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N EZNÁMÝ ROMÁNSKÝ DŮM 

NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ 

v PRAZE 

JAN HAVRDA - MATOUŠ SEMERÁD 

Románské domy na Staroměstském náměstí a v jeho 
okolí patří k dobře známým objektům pražské raně stře
dověké a rchitektury. Okolo náměstí se v 2. polovině 
12. a l. polovině 13. století nalézala řada kamenných 
staveb různého dispozičrúho řešení (obr. 2). Jejich čelní zeď 
byla obvykle situována v místě dnešní uliční čáry (Dragoun 
- Škabrada- Tryml2002, 26-27; Dragoun 2009b, 364; 
Dragoun - Semerád 2008, 127). Pozůstatky románských 
domů byly odhaleny v radničním bloku a při jižní a vý
chodní frontě náměstí. V důsledku asanace Josefova a čás
ti Starého Města na přelomu 19. a 20. století však byly zni
čeny či zasypány doklady o eventuální existenci román
ských objektů při severní (vyjma domu čp. 930/1) a seve
rozápadní frontě náměstí. Fatální důsledky pro západní 
část náměstí, tj . pro areál staroměstské radnice měl konec 
2. světové války, kdy bylo zničeno její severní, tzv. Nobileho 
křidlo. J e pravděpodobné , že i pod ním jsou dochovány po
zůstatky raně středověkých kamenných domů. 

OKOLNOSTI NÁLEZU 
ROMÁNSKÉHO DOMU I 
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Obr. 1: Praha 1 - Staré Město, S taroměstské náměstí. Vybíráni zásypu v tra
se staršího výkopu pro vodovodní řad v místě, kde stávat románský před

chůdce někdejšího Krenova domu. Pohled z Pařížské ulice {foto J. Havrda). 

K -
os tečna 

Příležitost poznat starší osíd
lení, včetně pozůstatků archi
tektury, přinesla výměna vodo
vodního řadu v Pařížské ulici 
a jejím nejbližším okolí. Od roku 
2007 probíhala oprava vodovod
ní sítě v severní a západní části 

Starého Města . V roce 2009 byl 
měněn hlavní vodovodní řad, po
ložený při západním okraji vo
zovky Pařižské ulice a částečně 
zasahující i na plochu Sta ro
městského náměstí, do míst, kde 
stál do počátku 20. století Kre
nův dům (obr. 1 a 3). Při zem
ních pracích byly narušeny zá
sypy vyplňující starší výkop pro 
vodovodní potrubí o průměru 
O, 7 m. Výkop byl hluboký cca 
2 ,5 až 3 m a jeho šířka činila 
3 m. Vozovka dnešní Pařížské 
ulice leží na asanačních naváž
kách, jejichž mocnost je mini
málně 2 m. Navážky překryly de
strukce objektů ze starší zástav
by bývalé Mikulášské ulice. Ne
narušen é středověké s it u ace 
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Obr. 2: Praha 1 - Staré Město, výřez ze současné katastrální mapy. Románské domy na Staroměstské náměstí 
a v j eho nejbližším okolí s vyznačením objeveného objektu v místě někdejšího Krenova domu jihovýchodně od 
kostela sv. Mikuláše. Vyneseni románských domů dle Dragoun - Škabrada - Tryml 2002, 26- 27 a Podliska 
2007, 44 (čp. 1064) (upravitJ. Hlavatý). 
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stěn (obr. 6). Ty jsou zachovány takřka do výše 
podlahy přízemí Krenova domu, která by se dnes 
nacházela na úrovni 0 ,9 m pod dlažbou Staro
městského náměstí. Míra odhalení kvádříkového 
zdiva odpovídá hloubce výkopu okolo 3 m . K do
sažení podlahových úrovní by bylo potřeba výkop 
prohloubit o další přibližně 2 m. 

Západní stěna s portálovou nikou 
V čele západní stěny je osově umístěna portá

lová nika o šířce 132 cm (obr. 7:4). Celkový rozměr 
stěny je pouze o málo širší. Portálová nika obsa
huje zazdívku, ke které přiléhá valená klenba. 
Spodní část stěny je podklenuta vynášecím pa
sem. Špalety portálové niky armují pečlivě opra
cované kvádry. Na nich byly zaznamenány stopy, 
dokládající opracování kamenickými dláty. Ně
které kvádry jsou zcela vyhlazeny. Jižní špaletaje 
sestavena ze čtyř dochovaných vrstev armování 
o výšce kvádrů 18 až 30 cm, podobně severní špa
leta byla vyskládána z kvádrů vysokých 18 až 23 
cm. Armování špalet je provedeno tak, aby kvád
ry byly střídavě převázány kratším a delším roz
měrem v rozsahu 30 až 45 cm. Hloubku portálo
vé niky bylo možné měřit pouze skrze mezeru v za
zdívce. Přesto naměřená hodnota 58 cm s největ-

\ ší pravděpodobnosti odpovídá skutečné hloubce 
, portálové niky. Hloubka je srovnatelná s rozměry 

o 20 m špalet portálových nik z více pražských román-
L__J~:=_-~::=::: __ _i_ ___ ----.1:~::_~-----"~~======~_j ských domů např. čp. 459 /I v Celetné ulici. (Dra-

goun- Škabrada- Tryml2002, 223). Během uží
vání schodišťové šíje došlo k posunutí a možná 
také přenesení původního prahu (obr. 7:5) o 58 cm 
výše. V nové pozici byl práh sestaven ze tří plo
chých kamenů usazených na zazdívce z lomové 

Obr. 3: Praha 1 -Staré Město, severozápadní část Staroměstského náměstí. černě se 
šipkou zobrazena západní část vstupní šfje objeveného románského domu. Šedé plochy 
s čísly: archeologické výzkumy v severozápadní části náměsti dle mapy archeologických 
dokumentačních bodů v Pražské památkové rezervaci (Hrdlička 2005, 9, obr. 3). Čár
kovaně vyznačena starší zástavba: Krenův dům, uliční .fronta v místě dnešní Pařížské 
ulice a zbouraný radniční blok (zobrazil J. Hlavatý). 

opuky, patrně i s otiskem jednoho schodišťového 
stupně. Svrchní část prahu je ošlapána (obr. 7:6). Nový 
práh se nalézal 172 cm pod současným povrchem náměs
tí (tj . na niveletě 191,4 m ?1). Otázkou zůstává, jak se sta
vebník vyrovnal se snížením podchodné výšky. Stopy po 
osazení dveří zaznamenány nebyly. 

