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VI       CESTY A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
V MINULOSTI MĚSTA

Komunikace byly vždy významným prvkem osídlení. 
Patřily mezi místa, kolem nichž se soustřeďoval život 
každé osady nebo města. Spojovaly hrady, tržiště 
i přechody přes řeku. Kolem hlavních ulic stály domy 
a později výstavné paláce nejbohatších a nejvlivněj
ších obyvatel města. Na ulicích se žilo, obchodovalo 
i popravovalo.
Znalost historické komunikační sítě patří mezi klíčo
vé předpoklady pro poznání dějin města. Generace 
badatelů se proto snažily rekonstruovat průběh hlav
ních komunikací v prostoru raně středověké pražské 
aglomerace. Vycházejíce ze stávajících tras, pokoušeli 

se historici, urbanisté a architekti v kombinaci s písem
nými záznamy a starými vyobrazeními města určit 
průběh hlavních středověkých cest retrospektivními 
metodami. Postupně začala do řešení této proble
matiky výrazněji promlouvat i archeologie. Výsledky 
výzkumů v ulicích a na náměstích často zpochybnily 
starší, mnohdy na první pohled samozřejmá řešení. 
Například výzkumy na ploše Malého náměstí na Sta
rém Městě ukázaly situaci mnohem komplikovanější 
(→III, VIII). Na místě, kde se měla od nepaměti roz
kládat křižovatka cest, byly zjištěny stopy po intenziv
ním zpracování železa, poté celý prostor sloužil jako 

 Schéma raně středověké komunikační sítě na staroměstském území (Líbal – Muk 1996), upravili a doplnili J. Havrda a J. Pod
liska, 2017, NPÚ Praha.
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pohřebiště a teprve v průběhu 1. poloviny 12. století 
zde vznikla zpevněná komunikace. Ta měla nejprve 
podobu vidlice cest a až později byla vydlážděna 
celá plocha náměstí. Podobný vývoj stojí na počátku 
řady pražských náměstí historického centra, jejichž 
podoba je výsledkem staletí trvajícího vývoje, ukon
čeného v řadě případů takřka v době nedávné. Pro
gramově vzniklá veřejná prostranství byla výsled
kem až vrcholně středověkého plánování městských 
půdorysů, v jejichž středu se nalézalo náměstí pravi
delného tvaru. V Praze je tento proces spojen s insti
tucionálními městy a ve své nejtypičtější podobě jej 
můžeme vidět u rozměrných náměstí Hradčan, Malé 
Strany nebo Nového Města (→50).
Zásadní význam v konfiguraci komunikační sítě měla 
poloha míst vhodných k překonání řeky. Většina ba
datelů zastává názor, že v centru pražského osídlení 
byly přechody dva, most nedaleko dnešního Karlova 
mostu a brod, který se nalézal severněji, u dnešního 
Klárova (→17). Dále po proudu řeky byl brod až 
v místě ostrova Štvanice. Pro poznání situace při vy
ústění mostu na malostranském břehu jsou zásadní 
výsledky výzkumu v Mostecké ulici. Pod její vozovkou 
byly objeveny relikty až dvacet tři metrů široké dře
věné komunikace, která plnila svoji funkci v průběhu 

