
149

materiálieStarec – Houfková – Bernardová / Příspěvek k poznání ... – výzkum v Panské ulici čp. 1308/II

ROČNÍK XXVII I  /  2012 /  č.  2

PřísPěvek k Poznání Přírodních Podmínek nového 
města – výzkum v Panské ulici čP. 1308/ii

Petr Starec – Petra Houfková – alexandra Bernardová

archeologický výzkum v Panské ulici čp. 1308/II v Praze zjistil pod podlahami suterénů fluviální náplavy, které zde uložila zaniklá pleis-
tocénní vodoteč, směřující ke stávající parcele od jihozápadu (z oblasti vinohrad). Pylová analýza vzorků mladších sedimentů z horizon-
tálních inženýrsko-geotechnických vrtů vedených do nepodsklepené části pozemku zjistila vysokou koncentraci pylových zrn, z nichž  
některé determinované druhy ukazují na vlhčí lokalitu, kterou bychom mohli vysvětlit přítomností povrchové vody ve středověku. na 
základě souhrnu získaných poznatků pod čp. 1308/II a z jeho okolí lze vyslovit domněnku, že právě touto lokalitou naposledy protékal 
vinohradský potok, než mu jeho cestu zahradil příkop opevnění nového Města pražského.

a contrIButIon to tHe knowledge of natural condItIonS of nové MěSto – excavatIonS In PanSká Street no. 1308/II

archaeological excavations in Panská Street no. 1308/II in Prague revealed fluvial sediments under the basements floors, deposited 
by a former Pleistocene water course deriving to the current plot from southeast (from vinohrady area). Palynological analysis of later  
sediments from horizontal engineering – geotechnical bore holes into the part of the plot without cellars identified a high concentration of 
pollen grains, from which some determined species indicate a damp site, which could be explained by the presence of surface water in 
the Middle ages. compilation of knowledge gained from underneath no. 1308/II and its surroundings leads to a presumption, that this is 
the last site, where the vinohradský stream flew until the ditch of Prague nové Město defences dammed its course.
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když ladislav Hrdlička zadával tvorbu vrstevnicového plánu Staroměstského náměstí a jeho 
okolí v  tehdy dostupném softwaru (Hrdlička 2000, 196, obr. 5; týž 2005, 15, obr. 6), potvrdi-
la se předcházející izolovaná zjištění z  jím sledovaných a vyhodnocovaných archeologických 
a geologických dokumentačních bodů. totiž, že z  vyšší terasové úrovně vIIa vytékala erozní 
brázdou v hraně terasy západně Železné ulice vodoteč, která směřovala k radniční věži. Její další 
pokračování dokládají sedimenty ve vidlici dnešní Maiselovy a kaprovy ulice (Šimek 1970a, doku-
mentační body – doplňky; cf. Hrdlička 2005, 9, obr. 3). existenci liniové prohlubně v samotném 
radničním bloku zachytily i písemné prameny (Vlček et al. 1996, 136–148 – čp. 1/I s literaturou) 
a její trasa v oblouku zjevně ovlivnila postup a uspořádání zástavby severozápadně od radniční 
věže (Hrdlička 2000, 202, obr. 11, týž, 203).1 Místo spádu vodoteče ze střední terasové úrovně 
vIIb na nejnižší terasu vIIc předpokládáme, na základě jejího průtoku dotčeným územím, severo-
západně od kostela sv. Mikuláše. další směřování trasy vodoteče k vltavě už neznáme. Podrob-
nou rekonstrukci zdejšího georeliéfu i celé oblasti severozápadně od Staroměstského náměstí 
bohužel zkresluje nízký počet dokumentačních bodů (cf. Hrdlička 2000, 194, obr. 3).

na jiném místě, při systematickém archeologickém výzkumu areálu týnského dvora, byly zjiš-
těny sedimenty jiné vodoteče tekoucí od jihu k severu. do těchto sedimentů byl také založen 
příkop na východní straně týna (Hrdlička 2000, 197, obr. 7). Průchod vodoteče od jihu indikuje 
sníženina v celetné ulici při východním konci ovocného trhu (Hrdlička 2000, 195, obr. 4). výše 
po proudu byla její trasa archeologicky potvrzena na novoměstské straně ulice na Příkopě před 
čp.  858/II, kde ji později přerušila trasa příkopu – strouhy (Starec 2001, 217–218). další pokra-
čování novoměstským územím proti toku u obou, ve středověku téměř jistě funkčních vodotečí, 
zůstalo neznámé.

Hydrogeologické poměry nového Města se značně liší od situace původní nezastavěné oblasti. 
rekonstrukce stavu nenarušeného antropogenními zásahy je značně obtížná a vyžaduje syste-
matické shromažďování dat např. o výšce skalního podkladu, o rozsahu a úrovni povrchu štěr-
kopískových terasových stupňů, včetně charakteristik jejich zrnitosti. Stranou by neměly zůstat 

1 koryto přírodní vodoteče tak směřuje pod radniční věž a geomorfologicky odděluje Malé a Staroměstské náměstí, jejichž 
původní úroveň se nacházela na středním terasovém stupni vIIb. Ještě v roce 1338 tato původní vodoteč podle písem-
ných pramenů obtékala na severní straně jako potok, řečený aytuch, samostatně stojící volflinův dům (areál čp. 1/I; část 
radničního bloku s věží), který byl vybrán staroměstskou obcí pro radnici (teige 1910).