(vrstvy a zděné konstrukce) byly zaznamenány až v pro
storu vyústění Pařížské ulice do Staroměstského náměstí. 
Zde, 19m jihovýchodně od kostela sv. Mikuláše, se v zá
padní stěně výkopu po odstranění jeho výplně patrně 
z 3. čtvrtiny 20. století objevily zděné středověké konstrukce. 
Archeologické situace při východní stěně vykopané rýhy 
i na jejím jižním konci byly odstraněny při pokládání inže
nýrských sítích někdy v průběhu minulého století. Po od
stranění výplně výkopu, tvořené zahliněnou kamenitou su
tí a pískem, byly odkryté historické konstrukce, následně 
interpretované jako části neznámého románského domu, 
očištěny a zaměřeny. Stavebními pracemi nebyly relikty ob
jevených zdí narušeny. Po dokončení dokumentace'1 a vý
měně vodovodního potrubí byl výkop zasypán inertním ma
teriálem - hrubozrnným pískem, a následně předlážděn. 
Z románského domu byly odkryty dvě části jeho interiéru, 
a to vstupní šíje s dochovanou portálovou nikou a k ní při
léhající torzo místnosti zaklenuté valenou klenbou. 

POPIS NÁLEZU 

Vstupní šíje 
Obdélná vstupní šíje je široká 2, 78 m a je dokumento

vaná v délce 2 m , která není úplná. Souvísle bylo odkryto 
pouze západní čelo šíje spolu s krátkými úseky bočních 

94 

Jižní stěna 
Zachovaný úsek jižní stěny je dlouhý pouze 80 cm. Pře

vážná část stěny byla odstraněna starším výkopem vodo
vodního řadu (obr. 8 , 9). Ve spodní úrovni kvádříkového lí
ce se zcela zřetelně vykresluje obrys jednoho až dvou scho
dišťových stupňů provedených z lomového zdiva (obr. 8, 9). 
Výška stupně dosahovala 24 cm, šířka činila 40 cm. Scho
dišťové stupně nebyly vetknuty do zdiva. Kvádříkový líc již
ní stěny je vložením valené klenby rozdělen na dvě části. Ve 
spodní úrovni jsou nad obrysy schodišťových stupňů vy
zděny tři vrstvy opukových kvádříků délky kolem 30 cm 
a výšky 15 cm. Pouze vrstva reflektující výšku schodišťového 
stupně je vysoká 24 cm. Nad rubem klenby se podařilo za
chytit negativ vytržené stojky náležející patrně k ostění od
kládací niky vysoké 44 cm a hluboké 20 cm. Dobíhají k ní 
tři vrstvy kvádříkového zdiva o výšce 14, 16, 14 cm (obr. 10). 
Hrana negativu pravé stojky leží ve vzdálenosti 57 cm od zá
padní stěny. J ej í báze se nachází 60 cm nad původní úrov
ní prahu portálové niky. Koruna dochované úrovně zdiva 
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Severní stěna 
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Obr. 4: Praha 1 - Staré Město, Staroměstské náměstí. Výřez z mapy stabilního katastru s vynesením naleze· 
ných románských konstrukcí- černě. Cárkovaně - jedna z variant hypotetického půdorysu románského do· 
mu (zobrazit J. Hlavatý). 

Úsek zdiva byl zachován v dél
ce 80 cm, pouze při dně výko
pu dosahoval délky až 220 cm 
(obr. 6, ll a 12). Pod patou do
datečně vložené klenby byly od
kryty čtyři vrstvy kvádřikového 
zdiva o výšce jednotlivých řádek 
18 až 20 cm (obr. ll a 12). Nad 
rubem klenby, kde bylo chráně

no před účinky zvětrávání, se 
zachovalo původní spárování. 
Spárovací malta místy překrý

vá značnou část líce jednotli
vých kvádříků. Požadovaného 
kvádrování bylo nakonec dosa 
ženo jemným podříznutím spá
ry (obr. 13). Výška řádek se zde 
snižuje na lO až 14 cm, ale pak 
se vrací opět na 23 a 18 cm jako 
ve spodní části zdi. Celkově bylo 
možné dokumentovat v líci zdiva 
ll kvádřikových vrstev s tím, že 
patrně 3 řádky byly narušeny do
datečně vloženou klenbou. Pou
ze partie líce v místě schodišťo
vých stupňů je vyzděna z lomo
vého zdiva. Průběh schodů není 
tak zřetelný a pravidelný jako na 
stěně jižní. Konstrukce schodiš
ťové šíje , které zasahovaly nad 
podlahu přizemí, se nezachova
ly vůbec. Je ale velmi pravděpo
dobné, že zároveň s vložením 
mladší klenby, byla stržena pů
vodní klenba a odstraněna čelní 
zeď s n adpražím portálu, kam 

Obr. 5: Praha 1 -Staré Město, Staroměstské náměstí. Celková situace od· 
halených partií schodišťové šije po vybrání zásypu vodovodního řadu v zá· 
padni stěně výkopu. V pravé části od střední dělící zdi se nacházela sever· 
ní místnost souběžná se schodišťovou šijí o šířce 3,5 m zaklenutá valenou 
klenbou (foto J. mavatý). 

(pouze 122 cm pod dnešní dlažbou náměstí) patrně odpo
vídá horní hraně zmíněné stojky. Analogicky umístěné ni
ky byly zaznamenány napřiklad na jižní stěně vstupní šíje 
domu čp. 51 O /1 v Havelské ulici či v šíji domu čp. 451 /I v Jil
ské ulici (Dragoun- Škabrada- Tryml1999, 42) . 

byl následně vyveden odvětráva
cí kanálek ze sklepa. Převážná část schodišťové šíje se do
sud nachází pod úrovní dna výkopu vodovodního řadu. K do
sažení podlahy sklepa bychom museli sestoupit nejméně 
o 200 cm níže. Analogická situace, dokládající výškové úrov
ně mezi šíjí a sklepem, byla nalezena napřiklad v domě čp . 