10. století (→13). Tato konstrukce je interpretována 
jako nástupiště k přechodu přes řeku – prostor, kde 
se řadily obchodní karavany, jež se chystaly překročit 
Vltavu. Pravděpodobně na ni navazoval v písemných 
pramenech zmíněný dřevěný předchůdce Juditina 
mostu (→14), archeologicky zatím nedoložený. Jak 
z areálu Pražského hradu, tak z jeho podhradí – z úze
mí Malé Strany – evidujeme raně středověkých dřevě
ných komunikací více. Zdejší komplikovanější terén 
zjevně vyžadoval použití různých druhů konstrukcí 
a povrchů. Mimořádně zajímavý je například svazek 
dřevěných cest z konce 9.–11. století odkrytý u jiho
západního rohu Malostranského náměstí (→15). 
Je pravděpodobné, že jde o fragmenty cest před 
branou někdejšího dřevohliněného opevnění centra 
malostranského podhradí (→II).
S podobou nejstarších pražských komunikací souvisí 
i otázka vzhledu nejstaršího veřejného prostranství 
pod Pražským hradem, které muselo být spojeno 
s obchodem. V nejstarší zprávě o Praze z roku 965/966 
od arabskožidovského kupce Ibráhíma ibn Jákúba 
se o jeho vzhledu nedozvídáme nic podrobného. Ani 
archeologie dosud nepřinesla žádné prokazatelné 
doklady, z nichž by bylo možné rekonstruovat jeho 
podobu a rozsah. Pro nejstarší období pražského 
podhradí tak nelze vyloučit, že zde žádná velká pro
stranství, tak jak je známe z pozdějšího městského 
období, nebyla a obchodní aktivity se tak odehrávaly 
jinde nebo jinou formou, například v prostoru cest 
nebo v rámci obytné zástavby.
Trasy komunikací se v průběhu času měnily, přizpů
sobovaly se vývoji městského organismu. Zásadním 
přelomem v historii pražské aglomerace bylo přene
sení centra osídlení z přeplněné Malé Strany na pravý 
břeh. Zdá se, že právě v souvislosti s přesunem hlavní
ho tržiště do prostoru dnešního Staroměstského ná
městí dochází od 1. třetiny 12. století ve větším mě
řítku k výstavbě ustálené komunikační sítě na Starém 

 Ideální profil napříč Karmelitskou ulicí blízko křižovatky s ulicí Harantovou na Malé Straně sestavený z řezů získaných archeo
logickým výzku mem. Středověký úvoz vysypávaný kameny v pozdním středověku nahradily dlažby z křemencových kamenů 
kladených do písku. 1 – středověká úvozová cesta s povrchem zpevňovaným říčními valouny; 2 – křemencová dlažba (2. pol. 
15. – poč. 16. stol.; 3 – křemencová dlažba v písčitém loži narušená dřevěným vodovodem; 4 – dřevěný vodovod, dendrochrono
logicky datovaný k roku 1559; 5 – valounová dlažba; 6 – současná dlažba (Havrda – Tryml 2013d).

 Raně středověká jezdecká ostruha s bodcem nalezená 
východně od Staroměstského náměstí. Foto M. Kalíšek, 2006, 
NPÚ Praha.
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Městě. Tuto změnu, kromě již zmíněného Malého 
náměstí, dokládají i další výzkumy, které prokázaly, 
že stabilní komunikace byla budována až v další fázi 
osídlení. Dalším faktorem, který se musel odrazit ve 
výstavbě nových komunikací, bylo dočasné přenesení 
panovnického sídla na Vyšehrad. Tzv. vyšehradskou 
cestu se zatím nepodařilo jednoznačně archeologic
ky identifikovat (možná měla několik větví), nicméně 
je velmi pravděpodobné, že jejím odrazem je pás ar
cheologických nálezů táhnoucí se po pravém vltav
ském břehu k Vyšehradu.
S rozvojem zdejšího osídlení je spojeno i formování 
ústředního veřejného prostoru v místech dnešního 
Staroměstského náměstí, které zaujímalo plochu 
necelého hektaru na jedné z vyšších vltavských teras 
(→39). Zvolená plocha byla neobyčejně příhodná, 
ležela při hlavní pražské komunikační ose probíhající 
pražskou kotlinou ve směru západ–východ, blízko 

u přechodu přes řeku, ale mimo dosah velkých po
vodní. Jeho podoba s vyústěním důležitých komu
nikací se dotvořila ještě před výstavbou opevnění 
Starého Města. Vznik tohoto prostranství můžeme 
zařadit na počátek 12. století a spojit jej s ústředním 
pražským trhem, o němž se opakovaně zmiňuje ve 
svém díle kronikář Kosmas. Velice záhy na východní 
straně vyrostl opevněný knížecí dvůr zvaný Týn či 
Ungelt (→35) a špitální kostel P. Marie, předchůdce 
dnešního gotického Týnského chrámu (→36). Nej
starší náměstí si v této době můžeme představit jako 
rozlehlou a pouze místy zpevněnou plochu, kterou 
procházely cesty a na které se nalézaly shluky účelo
vých staveb a objektů využívaných pro obchodní 
a řemeslné aktivity zdejších obyvatel a návštěvníků. 
Množství odpadu, který povětšinou zůstával ležet na 
ploše náměstí, bylo po čase opakovaně překrýváno 
kamenným posypem. Takto spontánně vzniklé sou

 Středověké podkovy z pražských komunikací v oblasti 
Vodičkovy ulice na Novém Městě. Foto F. Flek, 2009, NPÚ Praha.

