železa byly používány také rudy z  z mladších rudních 
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obzorů - podolského (Michle), karlického (Karlín, Nusle a Vršovice) a hlavně nučického (Vinohrady, Malá Strana). Zde 
je nutno zmínit objev výchozu kvalitní Fe rudy v ulici Úvoz při západním okraji Malé Strany (Zavřel 2000). Současně 
se k výrobě železa používaly limonity z báze denudačních reliktů českého křídového útvaru (Petřín, Vidoule, Kotlářka). 
Pro provoz raně středověkých maloobjemových pecí by stačila i ložiska o těžitelném objemu pouze několik m3 (bahenní 
a pramenné rudy), které však přímo v centru Prahy nebyly evidovány. Takováto ložiska, která často nedosahovala 
velkých rozměrů, byla pro snadnou přístupnost rychle vytěžena. Značné komplikace při geologickém vymapování 
eventuálních ložisek přináší hustá velkoměstská zástavba, z tohoto důvodu je v některých případech velmi obtížné 
přesněji určit lokalitu těžby, ovšem na základě znalostí geologických poměrů zájmového území je možné vytypovat 
místa, kde mohla být žádaná surovina v minulosti získávána.

J. Havrda – J. Podliska – J. Zavřel: Sources of raw materials, the production 
and working of iron in Medieval Prague (the history, present state and future 
perspectives of research)

The problematique of the iron working and production on the territory of what is now Prague in the Early Middle
Ages represents an important chapter in the reconstruction of the historic genesis of the city. Information gained 
from the study of the surviving evidence not only brings details regarding the actual production and working 
technologies employed, but also more important data on the socio-topographic shape of the settlement area at 
individual time horizons. Despite all of the obvious insufficiencies and risk factors intrinsic in what is presently
known, the unprecedented growth in source material makes it possible even today to undertake a recapitulation 
of such sources, and the basis of their analysis to attempt to formulate a partial conception of the form of Early 
Medieval metallurgical activities in what is now Prague, an assess possible roles for further research.

The earliest evidence from the Prague settlement agglomeration for the production and working of iron comes
from the 9th-10th centuries, and exclusively from the Mala Strana (Lesser Quarter). Archaeological excavations 
have recovered groups of finds primarily from the periphery of the Mala Strana Basin, from the slopes of Petřín
and the Hradčany spur (sites 1, 3, 14, 18, 19). In only two cases (13, 20) were finds from close to the actual - and
at that time fortified - settlement core (Čiháková 1999, 14-17). Any opinion as to the form of the ironworking 
locations is complicated by the markedly fragmentary finds situation, and, in particular, by the small scales of the
excavations themselves. In the majority of cases it was possible to identify partial or whole oval or elongated sunken 
features with conspicuously red-burnt walls (1, 13, 14). Only in the gardens of the Vratislav Palace was there a broad 
area containing a group of several hearths, which were sited on the slopes of Petfin above the core of the Mala
Strana Basin (18). The fills of the features contained, in addition to large quantities of slag and carbon, amorphous
iron runs, small pieces of a limonite iron ore and fragments of blowing tuyeres (19, 20). The location of these
ironworking workshops in the area outside the actual core of the Mala Strana settlement was clearly linked not only 
to the negative working appearance and spatial demands of these workplaces, but also with the existence and usage 
potential of local iron ore sources in this zone. The question of the functional interpretation of these features in the
framework of the technological processes of producing and working iron remains incompletely answered. Simple 
pit features could in several cases be either the remains of smelting hearths, or roasting hearths for purifying ore 
or for firing during the reheating of semi-finished iron products. The absence of diagnostic identification marks
on a series of finds means that it is still not possible to come up with a definitive answer to the question of the
functional interpretation of these features, even though the presence of indirect evidence in the context of the sites 
permits belief that they were places where the entire technological process from pre-treatment and working of the 
iron ore to the pre-treatment of semi-finished products and final smithing took place.

Perhaps as early as the close of the 10th century, but primarily in the course of the 11th century, a conspicuous 
change took place in the organisation of ironworking in the area of the Prague pre-locational agglomeration. The
Mala Strana sites documented in the earlier period gradually died out, and new sites appeared on the right bank 
of the Vltava, on the lowest terraces of the Old Town, known as level VIIc. Here, this period saw the inception of 
a relatively extensive area of workshops for the production and working of iron. Thus far, this phenomenon has been
most obviously documented around Betlemske nam., and in Konviktska, Betlemska, Naprstkovo and Divadelni ul. 
New finds have increased the extent of this area to the north, in particular to the area around Marianske nam.,
Řetězova ul. and Linhartska ul. In all, some 16 different sites with direct or indirect evidence of iron production
have been documented (6, 7, 8, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 49).