558/1 (Dragoun-Semerád 2008, 128). V sutinách, které se 
nalézaly v interiéru vstupní šíje, byl nalezen kromě ll lí
cových kvádřiků a 2 kvádřiků z klenebního čela i jeden díl 
ostění půlkruhového portálu. Je tedy možné, že zde byl 
v bezprostřední blízkosti pobořen portál vedoucí do užitných 
prostor domu. Tento portál by se mohl nalézat pravděpo

dobně přímo v pokračování osy šíje do hlavní místnosti 
podzemního podlaží románského domu. 

Severní místnost 
Klenba severní místností 

Existence severní místnosti je doložena pouze výběhem 
strmě stoupající valené klenby do vzdálenosti 30 cm od lí
ce zdiva při vzepětí 68 cm (obr. 7, 14) . Vrcholnice klenby by
la orientována souběžně se schodišťovou šíjí (obr. 6). Roz
sah výkopu neumožňoval sledovat průběh klenby dále. 
V připadě provedení se jedná o méně obvyklý typ plné klen
by, známý spíše z mostního stavitelství (Juditin nebo Kar-
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Obr. 6: Praha 1 - Staré Město, Staroměstské náměstí. Půdorys objevených 
románských konstrukcí s vyznačením j ižního konce výkopu pro vodovodní 
řad (zobrazilJ. Hlavatý). 

čel ní stěna vstupní šíje s portálovou níkou 

I 

: pohled A 
!~ 

pohled B i 
~ 

lův most). Tím se vysvětluje i poměrně veliký, 6 cm široký 
ú stupek , sokl pro osazení bednění , nad kterým byla zalo
žena pata klenby. Malta mezi klenáky a nad rubem klenby 
a zároveň vlastního zdiva obvodově stěny místnosti se liší 
barvou a tvrdosti. Vyzdívaný rub klenby je provázaný se 
zdivem schodišťové šíje bez jakéhokoliv přechodu. Byl tedy 
realizován současně se stěnou . Klenební kameny jsou pa
radoxně pojeny méně pevnou maltou s vysokým podílem pís
ku. K zaklenutí byly použity kameny o výšce 12 až 14 cm. 
Byly přikládány přímo k bednění bez maltového lůžka tak, 
že se nevytvořily jinak typické otisky šalovacích prken . Z na
měřených rozměrů průběhu zakřivení klenby (vzdálenost od 
paty/kolmá výška k líci klenby) 0/0, 10/26, 20/45, 30/59 
cm je možné přibližně rekonstruovat průběh klenby, a tím 
i šířku místnosti rovnající se 350 cm . V odpovídající vzdá
lenosti byl nalezen fragment značně narušeného opukové
ho zdiva, který snad můžeme považovat právě za torzo se
verní stěny severní místnosti domu . 

Jižní stěna severní místnosti 
Z jižního líce severní místnosti byly pouze částečně od

kryty čtyři nejsvrchnější vrstvy patrně kvádříkového líce 
o výškách 24, 13, 23 a 26 cm. Sledována mohla být pouze 
velmi malá plocha líce vzhledem k přítomnosti suti prolité 
betonem. Tloušťka této zdi, která odděluje severní míst
nost od vstupní šíj e, je 71 cm (obr. 6, 7, 14). 

Všechny popisované konstrukce náležely interiéru bu
dovy. Exteriérové partie nebyly zaznamenány v žádném ze 
sledovaných úseků . 

Obr. 7: Praha 1 - Staré Město. Staroměstské náměstí, západní stěna výkopu pro vodovod v mís tě zbouraného Krenova domu. Příčný řez schodišťovou šfjí 
s pohledem na její západní stěnu: 1 - líc románského zdiva, 2 - rekonstruovaná líc románského zdiva (při dokumentaci nepřístupná), 3 - rekonstruované 
objemy románského zdiva, 4 - portálová nika, 5 -původní úroveň prahu portálové niky, 6- zvýšená úroveň prahu, 7 - zazdívka portálové niky, 8 - od· 
větrávací komínek do podlahy Krenova domu, 9 - líc zdiva v místě přiložených schodišťových stupňů, 1 O - negativ odkládací niky po vytržení ostěn~ ll -
rekonstrukce průběhu klenby přilehlé severní prostory, 12 - dodatečně vložená valená klenba současná se zazdívkou portálové niky, 13 - dodatečné pod
klenutí portálové niky, 14 -stávající úroveň terénu Staroměstského náměstí, 15 - pravděpodobná výška úrovně terénu v době výstavby románského do
mu v 1. polovinou 13. století, 16- rekonstrukce výšky geologického podloží před počátkem osídlení (povrch terasového stupně se mírně skláněl od jihu k se
veru) (dle podkladu autorů překreslil J. Hlavatý). 
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Obr. 8: Praha 1 - Staré Město, Staroměstské náměstí, Krenův dům. Sever· 
ní líc jižní stěny schodištbvé šije: 1 - líc románského zdiva, 2 - rekonstruo· 
vaná líc románského zdiva (při dokumentaci nepřístupná), 9 - líc zdiva 
v místě přiložených schodišťových stupňů, 10 - negativ odkládací niky po 
vytržení ostění, 12 - dodatečně vložená valená klenba současná se za· 
zdívkouportálové niky. Vysvětlivky viz též obr. 7 (zobraz iLJ. Hlavatý). 

Opracování kamenů a spárování 
Líce opukových kvádrů nejsou otesány plošně , jak je 

obvyklé u některých románských domů například čp. 16/I. 
Některě kameny jsou dokonce použity i bez opracování lí
ce s využitím přirozeně rovinatosti lomu opukového kame
ne. Původní spárování se těměř výhradně uchovalo pouze 
nad rubem dodatečně vloženě klenby na severní stěně scho
dišťové šíje (obr. 13). Místy byla spárovací malta rozetřena 
do líce a u tažena tahem šikmo položené zednícké lžíce. Na 
líci byly též na jednom místě dochovány doklady bílení vá
penným nátěrem. Na několika málo místech jsou použity 
úštěpky opuky ve styčných spárách, v jednom případě ta
ké jako výplň polodrážky druhotně použitého kvádru. 

