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v odborných periodicích nebo jako součást rozsáhlejších monografií (výběrově pouze zásadní 
práce lehner 1907, 115–131; noVotný 1926; čarek 1947, 330–343; merhautoVá 1971, 270–271; 
dragoun 2002, 141–152; šefců 2007, 27–38). Jejich autoři se věnovali celé šíři otázek od histo-
rických okolností vzniku mostu, přes průběh jeho výstavby, osobu stavebníka až po jeho zánik 
a stavbu mostu nového. dílčí pozornost byla věnována stavebně historickým a archeologickým 
zjištěním.

Stav poznání konstrukce stavby a její technické a stavební parametry 
Na základě provedených průzkumů a zjištění lze Juditin most rekonstruovat následov-
ně (souhrnně cihla/Panáček 2006, 235). celková délka mostu činila kolem 514 m, šířka mos-
tu (bez trojúhelného zakončení pilířů) se pohybovala v  rozmezí 6,1–7,5 m a výška mostovky 

dosahovala 6,6–7,5 m. svým umístěním a schématem se stavba přizpůsobovala přírodním a sí-
delním podmínkám pražské aglomerace, propojovala její dva nejvýznamnější středověké sídelní  
areály – Pražský hrad a vyšehrad. Pouze teoreticky můžeme uvažovat o tom, že oba konce mos-
tu byly od počátku zajištěny fortifikačními prvky typu brány a věže. Jejich přesná podoba však 
není známa. složitost uvedené problematiky je možné demonstrovat na příkladu tzv. Juditiny 
věže na Malé straně, zachované v jižním sousedství vstupní brány na karlův most. dlouhodobě 
zažitá interpretace věže jako pozůstatku fortifikačního zabezpečení nástupu na Juditin most  
(noVotný 1926, 42) je v poslední době podrobena diskusi připouštějící jinou interpretaci přísluš-
nosti této stavby jako součásti románského obranného konceptu malostranského podhradí  
(čihákoVá 2001, 52; Podliska/haVrda/koVář 2003; Veselý/Patrný 2008, 34–35; dragoun 2009,  
409–410; čihákoVá 2009, 17). Za současného stavu poznání neumíme rekonstruovat podobu 
staroměstského zakončení mostu v  jeho nejstarším období. výstavba věžovité mostní brány, 
dodnes zachované ve hmotě rizalitu křižovnického generalátu, byla na základě výsledků staveb-
ně historického a archeologického výzkumu datována do doby po polovině 13. století a spojena 
s  výstavbou staroměstského opevnění v  části podél řeky (Píša 1960, 94–95). Přibližně v  této 
době se k severní straně konce staroměstské části mostu připojila i budova křižovnického špi-
tálu s kostelem (Píša 1960, 94–95). samotná trasa mostu se ve své trase několikrát zalamovala 
a vlastní mostovka spočívala na dvaceti pilířích s trojúhelníkovým zhlavím (obr. 5). Pilíře byly 

Obr. 5. Praha 1-Malá strana, staré 
Město. soutisk stávajícího katastrál-
ního plánu města, rekonstruované 
trasy Juditina mostu (A) a dobového 
zaměření mostu karlova (B) s odha-
lenými pilíři Juditina mostu na plánu 
vzniklém po povodni roku 1784 
(šefců 2012). Červeně vyznačeny 
dochované a odborně dokumen-
tované úseky nebo části Juditina 
mostu (s využitím podkladů dragoun 
2002, 141–152). odchylka v překry-
vu jednotlivých pilířů vzrůstající od 
staroměstského břehu je dána ne-
přesným zaměřením průběhu mostu 
přes kampu, pokud bychom ovšem 
hodnotili pouze část zaměření 
procházející řečištěm, zjišťujeme, že 
je velice přesné a odpovídá i poloze 
zaměřeného zhlaví Juditina mostu. 
Zkoumaná plocha mostovky na do-
chovaném oblouku Juditina mostu 
před křižovnickým generalátem je 
pak vyznačena bodem C. (graficky 
zpracoval J. hlavatý, 2012.)
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obsahovala méně vápna, a proto zdivo nebylo tak pevné jako jeho svrchní část – mostovka. 
odstín malty se zároveň více blížil barvě použitého písku.

