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dlažby instalována jen v prostorově omezené části jižního pole transeptu (ca 2 m2). Může být 
však kdykoliv rozšířena do dalších prostor baziliky. Současně lze položení repliky v daném roz-
sahu vnímat jako experiment, který bude možné z hlediska trvanlivosti a vhodnosti použitého 
materiálu pro dané prostředí zohlednit při projektu definitivní památkové úpravy areálu a případ-
ných úvahách o zhotovení dlažby ve větší ploše. 

Cílem příspěvku je především zveřejnit východiska aktuální instalace repliky dlažby vyšehrad-
ského typu. Ta je součástí definitivního ukončení vícegeneračního archeologického výzkumu 
v interiéru raně románské baziliky a prezentace jeho výsledků nejširší veřejnosti. Kromě po-
znatků získaných nejnovějším revizním výzkumem náleží k zásadním pramenům bohatý a zatím 

Obr. 2. Praha, Vyšehrad. Areál 
s bazilikou sv. Vavřince. Replika 
dlažby položená v r. 2012 (foto 
autorka, 2013).

nevyčerpaný archivní materiál k archeologickým památkám Prahy a jejího bezprostředního okolí, 
který se nalézá zejména ve fondech Archivu hlavního Města Prahy (dále AHMP).

Nálezy dlaždic v bazilice
Výjimečné dlaždice s motivy fantastických tvorů a s vyobrazením císaře Nerona, označené jako 
dlažba vyšehradského typu (hejdová/Nechvátal 1970b, 397–407, 452–458), byly v prostoru baziliky 
poprvé objeveny v r. 1884 při rekonstrukci kanovnické rezidence, tzv. Starého děkanství čp. 14. Na 
nález upozornil ještě v témže roce M. lűssNer (1884b).1 Zpráva tehdy vzbudila mimořádnou ode-
zvu a již v roce 1893 provedl další výzkum v hlavní i jižní lodi B. Matějka (1903). V roce 1903 došlo 
k identifikaci severní lodi baziliky v interiéru čp. 14, a poté k plošnému odkryvu zbývající části pů-
dorysu baziliky – pozůstatků její hlavní a jižní lodi, obou polí transeptu, kněžiště i apsidálních závěrů 
(Matějka 1903; heraiN 1903; viz také 1904). V tomto roce byly nalezeny další dlaždice a to opět jak 
v hlavní, tak v jižní lodi baziliky. Zaměření nálezů v interiéru baziliky se patrně nedochovalo, resp. 
je v současnosti nezvěstné. Jediným dokumentem, který alespoň rámcově zaznamenává rozsah 
ploch s dlažbou objevenou in situ, je podklad pro zaměření reliktů baziliky, obsažený v jednom 
ze skicářů Památkového sboru (obr. 3).2 Tato skica zachycuje nejrozsáhlejší dochovanou plochu 
s dlaždicemi in situ na rozhraní jižní a hlavní lodi nad mezilodním základovým pasem při jižním pilíři 
transeptu. Současně, i když jen náznakově, znázorňuje i další souvisleji zachovanou plochu dlažby 
před vítězným obloukem kněžiště. Obě tyto plochy byly dokumentovány i fotograficky (Matějka 

1 Lűssnerovu zprávu, stejně jako záznam o nálezu provázený prvým vyobrazením dlaždice s gryfem a dlaždice s Neronem 
v jeho deníku (lüssNer 1884a, 368), zpřístupnila v době přípravy tohoto textu H. soukupová (2012). 

2 AHMP, fond Magistrát hlavního města Prahy (dále Magistrát HMP), Památkový sbor, inv. č. 33, karton 18.
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tmavě polévaných dlaždic s palmetou nebyla v primární poloze doložena. Lze ji však předpo-
kládat (cf. dufková 2001) vzhledem k běžnému výskytu palmety a dalších rostlinných motivů 
v bordurách vyobrazení Vyšehradského kodexu. Její užití v rámci repliky je jen ilustrační, nálezy 
tohoto typu dlaždic pochází výhradně z hlavní lodi. Současnost obou typů nemůžeme vylou-
čit. Dlaždice s palmetou uložené ve sbírkách MMP se však světlejším a jemnějším (plaveným?) 
materiálem naprosto markantně liší od dlaždic šestibokých a jejich bordury. Informaci o odlišné 
surovině pro uvedené typy dlaždic zaznamenal také B. Matějka (1903). 