Mladší úpravy 
Západní stěna s portálovou nikou byla v mladších ob

dobích několikrát upravována . Patrně nejdříve došlo k za
slepení schodišťové šíje zazděním portálu a vložením nové 
půlkruhově valené klenby (obr. 7: 12) . Tyto úpravy jsou vý
sledkem jedné s tavební etapy, což je zřejmé z provedení po
lodrážky v zazdívce na uložení šalovacích prken, lemující če
lo klenby. Paty klenby jsou poměrně razantním způsobem 
založeny do hluboko zasekaných kapes v bočních stěnách, 
na úroveň odpovídající sousední severně položené míst
nosti. Tloušťka klenby dosahuje 29 cm. Je postavena čis
tě z lomové opuky na vápennou maltu. Intaktní hlinítý až 

Obr. 9: Praha 1 -Staré Město, Staroměstské náměstí. Jilwzápadní kout scho
dišťové šije. Zcela zřetelně se zde rýsují obrysy dvou schodišťových stupňů v li· 
cijižni zdi z lomového zdiva, nad patou vložené klenby se rýst4e negatív vy· 
tržené stojky odkládací niky: 1 - líc románského zdiva, 1 O- negativ odkládací 
niky po vytržení ostění, 12 - dodatečně vložená valená klenba současná se 
zazdívkou portálové niky. Vysvětlivky viz též obr: 7 (foto J. Hlavatý). 

písčitý zásyp vložené klenby obsahuje nečetné drobné úlom
ky stavebního odpadu (opuky, malty a cihel). Absence chro
nologicky citlivých nálezů však nedovolila jeho bližší ar
cheologické datování. Gotická klenba byla v pozděj ším ob
dobí zatížena příčkou ze smíšeného zdiva opuky a cihel ve 
směru podélné osy klenby. Z příčky je zachováno pouze za
ložení na klenbě (obr. 5). 

Zazdívkou portálové níky prochází odvětrávací komínek 
šířky 40 cm a hloubky 28 cm, který ústil v podlaze příze
mí. Při vyústění do podlahy je lemován dvěmi vrstvami ci
hel 29 x 7 cm překlopené opukovou deskou , na kterě leží 
další souvrstvi patrně cihelné podlahy (obr. 7:8) . Podle pou
žitého formátu cihel je vyústění odvětrávacího komínku vý
sledkem úprav až z 19. století, ale samotná zazdívka pochází 
již z období vrcholného středověku . Byla postavena z lo
mové opuky s druhotným využitím gotických cihel formá
tu 13,5 x 7 ,5 cm. Samotná existence odvětrávacího ko
mínku dokládá, že horní část portálu včetně celé stěny mu
sela být stržena současně s prováděnými úpravami. Zá
padní stěnu s portálem vynáší segmentový pas z cihel. Cihly 
o rozměrech 31 x 6 cm jsou opatřeny maltovým náhozem 
(obr. 5 a 7: 13) . Naměřená hloubka 94 cm segmentového 
pasu pravděpodobně odpovidá skutečné tloušťce původní 
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Obr. 10: Praha 1 - Staré Město. Staroměstské náměstí. Negativ stojky od
kládací niky nad rubem vtažené klenby v j ižní stěně schodišťové šije (foto 
J. Havrda). 

stěny. Podklenutí cihelným segmentovým pasem náleží 
k novověkým stavebním úpravám suterénních prostor. 

SITUOVÁNÍ NÁLEZU AARCHEOLOGICKÝ 
KONTEXT 

Staroměstské náměstí , které se nalézá převážně na pro
středním staroměstském terasovém stupni Vllb, mělo v ra
ném středověku výrazně jinou podobu (Hrdlička 2000, 196). 
Při řešení míry zahloubení objeveného románského domu, 
respektive jeho vstupní šíje, je nutno provést rekonstruk
ci výšky povrchu lokality v minulosti. Dle rekonstrukce 
původního georeliéfu lze předpokládat, že v místě objevu 
dosahoval povrch na počátku raně středověkého osídlení 
na niveletu 189,2-189,4 m. V průběhu 12. a 1. polovině 
13. století došlo k spontánnímu navýšení sídlištních vrstev 
o 1 maž na kótu 190,2 m . Navážky, hlavně z 2. poloviny 
13. a počátku 14. století , zvýšily terén na dnešní úroveň , 

1j . 191,2 m. (Hrdlička 2005, 17, obr. 7) . Lze se domnívat, že 
pochozí úroveň náměstí se v době stavby domu pohybova
la někde okolo kóty 190,0-190,2 m. 

V bezprostřední blízkosti předpokládané severní obvo
dové zdi domu, dnes však zničené , byl zachován pouze 
0,6 m široký ú sek historického n adloží dokládající vicená
sobnou úpravu povrchu komunikace. Starší dlažba tvoře 

ná říčními a vzácně i opukovými valouny zde byla doku
mentována na niveletě 188,9 m. Na dlažbě se nalézala vrst
vička z úštěpků opuky, kterou lze interpretovat jako sta
veništní vrstvu. Pro absenci chronologicky citlivých artefaktů 
je dlažbu možno zařadit pouze na základě nálezu několika 
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Obr. ll: Praha 1 - Staré Město, Staroměstské náměstí, Krenův dům. J ižní 
líc severní stěny schodišťové šije: 1 - líc románského zdiva, 2 - rekonstru
ovaná líc románského zdiva (při dokumentaci nepřistupná}, 9 - líc zdiva 
v místě přiložených schodišťových stupňů, 12 - dodatečně vložená valená 
klenba současná se zazdívkou portátové niky. Vysvětlivky viz též obr. 7 
(zobrazit J. m avatý). 

