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Nové pozNatky o koNstrukci JuditiNa mostu  
v praze 

Jaroslav Podliska – Matouš seMerád

Předložený článek shrnuje výsledky posledního archeologického výzkumu z  roku 2011 na křižovnickém náměstí na starém Městě  
pražském, v místech, kde do současné doby zůstala zachována část románské mostní konstrukce. stručný úvod do historie stavby  
Juditina mostu a jejího poznávání je doplněn popisem nálezové situace, rozborem získaných poznatků a shrnutím nových zjištění  
o konstrukci a výstavbě.

New kNowledge about the coNstructioN of the Judith bridge iN Prague

this article summarises results from the last archaeological excavations in 2011 at the křižovnické square at staré Město in Prague on the 
site with a preserved part of the romanesque bridge. brief introduction to the history of the Judith bridge construction and its recognition 
is supplemented by a description of finds contexts, analysis of the results and compilation of new knowledge concerning the construction.
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Úvod
Juditin most patří k pozoruhodným výtvorům domácího mostního stavitelství. s jeho vznikem vstu-
puje na území Prahy poprvé znalost tvůrců kamenných mostních staveb, která má svoje základy 
již v antickém stavitelství. Z odborného hlediska se jedná o stavbu, které byla v minulosti věno-
vána pozornost především mezi historiky umění a archeology. vzhledem k zániku podstatné části 
Juditina mostu již v minulosti je jeho další poznávání spojené výhradně s terénními výzkumy pod 
současným povrchem, vodní hladinou, případně stavebním průzkumem stávající zástavby v mís-
tech jeho trasy. odborné poznávání nejstaršího kamenného mostu v Praze je záležitostí značně 
komplikovanou nejen z důvodu, že základy jeho nosné konstrukce jsou ukryty na dně vltavy, ale 
také samotné jeho vyústění se nalézá v místech převrstvených novou zástavbou. 

stavební aktivita v trase zaniklého mostu nebývá častá a každý příležitostný zásah je tak sle-
dován se zvýšeným zájmem. v druhé polovině roku 2011 proběhly na nevelkém dvorku před 
budovou křižovnického generalátu na křižovnickém náměstí na starém Městě pražském práce 
spojené s realizací nové izolace na povrchu konstrukce oblouku Juditina mostu (Podliska/semerád 
2012; obr. 1). svým rozsahem nevelká akce tak přinesla unikátní příležitost nahlédnout do jádra 
nejstaršího kamenného pražského mostu a možnost zdokumentovat některé detaily, které pro-
hlubují naše znalosti o jeho konstrukci, technologii výstavby a postupném zániku.

Stručný nástin historie mostu
křižovnické náměstí je v místech, kde se vedle dnešního nástupu na karlův most nalézalo i ná-
stupiště na most Juditin. Náměstí dnes tvoří nevelký veřejný prostor vymezený na severní, vý-
chodní a jižní straně historickou zástavbou, na straně západní tokem řeky vltavy (obr. 2). hlavní 
komunikační osu zde tvoří křižovnická ulice, probíhající na východní straně prostranství v se-
verojižním směru. vyústění Juditina mostu se nalézalo na jeho severní straně v místech podél 
křižovnického areálu s kostelem sv. františka serafínského.

románský kamenný most pojmenovaný podle manželky českého knížete vladislava ii., Judity 
durynské, byl postaven pravděpodobně v průběhu jeho královské vlády (jako krále vladislava i.) 
v letech 1158–1172 (dragoun 2002, 141). První zmínku o jeho stavbě přináší ve svých letopisech 
pražský kanovník vincencius (frb 1874, 408). 

Nejstarší zmínka o mostu mimo kronikářské záznamy pochází zřejmě z doby jeho vlastní stavby. 
v zakládací listině johanitské komendy u kostela Panny Marie pod řetězem z let 1165–1169 je 
most bez názvu zmíněn jako hranice johanitského území (cdb i, 215, č. 245). v průběhu 13. sto-
letí se v písemných pramenech objevují pouze nečetné zmínky, a to opět především v kronikách. 