A second production area lay on the northern part of the terrace level. Earlier finds of iron-working activities from
the area of St Agnes’ Convent and nam. Curieovych have been complemented by finds from the adjacent streets
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Bilkova a Dušni (4, 5, 33, 44). On the map, these two areas are separated by the former Jewish town, the quarter now 
known as Josefov. The absence of evidence from this area, however, need not necessarily indicate a zone unused
by Medieval iron producers. The radical changes brought about by the clearance of Josefov at the turn of the 20th 

century, and the relatively thin network of archaeologically documented points mean that it remains impossible 
to reconstruct the appearance of settlement in the Early Middle Ages, and to rule out the possible existence of 
evidence of iron production and working there.

Among the clearest evidence for iron working in the Old Town comes from sunken circular and oval pits with 
conspicuously fired walls. Even here, complications exist in functional interpretation. The majority of such features
are termed reheaing hearths used in the pre-treatment of semi-finished iron products. Several pieces of indirect
evidence, however - in particular the presence of pieces of iron ore and smelting slag - document the existence 
in the immediate environs of primary features related to the smelting process (6, 31). Among the most common 
evidence are iron waste, slag, the presence of which in these contexts is fairly regular. Conspicuous concentrations 
of slag are found primarily in the form of pronounced aggregates or whole slag layers spread contiguously over an 
area of several hundred square metres (36). Slag weighing several hundred kilograms comprised the fill of large,
very deep pits (7, 31, 34). The finds assemblage is complemented by fragments of blowing tuyeres and pieces of iron
ore.

The predominant locational relationship of the iron makers to the nearby stream is evident. Only in two cases has
production been documented on the higher terrace level, VIIb, on Male nam. (29, 41), and in an entirely isolated 
instance from a house at the point where Celetna ul. opens out into the Old Town Square, on terrace VIIa (27).

Chronologically, the existence of the iron-working area is delimited by the presence of ceramics with calyx rim 
profiles and pottery with archaic swollen rims. In absolute chronology, this relates to a period stretching from
the 11th to the first half of the 12th centuries. In later periods manufacturing activities gradually came to an end, 
and these horizons were overlain by layers from common settlement milieux. In its overall parameters, the Old 
Town ironworking district represented for its time a spatially pronounced, narrowly specialised non-agricultural 
whole, the inception and existence of which can be regarded as directly related to the central status of the Prague 
pre-locational agglomeration at the head of the Pfemyslid state, and with the strategic importance of the iron 
production and working industries to its economy.

In addition to the Old Town production areas, this period also saw ironworking undertaken on a smaller scale in 
what is now Mala Strana (15, 16, 22). As well as sites with red-burnt hearth features in the very centre of the Mala 
Strana settlement (15) there were sites on the edge of the latter, close to the watercourse (16, 22).

The production activity of worked iron was also realised in the germinal pre-locational settlements around the
periphery of the traditional centre beneath the castle walls. In addition to the well-known evidence from the small 
settlement on the former Vltava island now called Klarov (2), the remains of workplace from the precincts of the 
Nostic palace on Maltezske nam (24), belonging to the pre-locational Travnik colony, and from the Tyrš House on 
Karmelitska ul. (17) in the southern part of Mala Strana - clearly associated with the Ujezd settlement - are known. 
These are believed to have been active in the 12th-13th centuries.

A similar situation occurred in the area of the pre-locational settlement of the New Town. The earlier find
of ironworking features from Ostrovni ul. in what was previously Opatovice (9) and new hearth features from 
Štěpanska ul., originally in the Rybnik colony (48), demonstrate the regular presence of smaller ironworking in the 
settlements away from the populous centre beneath the castle.

Although spatially isolated, ironworking was conducted intensively on the southern edge of what is now the New 
Town, in the surroundings of Vyšehrad (10, 11, 12). Numerous finds of hearths from around Vyšehradska ul. are
evidence of ironworking on the slopes along the local watercourse, once again in the framework of a settlement 
below the walls of a castle.