drobných keramických zlomků do širšího intervalu 12.-13. 
století . Odkryté souvrství dokládá způsob úpravy povrchu 
terénů v místě zaniklé Mikulášské uličky, která byla situ
ovánajižně od kostela sv. Mikuláše, mezi chrámem a asa
novaným Krenovým domem. Snížený povrch podloží se na
lézal na kótě 188,6 m. Při výzkumu nebyly nalezeny žádné 
sídlištní vrstvy přimo sousedící s objevenou architekturou. 
Vzhledem k zjištěným niveletám vrstev dokumentovaných 
severně od románského domu musela mít zmíněná ulička 
na konci raného a na počátku vrcholného středověku po
dobu úvozu s povrchem nižším, než byl okolní terén , ovšem 
v průběhu u žívání komunikace došlo k postupnému zvy
šování jejího povrchu. Obdobná komunikace byla odkryta 
v Kaprově ulici (Havrda- Tryml2009, 41). Z výše uvedeného 
vyplývá, že není možné jednoznačně ověřit výškové pomě
ry a ani archeologicky datovat torzo objeveného domu . Za 
jediný bezpečně doložený výškový údaj lze považovat výš
ku původního prahu, který byl odkryt v portálové nice 
vstupní schodišťové šíje, jež činila 189,10 m .31 Pod tímto 
prahem byly odkryty stopy po dvou schodišťových s tup
ních vysokých 0,24 m. Míru zahloubení s tavby lze odhad
nout na přibližně 1,5-2 m. J e třeba konstatovat , že výška 
prahu vstupní šíje domu koresponduje s výškou mladší ze 
dvou dlažeb, které jsme měli možnost dokumentovat v pro
storu někdej ší Mikulášské uličky. Ulička se nalézala v bez
prostřední blízkosti románského domu, severně od něho. 

V blízkosti níže popsaného kvádříkového domu se na
lézá několik archeologických dokumentačních bodů (Hrd
lička 2005, obr. 3: body 2299, 1177, 1919, 2267, 265 a 630) 
(obr. 3). Větší archeologický výzkum proběhl v roce 1987, kdy 
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Obr. 12: Praha 1 - Staré Město, Staroměstské náměstí. Severní stěna scho
dišťové šije. V koutě místnosti, vlevo dole se rýsují obrysy dvou schodišťo

vých stupňů. Do kvádříkového zdiva byla dodatečně vložena klenba z lomové 
opuky (nahoře) (foto J. Hlavatý). 

jižně od zkoumané plochy bylo ve výkopu pro kanalizaci 
dokumentováno jihozápadní nároží Krenova domu (obr. 4). 
Většina trasy výkopu se však nalézala v místech recent
ních zásahů. Dokumentováno zde bylo ojediněle dochova
né zvrstvení historického nadloží s minimálně trojnásobnou 
úpravou povrchu náměstí (Bureš- Dragoun 1991, 278). 
V roce 1994 byl realizován výzkum v jižní části zmíněného 
domu. V prostoru jeho interiéru byly odkryty sklepy zřejmě 
středověkého původu a dále byla identifikována jižní obvo
dová zeď domu nejspíše gotického stáří. Středověké sou
vrstvi zde nebylo zjištěno. V přilehlé části bývalé Mikuláš
ské uličky byly zachyceny jen drobné relikty původních si
tuací. Úroveň podloží se nalézala na niveletě 189,35 m (To
mášek 1995, 243). Není však zřejmé , zda podloží zde nebylo 
uměle sníženo. 

Zmíněný Krenův dům (obr. 15) byl zbořen v roce 1901 , 
z důvodů plánování tramvajové trati vedoucí přes Staro
městské náměstí. Objekt s původním číslem 936 byl též 
znám jako Krennův, Chřenovský, Křenovský, Chřenův, Kře
nův, Grenův, Kronhaus, Krenhaus či průchoditý dům (Ruth 
1904, 1002; Teige 1910, 232). Východní křídlo domu bylo 
součástí komplikovaně řešené západní fronty náměstí. Ro
mánské konstrukce se nalézaly přibližně uprostřed suterénu 
severního křídla domu, které se nalézalo naproti kostelu 
sv. Mikuláše. V minulosti zde stál jeden z největších a i nej
dražších gotických staroměstských domů (Ruth 1904, 1002). 
Nejstarší bezpečná zmínka o majitelích domu je až z roku 

Obr. 13: Praha 1 - Staré Město, Staroměstské náměstí. Zakonzervovaná 
horní část líce severní zdi schodišťové šije nad rubem dodatečně vložené klen
by. Původní úprava spár se zde zachovalo ve velmi dobrém stavu (fotoJ. Ha
vrda). 

1409, kdy je jako majitel jmenován Frick Neugruner, bohatý 
chebský měšťan (Tomek 1865, 17). Dispozice objektu na 
půdoryse nepravidelného pětiúhelníka s vnitřním dvorem, 
navíc při absenci informací o středověkém rozparcelování 
tohoto prostoru, nevylučuje možnost vyslovit hypotézu, že 
se v těchto místech nalézal raně středověký dvorec, jehož 
jádrem mohl být kamenný románský dům objevený zde 
v roce 2009 (obr. 4). 

ZÁVĚR 

Odkrytí neznámého románského objektu patří k po
měrně vzácným nálezům. Nález interpretujeme jako vstup
ní šíji románského domu, který se nalézal v blízkosti tržiš
tě (dnešního Staroměstského náměstí) a měl patrně i vaz
bu na vznikající uliční síť. Jedná se o vůbec první docho
vanou a jedinou nám známou část čelní partie vstupní šíje, 
která je uzavřena směrem do exteriéru stěnou s částečně do
chovaným portálem. Celkový půdorys domu je na základě 
současných informací rekonstruovatelný pouze hypotetic
ky a ve variantách. Z analogií lze předpokládat, že přístup 
do budovy byl z jeho zadní, dvorní strany (Dragoun - Ška
brada - Tryml2002, 337). Celková nalezená situace by mo
hla odpovídat obvyklému dispozičnímu řešení, v němž se 
zděnou šíjí vstupuje z hloubi parcely do hlavního polosu
terénního prostoru, situovaném při veřejném prostranstvi. 
Hlavní místnost domu lze hypoteticky očekávat nejspíše 
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Obr. 14: Praha 1 -Staré Město. Staroměstské náměstí. Celní pohled na řez 
severní zdí schodišťové šye. Vložená gotická klenba vlevo je založena do hlu· 
boce vysekaných kapes, vpravo je méně čitelnýjednolitý přechodjádra ro· 
mánského zdiva do zaklenutí severní místnosti. ústupek paty klenby vůči 
líci zdiva j e 6 cm (foto J . Hlavatý). 

v ose vstupní schodišťové šíje, tj. východně od ní. Z toho by 
vyplývalo, že východní zeď hlavní místnosti domu by se 
snad přímo obracela k veřejnému prostoru, tržišti. Je prav
děpodobné, že dům měl přímý kontakt s uliční čárou. Se
verně od domu se nalézala archeologicky doložená středo
věká komunikace. 