 Pozůstatky dřevěné cesty z 10. století z domu čp. 260 na 
Malostranském náměstí. Foto E. Ditmar, 2006, NPÚ Praha.

 Dlaždiči při práci, kolem roku 1448 (Binding 2001).

 Pozdně středověká křemencová dlažba, dnes zaniklé uličky 
objevené při výzkumu v roce 2003 na dvoře domu čp. 459, 
situovaná mezi Nebovidskou ulicí a ulicí Újezd na Malé Straně 
(Havrda – Tryml 2013d).
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vrství s několika úrovněmi zpevněných povrchů zde 
v průběhu 12.–13. století navýšilo terén místy až o dva 
metry a stalo se základem dnešního povrchu náměs
tí. K jeho stabilizaci došlo v průběhu 13. a 14. století 
v souvislosti s výstavbou zděné zástavby po jeho 
obvodu a celoplošným vydlážděním, jakož i pravi
delnou údržbou jeho povrchu.
Při budování a úpravách venkovních komunikací 
a veřejných prostranství se uplatnila široká škála ma
teriálů i různé stavební technologie, jejichž použití se 
kromě toho proměňovalo v čase. Nejčastěji byly his
torické pochozí i pojezdové plochy cest a veřejných 
prostranství zpevněny posypem tvořeným vrstvami 
štěrku, později pečlivě kladenými kameny. V Praze 
se pro nejstarší období používaly hlavně říční valou
ny, později se začaly objevovat i úlomky opuky. Od 
vrcholného středověku se používaly i jiné horniny 
(křemence, břidlice, pískovce). Výjimečně byly využí
vány i odpadní materiály (struska či kosti). Zdá se, že 
prvotní komunikace byly většinou prosté, nezpevně
né, někdy je tvořily vyježděné úvozy, např. v Kaprově 
ulici. Na rozdíl od členitého malostranského terénu 
nebylo na pravém břehu, kde existovalo rovinaté sta
bilní podloží, většinou nutné složitěji zpevňovat jejich 
povrch. Upravován byl až po určité době, kdy dosa
vadní podoba přestala vyhovovat zvýšeným náro
kům. Intenzivní provoz si vyžádal opakované rekon
struování zpevněného povrchu vozovek, takže někde 
vzniklo i metr mocné kamenité souvrství (např. u ces
ty objevené v linii Platnéřské ulice →38). Jinde byly 
doloženy jednotlivé vrstvy jednoduchých valoun
kových dlažeb či jen kamenité posypy zpevňující 
povrch. Na něm se časem usazovaly vrstvy nečistot. 

Například v jedné nepříliš hluboké archeologické 
sondě dokumentované východně od Staroměstské
ho náměstí v ulici Malá Štupartská bylo zazname
náno osm zpevněných úrovní. Pokládka kamenů do 
předem připraveného lože z písku není ze starších 
období doložena, předpokládáme proto, že tento 
způsob se stal běžným až od pozdního středověku. 
Kameny zpevňující povrch komunikací ležely obvykle 
na úrovni terénu. Je ale zřejmé, že zdaleka ne všech
ny cesty a vozovky byly v předlokační aglomeraci či 
ve středověkém městě zpevněné. Dnešní podoba 
uliční sítě historického centra Prahy tak v některých 
případech navazuje na cesty staré více než tisíc let 
a je dokladem postupného vývoje od podhradí 
k dnešnímu městu.

Literatura: Cymbalak – Podliska 2009; Čiháková 
2007; 2008a; 2008b; Čiháková – Müller 2008; Havr
da – Podliska 2015; Havrda – Tryml 2009a; 2013d; 
Ječný 1986; Líbal – Muk 1996; Liška 1949; Starec 
1998

 Raně novověká dlažba novoměstského domovního dvora 
objevená na ploše bývalých kasáren na náměstí Republiky, 
vyskládaná z říčních valounů a křemenců. Foto E. Ditmar, 
2003, NPÚ Praha.

 Dlažba raně novověké komunikace z areálu staroměst
ského Klementina, v jejíž konstrukci byly použity fragmenty 
mlýnských kamenů. Povrch malé uličky byl objeven v hloub
ce 3 metry pod současným terénem. Foto J. Hlavatý, 2017, 
NPÚ Praha.
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