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REPLIKA DLAŽBY VYŠEHRADSKÉHO TYPU V BAZILICE 
SV. VAVŘINCE NA VYŠEHRADĚ 
Vícegenerační archeologický výzkum a současná prezentace 
archeologické památky

IVANA BOHÁČOVÁ

V roce 2011 byl realizován projekt sanace areálu s raně románskou bazilikou sv. Vavřince na Vyšehradě, jednoho z nejstarších areálů 
prezentujících výsledky víceetapového archeologického výzkumu in situ. Památkový areál vznikl již v r. 1934 nad hlavní a jižní lodí baziliky, 
jejíž založení je spojováno s Vratislavem II. (králem 1085). Součástí projektu byla instalace repliky raně středověké dlažby vyšehradského 
typu na této eponymní lokalitě. Východiskem pro umístění a skladbu repliky, instalované před vítězným obloukem jižní lodi na ploše cca 
2 m2, byla původní dokumentace z r. 1903, dobová skica skladby dlažby z r. 1924 i vlastní dlaždice. 

REPLICA OF VYŠEHRAD TYPE TILES IN THE BASILICA OF ST. LAWRENCE AT VYŠEHRAD. MULTIGENERATIONAL ARCHAEOLOGICAL EXCAVATI-
ON AND CURRENT PRESENTATION OF AN ARCHAEOLOGICAL MONUMENT

In 2011 one of the Prague earliest protected archaeologcial site with the Early Romanesque basilica of St. Lawrence at Vyšehrad was 
renovated, presenting in situ the results of a seasonal series of archaeological excavations. This site to the north from the main and the 
south aisle of the basilica with origins presumably connected with Vratislaus II (king 1085) had been given heritage status since 1934. 
The project included the installation of a replica of early medieval Vyšehrad type tiles found on this eponymous site. The positioning and 
pattern of this replica, installed in front of the triumph arch of the south aisle on an area of 2 m2 was based on the original documentation 
from 1903, the period sketch of the paving pattern from 1924 and from the tiles.
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V letech 2010–2012 byl z iniciativy Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (dále ARÚ) ve 
spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (dále Kapitula) realizován pro-
jekt sanace jedinečného archeologického areálu s bazilikou sv. Vavřince, zbudovaného po vý-
zkumech Komise pro výzkum Vyšehradu (obr. 1) již ve 30. letech 20. století (Boháčová/Nechvátal 
v tisku). Součástí navrženého řešení úpravy areálu v r. 2011 byla instalace ukázky repliky dlažby 
vyšehradského typu v  jižní části baziliky, v  blízkosti míst, kde byla dlažba na této eponymní 
lokalitě objevena v nejlépe dochovaném stavu, a to již v roce 1903. K položení repliky dlažby do-

šlo v roce 2012 (obr. 2). Za-
ložení baziliky je spojová-
no s  králem Vratislavem II. 
a kladeno do poslední třeti-
ny 11. století. Dlaždice jsou 
datovány do rozmezí od 
poslední třetiny 11. do první 
třetiny 12. století. Položení 
dlažby může náležet i době 
výstavby baziliky, ale původ 
dlažby v 11. století se zatím 
nepodařilo zcela jednoznač-
ně prokázat. 

Výroba dlaždic byla svěřena 
konzervátorovi J. Mjarta-
novi, který v  rámci projektu 

prováděl veškeré konzervátorské a restaurátorské práce (MjartaN 2012a). Podklady pro zhoto-
vení kopií originálních nálezů poskytly na základě žádosti Kapituly a sepsání příslušných smluv 
Muzeum hl. m. Prahy (dále MMP) a Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. 

Východiskem pro řešení skladby byly zejména primární prameny, kterých je však naprostý ne-
dostatek. Proto lze zvolenou skladbu považovat jen za jednu z jejích možných podob. Protože 
částka vyčleněná Kapitulou v r. 2011 na zhotovení repliky byla zcela minimální, mohla být replika 
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Obr. 1. Praha, Vyšehrad. Relikty 
baziliky sv. Vavřince – stav před za-
střešením (uloženo: AHMP A7574, 
Památkový sbor hl. města Prahy, 
foto A. Alexander, 3. 10. 1932). 