Za ojedinělé je možné považovat použití vyzdívky nad 
rubem valené klenby. Ta byla zaznamenána v místnosti 
nalézající se severně od vstupní šíje. Větší místnosti ro
mánských domů jsou téměř výhradně zaklenuty křížovou 
klenbou. Výjimku tvoří pouze domy čp. 459/1 a 549/1, je
jichž hlavní obdélné prostory jsou zaklenuty valenou klen
bou (Dragoun- Škabrada- Tryml2002, 334). 

Vznik pražských románských domů je běžně řazen do 
období 2. poloviny 12. a do podstatné části 1. poloviny 
13. století. Dynamika vývoje pražských kvádříkových domů 
byla sledována v několika stavebních fázích, kde mladší fá
ze se vyznačovaly menší precizností provedení, menší peč
livostí opracování opukových kvádříků (Dragoun 2009b, 
362). Jako další ukazatel je uváděna i výška kvádříkových 
řádků. Je však zřejmé, že tato kritéria nelze zevšeobecnit 
(Dragoun- Škabrada- Tryml 2002, 354-355; naposledy 
Dragoun 2009b, 363 -364; Dragoun 2010, 298). Přesnější 

datace nálezu je značně problematická. Nebyl zachován 
kontakt zděných konstrukcí s archeologickými terény v ex
teriéru domu, nebyly nalezeny žádné tvaroslovné prvky in 
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Obr. 15: Praha 1 -Staré Město, Staroměstské náměstí. Krenův dům těsně 
před svou demolicí. Pohled od jihovýchodu (foto archiv Muzea hlavního měs
ta Prahy). 

situ, ani nebyl objeven dřevěný prvek vhodný pro dendro
chronologickou analýzu. Odkázáni jsme tak hlavně na po
zorování stavebního provedení. Odhalené kvádříkové zdi 
svým charakterem obecně zapadají do stavební kultury 
označované jako románská. Dle pojednání spár, ojedinělé
ho použiti plochých úštěpků opuky při vyrovnání výšky řá
dek a ne příliš kvalitního opracování kvádříků je možno 
tento dům řadit spíše k mladší skupině pražských román
ských domů. Je však nutno poznamenat, že v každém ob
dobí lze nalézt příklady kvalitního a méně kvalitního tech
níckého provedení, které odvisí například od zkušenosti ře
meslníků. Na stavbě se mohlo podílet i vice různých dílen. 
Pečlivě opracované kameny ostění portálové niky mohly být 
vyrobeny jinde než ostatní znatelně méně precizně opraco
vané kvádříky v líci zdí.41 Přestože je okolí nálezu hustě prot
káno výkopy pro inženýrské sítě , které místy totálně zniči
ly historické nadloží, nelze vyloučit i existenci dalších ro
mánských konstrukcí v místech asanované zástavby Sta
roměstského náměsti.51 
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POZNÁMKY 
1) Za laskavé konzultace týkající se objevených konstrukcí děkujeme 

Zd. Dragounovi, M. Kovářovi, J . Podliskovi, M. Ryklovi a M. Trymlovi. 
2) Všechny výškové údaje jsou uváděny v systému Balt po vyrovnání 

(Bpv). 
3) Původní práh byl odstraněn , ale protože byly zachovány obě špalety por

tálové niky, je možno jeho výšku poměrně bezpečně určit. Po srovná
ní uvedených nívelet je možno konstatovat, že práh mohl být přibliž
ně jeden metr pod tehdejším terénem. 

4) V tomto bodě děkujeme za Konzultaci M. Ryklovi 
5) V těsné blízkosti a to jihovýchodně od referované románské šíj e byla 

v roce 1997 vykopána rozměrná šachta pro kanalizaci (obr. 3 - bod 
2299; Hrdlička 2005, 9) . Žádné středověké konstrukce zde však za
znamenány nebyly, celý prostor byl narušen mladšírrú výkopy (za úst
ní sdělení děkujeme Zd. Dragounovi). 

UNBEKANNTES ROMANISCHES HAUS AUF STARO
MĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ lN PRAHAIALTSTADTER RING 
IN PRAG 

Romanische Hiiuser auf dem Altstiidter Ring und in seiner Umge
bung gehbren zu gut bekannten Objekten der Prager friihmittelalterli
chen Architektur. Um den Platz befand sich in der 2. Hiilfte des 12. und 
in der l. Hiilfte des 13 . Jahrhunderts eine Reihe von steinernen Bauten 
unterschiedlicher Dispositionslbsung. tiberreste der romanischen Hiiu
ser wurden im Rathausblock und bei der siidlichen und bstlichen Front 
des Platzes entdeckt. Infolge der Assaníerung zurWende des 19. und 20. 
Jahrhunderts wurden jed och Belege iiber die eventuelle Existenz der ro
maníschen Objekte bei der nordwestlichen und teilweise auch nbrdlichen 
Front des Platzes vernichtet und zugeschiittet. Die Gelegenheit die iilte
re Besiedlung, einschlie~lich Oberreste der Architektur ha t die Aus
wechslung des Wasserleitungsstrangs im nordwestlichen Teil des Plat-

