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Raně středověké opevnění na Hradčanech v Praze
Nové poznatky na základě výzkumů z let 2011 a 2013
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Příspěvek se zabývá nálezem pozůstatku opevnění – příkopu a torza čelní kamenné zdi na Hradčanském náměstí v Praze 1-Hradčanech.
Jedná se o první jasný doklad existence opevnění západně od dnešního Pražského hradu. V textu je podrobně popsána archeologická
nálezová situace s interpretačními závěry o předpokládaném způsobu zanášení a zániku příkopu. Následuje vyhodnocení pylové a makrozbytkové analýzy výplně příkopu. Výsledky obou analýz jsou společně shrnuty. Ve druhé polovině příspěvku je věnována pozornost
přehledu dosavadního poznání předrománského fortifikačního systému pražského levobřeží, přičemž je kladen důraz na doposud nepublikované nálezové situace z Hradčan. V závěrečné diskusi je poukázáno na problematiku vzájemného vztahu Pražského hradu, Malé
Strany a Hradčan.
Early Medieval fortification at Hradčany in Prague. New information from the excavation in 2011 and 2013
This article concerns discovery of fortification remains – a ditch and a fragment of a front stone wall at Hradčanské square in Prague 1-Hradčany. This is the first clear evidence of the fortification existence to the west from today’s Prague castle. Archaeological excavations are described in detail with interpretations concerning the infilling and deterioration of the ditch. Pollen and macroremains analysis
of the ditch fill are included with their results summarized together. The second part of the article is an overview of current knowledge of
the pre-Romanesque fortification of the Prague left bank with highlighting unpublished data from Hradčany. The final discussion points at
problems of interrelation between the Prague castle, Malá Strana and Hradčany.
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Úvod
Informací k raně středověkému opevnění pražského levobřeží v posledních letech stále přibývá.
Stává se pomalu pravidlem, že při záchranném archeologickém výzkumu v areálu Malé Strany
bývají zachyceny relikty fortifikačních systémů z nejstarších fází osídlení. Neustále se zahušťující
síť odhalených torz opevnění umožňuje tvorbu a následné zpřesňování podoby průběhu fortifikačních linií a vytváření hypotéz o vzájemném vztahu Malé Strany, Hradčan a Pražského hradu.
Naše pozornost se soustředí především na výsledky záchranného a badatelského archeologického výzkumu, který proběhl v jižní části Hradčanského náměstí.

Popis a stručná archeologická charakteristika lokality
Hradčanské náměstí se nalézá v levobřežní části Prahy na katastrálním území Praha 1-Hradčany
(ppč. 729), které je součástí Pražské plošiny na jihovýchodním okraji Hostivické tabule. Skalní
podklad tvoří staropaleozoické horniny, respektive velmi odolné křemence, droby a pískovce,
které se střídají s vrstvami břidlic. Jedná se o tzv. letenské souvrství ordoviku (Balatka 2001,
15–16). Formování hradčanského hřbetu probíhalo v období třetihor a čtvrtohor. Na současném georeliéfu se kromě výrazného zásahu Vltavy podílela na jižní straně ostrohu dnes zaniklá
vodoteč s přítoky, označovaná jako Malostranský potok (Zavřel 2001, 9), a na severu vodoteč
Brusnice utvářející rokli Jeleního příkopu. S ohledem na znalosti z prostoru Pražského hradu
lze konstatovat, že v době osidlování byla východní část hradčanského ostrohu členěna dnes
již nepozorovatelnými příčnými zářezy.1 Zkoumaný prostor se nalézá na přirozeném jižním svahu hradčanského ostrohu spadajícím do malostranské kotliny. Vlastní hradčanský ostroh se na
východě v areálu Pražského hradu zužuje a prudce klesá. Západním směrem na území Hradčan ostroh stoupá a rozšiřuje se. Přirozený povrch byl původně pokryt kvartérními svahovými
sedimenty, které tvoří ulehlé a nepropustné jílovokamenité zeminy uložené na vrchu skalního
hřebene v tenké vrstvě, jejichž mocnost se zvyšuje v nižších partiích svahů. Na severním svahu
dosahuje mocnost kvartérních sedimentů až 6 m.
Hradčanské náměstí nebylo v novodobých dějinách vystaveno výrazné stavební aktivitě. Kromě
záchranného archeologického výzkumu v centrální části v roce 1944 (Frolík 1988) zde neproběhly žádné rozsáhlejší plošné odkryvy, ale pouze dokumentace liniových výkopů inženýrských
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Situace na III. nádvoří viz Maříková Kubková/Herichová 2009, 59–62.
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