informace o podobě mostovky na styku s mostní branou přinesl výkop podél východní strany 
rizalitu budovy křižovnického generalátu (sonda s01; obr. 9). Na vzniklém řezu s01-r01 se pod 
omítnutou stěnou rizalitu nalézala poloha diabasové dlažby uložené v pískovém loži (s01-11), 
která nasedala na uhlazený maltový povrch litého zdiva mostovky Juditina mostu (Z01a). styčné 
spáry diabasů byly místy vyplněny velice pevnou šedobílou vápennou maltou. Jejich nepravidel-
ný oválný tvar nepřesahoval délku 0,34 m a jejich výška se pohybovala od 0,08 m do 0,17 m. 
celkově byla skladba dlážděné vozovky včetně podsypu vysoká 0,23 m. svrchní nášlapná plo-
cha nesla stopy ohlazení, místy se na jejím povrchu projevovaly zřetelné žlábky. Na severním 
konci řezu dlažba přiléhá k železitému pískovci, s jehož povrchem lícuje. ten je ale na rozdíl od 
ní položen přímo do litého jádra svrchní části mostovky, s níž je stavebně spojen. v jižní části do-
kumentovaného řezu s01-r01 byla dlažba Juditina mostu odstraněna dvojicí mladších výkopů 
v05 a v09 vzniklých při pozdějších úpravách obvodového pláště – prolomení nových vstupních 
otvorů do zazdívky brány, založení nárožních pilastrů apod. 

Na severní straně křižovnického dvora (sonda s03), se při stěně objektu křižovníků nalézaly osa-
moceně uložené šedé vápencové kostky do velikosti 0,2 m (s03-06), které zde dokumentují po-
chozí úroveň mladší dlažby (189,66 m). Její zbytky byly dokumentovány i na jiných místech plochy 
výzkumu, a to podél stěny objektu v sondě s07 a v ploše dvora v sondě s05. Zbytky kamenů byly 
usazeny do zahliněného písku a svým povrchem korespondovaly se spodní hranou omítky křižov-

nické budovy. 

Písčité souvrství překrý-
valo v  celém rozsahu son-
dy s03 konstrukci z  litého 
zdiva Z01a Juditina mostu 
(povrch 189,36 m). Na jeho 
povrchu se místy rýsovala 
lůžka po odstraněné ka-
menné dlažbě. 

Na jižní straně dvora podél 
opěrné zdi křižovnického 
náměstí se archeologické 
práce zaměřily na vlastní 
povrch zdiva mostovky na-
lézající se na niveletě mezi 
189,00 a 189,30 m (son-
da s04). Její povrch tvořila 

Obr. 9. Praha 1-staré Město, 
křižovnické náměstí ppč. 72. doku-
mentovaná skladba dlažby Juditina 
mostu a jeho mostovky v místech 
bývalé mostecké brány na řezu r01 
v sondě s01. Popis vybraných stra-
tigrafických jednotek: Z01A – vrchní 
partie litého zdiva jádra Juditina 
mostu, Z03 – novodobá obvodová 
zeď dvora, Z06 – obvodová zeď 
křižovnického generalátu (špitálu), 
V05 a V07 – mladší narušení dlažby 
a mostovky Juditina mostu,  
11 – diabasová dlažba Juditina 
mostu (dokumentace a grafické 
zpracování e. ditmar, 2011–2012).

Obr. 10. Praha 1 – staré Město,  
křižovnické náměstí ppč. 72. situa-
ce původní konstrukce jádra  
Juditina mostu Z01A a mladší 
opravy Z09 v sondě s04, pohled 
k východu (foto a vyznačení  
e. ditmar, 2011–2012). 