On the basis of the absence of archaeological evidence, it can be argued that by the close of the 12th century the 
extensive operation of workshops in the core of Prague had ceased. Henceforth, only smaller workshops in the 
independent settlements outside the densely populated settlement beneath the walls fulfilled, in addition to a series
of other agricultural and non-agricultural functions, the role of small scale iron producers and workers. This
situation is clearly visible in the 13th century, as the archaeologically recognised evidence from this period comes 
predominantly from the outskirts of the urban core. One of the main causes of the gradual peripheralisation of 
ironworking workshops can be found in the remarkable intensification of the settlement structures of the core of
Prague’s pre-locational agglomeration, the social transformation of its inhabitants, and the gradual legal constitution 
of the High Medieval urban whole. During the 1230’s the Old Town was legally and spatially defined, and in
1257 the New (Lesser) Town of Prague - now known as the Mala Strana - was defined and enclosed by ramparts
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(Ledvinka - Pesek 2000, 110-111). Metalworking activities (excluding smithing) already took place in this period in 
the settlements outside the ramparts. On the right bank of the Vltava such activities have been documented at three 
locations, in all cases in the framework of the band of settlements east of the Old Town’s fortifications (45,46,47).
On the left bank, the area containing groups of such finds lay south of the Mala Strana ramparts, in a band limited
by the slopes of Petřín hill and the Vltava (23, 24, 25), and in an entirely isolated instance in the western forefield of
Prague Castle, on the site of what was later to become Hradčany. These workshops were oriented primarily towards
the reheating and working of iron blooms, and also to the limited primary production of iron (25, 46), in the latter 
case clearly using the long-known local beds of iron ore at Petřín (25).

The knowledge gained thus far regarding the development of iron working in Prague from the 9th to the first
half of the 13th centuries makes clear the dynamism of this process, which influenced the initial formation of the
settlement organism that was the town. Given the range of new finds which have in an important way filled out
our conceptions, it is necessary to gradually formulate further research aims, without the resolution of which it will 
not be possible in the future to draw together and use the full informative potential of the archaeological resource. 
Basic insufficiencies and some of the difficulties involved in the area have been described in the opening section; in
conclusion them several further study aims. Above all, it is necessary to attempt the gradual processing of earlier 
finds resulting from archaeological excavations, to review several problematic finds, and to purposefully bring
together new pieces of direct and indirect evidence. On the basis of their description, it is necessary to consider 
the shape and other characteristics of the objects produced, not only in dependence on their age, but also on their 
distances from potential raw material resources and watercourses (taking account of terrain morphology where 
appropriate). It is also essential to gradually divide slags and other production and metalworking products into 
individual groups (categories), and to attempt to class these groups into the individual phases of the production 
process. No less important are the detailed analysis of finds from the fill and surroundings of production features, and
the comparison by chemical analysis of the geochemical characteristics of the ores found and the ores from known 
sites in Prague and its environs; similarly, the geochemical characteristics of the ores and slags recovered should be 
compared. A related discussion is needed to define and subsequently unify the basic archaeological terminology
for the individual elements of the production technology. Finally, it is necessary to pay heed to comparative studies, 
studies of the organisation of craft activities, the dislocation of the latter within the settlement area, and their
relationship to the spheres of raw material resources and finishing.

The origin of the iron ore processed in the Prague area during the Middle Ages can be sought directly in the rocks
of the Prague Basin and its immediate environs. From excavations to date it appears that Ordovician hematite ores 
were worked in the pre-locational Prague agglomeration, and that these were obtained mainly from the Klabavy-
Osek ore horizons of the Sarka strata, the nearest known locality of which is at Vokovice around Cerveny vrch 
(lit. „red hill“), some 4km west of the Old Town. Of course, the heterogeneity of the iron ore fragments recovered 
from excavation bears witness to the fact that ores from various veins were processed - another example worth 
bearing in mind is that of the deposits at Troja, some 7km north of the centre of the Medieval agglomeration). It 
is also impossible to rule out the possible use of ore from the younger Podoli (Michle), Karlice (Karlin, Nusle and 
Vršovice) and especially Nucice (Vinohrady, Mala Strana) beds. Mention must here be made of the discovery of 
an outcropping of high quality Fe ore in ul. Uvoz, on the western edge of Mala Strana (Zavřel 2000). At the same 
time, limonite from a base of denudation relicts of Bohemian chalk formations (Petřín, Vidoule, Kotlářka) was used 
in iron production. For the operation of Early Medieval, low capacity kilns beds with only a few cubic metres of 
extract-able deposits (bog iron and ore sources), although these have not been found in the actual centre of Prague 
- such beds, which often did not reach large dimensions, were quickly worked out due to their easy accessibility.
A major complication in the geological mapping of all the eventual beds comes from the density of building in the 
city; this has in several cases resulted in extreme difficulty in precisely locating extraction sites, although of course
on the basis of a knowledge of the geological conditions it is possible to propose locations where in the past the 
relevant raw materials might have been obtainable.
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