zes gebrach t. In der Wand des alten Aushubs wurde ein Torso des roma
níschen Hauses entdeckt. Von dem Haus wurden zwei Teile seines Inte
rieurs freigelegt und zwar der Eingangshals mít der erhaltenen Portal
nische und an ihn anliegendes Torso eines Raumes mít Tonnengewbl
be gewblbt. Die Freilegung des unbekannten romanischen Hauses ge
hbrt zu den verhiiltnismii~ ig seltenen Funden. Der liingliche Ein
gangshals ist 2, 78 m breit und er ist in der Lange von 2 m, die nicht voll
stiindig ist, dokumentiert. Es wurde zusammenhiingend nur die west
liche Stirn des Halses zu sammen mit kurzen Abschnítten der Seiten
wiinde freigelegt. Es konnten zusammen 8 Quaderschichten dokumen
tiert werden. Es handelt sich um einen iiberhaupt ersten erhaltenen 
und den einzigen uns bekannten Teil der Stirnpartie des Eingangshal
ses, die in der Richtung zum Exterieur durch eine Wand mit dem teil
weise erhaltenen Portal geschlossen ist. Der gesamte Grundriss des 
Hauses ist auf Grund der zeitgenbssischen Informationen nur hypo
thetisch und in Varianten rekonstruierbar. Aus Analogien kann man 
voraussetzen, dass der Zugang zum Gebiiude von seiner hinteren Hofsei
te war. Die gesamte gefundene Situation kbnnte der iiblichen Disposi
tionslbsung entsprechen, in der man durch den gemauerten Hais von 
derTiefe der Parzelle in den Halbsouterralnraum, situiert bei dem offent
lichen Ra um, kommt. Den Hauptraum des Hauses kann man hypothe
tisch am ehesten in der Achse des Eingangstreppenhalses erwarten , 
d. h. bstlich von ihm. Daraus kbnnte hervorgehen, dass sich die bstli
che Mauer des Hauptraumes des Hauses vielleicht direkt zu dem offent
lichen Raum, dem Marktplatz wenden konnte. Es ist wahrscheinllch, dass 
das Haus einen direkten Kontakt mit der Stra.ISenfluchtlinie hatte . Nbrd

lich vom Haus befand sich eine archiiologisch belegte mittelalterliche 
Kommunikation. Fiir vereinzelt kann man die Verwendung der Aus
mauerung iiber dem Riicken des Tonnengewblbes halten. Sie wurde in 
dem Raum, der sich nbrdlich von dem Eingangshals befindet bemerkt. 

Grb~ere Riiume der romaníschen Hiiuser sind fast ausschlie~lich rrút 
dem Kreuzgewblbe gewolbt. Der Ursprung der Prager romanischen Hiiu
ser wird gewbhnlich in die Zeit der 2. Hiilfte des 12. und in den wesent
lichen Teil der l. Hiilfte des 13. Jahrhunderts eingereiht. Eine genau
ere Datierung des Fund es ist sehr problematisch. Es wurde kein Kon
takt der gemauerten Konstruktionen mít den archiiologischen Terrains 
im Exterieur des Hauses erhalten, es wurden keine morphologischen Ele
mente in sítu gefunden, es wurde kein hblzernes Element, geeignet fiir 
eine dendrochronologische Analyse entdeckt. Nach der Behandlung der 
Fugen , der vereinzelten Verwendung der flachen Splitter des Sandmer
gels bei dem Ausgleich der Hbhe der Schichten und nícht sehr guten Bear
beitung der Quader kann man dieses Haus eher zu der jiingeren Grup
pe der Prager romanischen Hiiuser reihen. Obwohl die Umgebung des 
Fundes dicht durch Aushiibe fiir Versorgungs- und Entsorgungslei
tungen durchwebt ist, die hie und da die historische tiberlagerung to
tal verníchtet haben, kann man auch die Existenz weiterer romaníschen 
Konstruktionen in der Stelle der assanierten Bebauung des Altstiidter 
Rings nicht ausschlie~en. 