V realizované kompozici je zcela jednoznačné pouze umístění čtvercové bordury, která lemuje 
šestiboké dlaždice s motivy Nerona, gryfa, lva a sfingy od východu. Nezpochybnitelným prvkem 
využitelným pro rekonstrukci možné původní skladby je však i primárně půlená dlaždice s gry-
fem (heraldicky její levá strana), jejíž existenci dokládá jak dlaždice identifikovaná ve fondu MMP, 
tak dlaždice nalezená v zásypových vrstvách středového bloku v hlavní apsidě během revizní-

ho výzkumu 2011 (obr. 7).12 
Umístění bordury z trojúhel-
níkových dlaždic s palmetou 
je již zcela hypotetické. 

Zvolená skladba dlažby 
(obr. 12) je jednou z možných 
podob symetricky kladených 
motivů šestibokých dlaždic 
vyšehradského typu. Výcho-
diskem je opakování motivů 
v pořadí Nero, sfinga, gryf, 
lev v kaž dé řadě s posunem 
o dva a půl dlaždice. Tato 
skladba vytváří ornament, 
jehož ústředním motivem 
může být vyobrazení Nero-
na, obklopeného dvojicemi 
dalších motivů, přičemž se 
střídá dvojice motivů v  anti-
tetické pozici (gryf – sfinga) 
s  dvojicí v  odvráceném po-
stoji (lev – gryf). Tento řád 
je rozpoznatelný až na větší 
ploše, na menší ploše není 
jeho logika patrná a může 
působit nepravidelným do-
jmem. Realizovaný návrh, je-

hož kompozice vycházela zčásti z fotografie publikované v r. 1947 (obr. 5), však zcela koresponduje 
s dílčím náčrtem, publikovaným v Lidových novinách (obr. 11). Od Wiehlovy rekonstrukce se reali-
zovaný návrh odlišuje pouze v pravidelném opakování řad počínajících půlenou dlaždicí s gryfem. 
Ve Wiehlově rekonstrukci by jako výchozí záměrně půlený motiv heraldicky levé, tedy severní okra-
jové dlaždice, střídající půlenou dlaždici s gryfem, musel být i motiv lva. Existenci záměrně půlené 
dlaždice s motivem lva se ale aktuálně nepodařilo mezi dostupnými nálezy ověřit. 

Představená skladba je jednou z dalších možných variant pravidelného uspořádání čtveřice růz-
ných figurálních motivů dlažby vyšehradského typu. Opakování řady s půlenou dlaždicí s gryfem 
jako výchozího okrajového prvku narušuje poněkud asymetrii, způsobenou pravidelným střídáním 
všech motivů a preferuje vertikální rovinu, v níž se motivy pravidelněji opakují a jsou tak markant-
nější (obr.  13). I v tomto případě je zvolená skladba pouhou iluzí, která chce přiblížit potenciálnímu 
návštěvníkovi možnou atmosféru sakrálních staveb raného středověku. V obecné rovině lze za 

12 Další poloviční dlaždice s gryfem i lvem (pravá, levá, v případě lva opakovaně i spodní polovina) jsou uváděny v počtech 
několika málo kusů (hejdová/Nechvátal 1970a, 109–113) jak ve fondu Národního muzea, tak v souboru dosud depono-
vaném na Vyšehradě. Publikované popisné informace ale nejsou zcela spolehlivé, jak ukázal i nález půlené dlaždice ve 
fondu MMP, který katalog nezachycuje. Fond jako celek nebyl v tomto ohledu revidován, neboť jeho část ve sbírkách 
Národního muzea je aktuálně nedostupná. Navíc nálezy představují jen nedefinovaný zlomek původního rozsahu dlažby 
a ani ověřené počty výskytu konkrétního typu dlaždice by při frekvenci několika málo kusů dlaždic konkrétního typu 
nebyly pro posouzení skladby dlažby relevantním východiskem. 

Obr. 12. Schéma realizované 
repliky dlažby. Dílčí motivy převzaty 
z publikace hejdová/Nechvátal 
1970a; 1970b (skladba a vyobrazení 
autorka, 2011).