ABBILDUNGEN 
Abb. 1: Prag 1 - Altstadt, Altstéidter Ring. Herausnehmen der Verfilllung in 
der Trasse des iilteren Aushubs for den Wasserleitungsstrang in der Stel
le, wo der romanische Vorganger des ehemalígen Kren-Hauses stand. Blick 
von der Pařížská/ Pariser Straj3e (Foto J. Havrda). 
Abb. 2: Praha/ Prag 1 - Staré Město I Altstadt, Ausschnitt aus der Kataster
karte. Romanische Hauser auj dem Staroměstské náměstí/ Altstadter Ring 
und in seiner ndchsten Umgebung mit der Bezei.chnung des entdeckten Ob
jekts in der Stelle des ehemaligen Kren-Hauses siidwestlich von der Ni
klaskirche. Einzeichnung der romanischen Hduser nach Dragoun - Ška
brada - Tryml 2002, 26-27 und Podliska 2007, 44 (Konskr. -Nr. 1064) (be
arbeitet von J . Hlavatý). 
Abb. 3: Prag 1 - Altstadt, nordwestlicher Teil des A ltstddter Ring s. Schwarz 
mit dem Pjeil bezeichnet der westliche Eingangshals des entdeckten roma
nischen Hauses. Graue Flachen mit Nummern: archaologische Untersu
chungen im nordwestlichen Teil des Platzes nach der Karte der a rchaolo
gischen Dokumentierungspunkte in Prager Denkmalreservation (Hrdlička 
2005, 9, Abb. 3). Gestri.chelt bezei.chnet die iiltere BebauW19: Kren-Haus, Stra
j3enfront in der Stelle der heutígen Pariser Stra}3e und der abgerissene Rat
hausblock (abgebildet von J. H lavatý). 
Abb. 4: Prag 1 -Altstadt, Altstadter Ring. Ausschnitt aus der Karte des sta
bílen Katasters mit der Einzeichnung der romanischen Konstruktionen -
schwarz. Gestrichelt - eine der Varianten des hypothetischen Grundrisses 
des romanischen Hauses (abgebildet von J. Hlavatý). 
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Abb. 5: Prag 1 - Altstadt. Altstader Ring. Gesamtsituation der jreigelegten 
Partien des Treppenhalses nach dem Herausnehmen der Verjilllung des 
Wasserleitungsstrangs in der Westwand des Aushubs. lm rechten Teil von 
der mittleren Scheidemauer bejand sich der niirdliche Raum parallel mit 
dem Treppenhals mit der Breite von 3,5 m, gewiilbt mit dem Tonnengewiil
be (Foto J. Hlavatý). 
Abb. 6: Prag 1 -Altstadt, Altstadter Ring, Grundriss der entdeckten roma
nischen Konstruktionen mit der Bezeichnung des sudlichen Endes des Aus
hubs for den Wasserleitungsstrang (abgebildet von J. Hlavatý). 
Abb. 7: Prag 1 -Altstadt, Altstddter Ring, Westwand des Aushubs jtlr den 
Wasserleitungsstrang in der Stelle des abgerissenen Kren-Hauses. Qu
erschnitt durch den Treppenhals mit der Ansicht seiner Westwand. 
1 - Haupt der romanischen Mauer, 2 - rekonstruiertes Haupt der romani
schen Mauer (bei der Dokumentation nicht zuganglich). 3 - rekonstruierter 
Umjang des romani-schen Mauerwerlces, 4 - Portalnische, 5 - urspriingliches 
Niveau der Schwelle der Portalnische, 6 - erhiihtes Niveau der Schwelle, 
7- Ausmauerung der Portalnische, 8- Entlujtungsschomsteln in den Fuj3bo
den des Kren-Hauses, 9 - Mauerhaupt in der Stelle der beigelegten Trep
penstujen, 1 O- Negativ der Ablegenische nach demAujre(J3en der Leibung, 
ll - Rekonstrulction des Verlaujes des Gewolbes des anliegenden nordlichen 
Raumes, 12 - nach- traglich eingelegtes Tonnengewiilbe gleichzeitig mit 
der Ausmauerung der Portalnische, 13 - nachtragliche Unterwalbung der Por
talnische, 14 - bestehendes Niveau des Terrains des Altstddter Rings , 
15 - wahrscheinliche Hiihe des Niveaus des Terrains in der Zeit des Aujbaus 
des romanischen Hauses in der 1. Haijte des 13. Jahrhunderts, 16 - Rekon
struktion der Hohe des geologischen Untergrundes vor dem Arifang der Be
siedlung (die Obeljlache der Terrassenstuje war vom Suden nach Norden 
ma.!3ig gesenlct) (!aut Unterlagen der Autoren umgezeichnet von J. Hlavatý). 
Abb. 8: Prag 1 -Altstadt, Altstéidter Ring, Kren-Haus. Nordliches Haupt der 
Siidwand des Treppenhalses. Erliiuterungen auch die Abb. 7: 1 - Haupt der 
romanischen Mauer, 2 - rekonstruiertes Haupt der romanischen Mauer (bei 
der Dokumentation nicht zuganglich). 9- Mauerhaupt in der Stelle der bei
gelegten Treppenstujen, 1 O- Negativ der Ablegenische nach demAujre(J3en 
der Le!bung. 12- nachtraglich eingelegtes Tonnengewolbe gleichzeitig mit 
der Ausmauerung der Portalnische (abgebildet von J. Hlavatý). 
Abb. 9: Prag 1 - Altstadt, Altstéidter Ring. Sudwestliche Ecke des Treppen
halses. Es zeichnen sich hier vollig deutlich Umrisse von zwei Treppenstu
jen im Haupt der Mauer aus dem Bruchsteinmauerwerk. Uber dem Fu.!3 des 
eingelegten GewOlbes zeichnet sich ein Negativ des aujgerissenen Stdn
ders der Ablegenische: 1 - Haupt der romanischen Mauer, 1 O- Negativ der 
Ablegenische nach dem Aujre(J3en der Leibung, 12 - nachtraglich eingeleg
tes Tonnengewolbe gleichzeitig mit der Ausmauerung der Portalnische. Er
lauterungen auch in der Abb. 7 (Foto J. Hlavatý). 
Abb. 10: Prag 1 -Altstadt, Altstéidter Ring. Negativ des Stdnders der Able
genische uber dem GewOlberiicken des eingelegten Gewolbes in der Siid-
wand des Treppenhalses (Foto J. Havrda). 
Abb. ll: Prag 1 -Altstadt, Altstéidter Ring. Prag 1 -Altstadt, Altstéidter Ring. 
Kren-Haus. Siidliches Haupt der Nordwand des Treppenhalses. Erlaute
rungen auch in der Abb. 7: 1 - Haupt der romanischen Mauer, 2 - rekon
struiertes Haupt der romanischen Mauer (bei der Dokumentation nicht zu
ganglich}, 9- Mauerhaupt in der Stelle der beigelegten Treppenstujen, 
12 - nachtraglich eingelegtes Tonnengewolbe gleichzeitig mit der Ausmau
erung der Portalnische (abgebildet von J. Hlavatý). 
Abb. 12: Prag 1 - Altstadt, Altstadter Ring. Nordwand des Treppenhalses. 
In der Ecke des Raumes, links unten zeichnen sich Umrisse von zwei Trep
penstujen. In das Quadermauerwerk wurde nachtraglich das Gewolbe aus 
Bruchsteinsandmergel (oben) eingelegt (Foto J. Hlavatý). 
Abb. 13: Prag 1 - Altstadt, Altstadter Ring. Einkonservierter oberer Teil des 
Hauptes der Nordwand des Treppenhalses uber dem Rucken des nacht
raglich eingelegten Gewolbes. Die urspriingliche Herrlchtung der Fugen hat 
sich in einem sehr guten Zustand erhalten (Foto J. Havrda). 
Abb. 14: Prag 1 -Altstadt. Altstéidter Ring. Frontalansicht des Schnittes 
durch die Nordwand des Treppenhalses. Das eingelegte gotische Gewolbe 
ist in tief ausgeme(J3elte Taschen eingelegt, rechts befindet sich ein weniger 
lesbarer einheitlicher Obergang des Kernes des romanischen Mauerwer
kes in die WOlbung des nordlichen Raumes. Der Rucksprung des Gewolbe
ju.!3es macht dem Mauerhaupt gegeniiber 6 cm (Foto J. Hlavatý). 
Abb. 15: Prag 1 - Altstadt, Altstéidter Ring. Kren-Haus kurz vor seiner De
molierung. Ansicht von Sudosten (Foto Archiv des Museums der Hauptstadt 
Prag). 

(Obersetzung J. Kroupová) 
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