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Dvojdílné hradiště v Praze-Královicích náleží do skupiny velkých vícedílných středočeských hradů raného
středověku. Vzdálenost 17 km od Pražského hradu dovoluje uvažovat o tom, že plnilo funkci důležitého
strategického bodu kontrolujícího přístup do Pražské kotliny od východu. Kvůli antikvovanému datování
do 11. a 12. století se ale dosud nacházelo na periferii archeologického zájmu. V průběhu posledních čtyř
let proběhlo v lokalitě několik archeologických aktivit, které zařadily vznik hradiště do doby prvních Pře-
myslovců. Text prezentuje výsledky výzkumu vnějšího opevnění. Poměrně přesné datování jeho vzniku se
může opřít o dendrodatum získané z roštové konstrukce. V závěrečné části se pokoušíme o zařazení hradiště
do historického kontextu a zvažujeme socioekonomické implikace transportu obrovského množství kamene
na stavbu čelní kamenné plenty ze vzdálenosti nejméně 9,5 km.

raný středověk – hradiště – fortifikace – dendrochronologie – rané státy

The bipartite stronghold in Prague-Královice is part of a group of large, multipartite early medieval strong-
holds in central Bohemia. The fact that the stronghold is located a mere 17 km to the southeast of Prague
Castle raises the question of whether it served as an important strategic point controlling access to the
Prague basin from the east. However, due to its antiquated dating to the eleventh and twelfth centuries,
the stronghold has remained until now on the periphery of archaeological interest. Several archaeological
activities conducted at the site over the past four years have dated the construction of the stronghold to
the period of the first Přemyslids. The text presents the results of the outer fortification excavation. The rela-
tively precise dating of its founding is supported by a dendrochronological date acquired from the wooden
frame of the rampart. In the final part of the paper an attempt is made to place the stronghold in a histo-
rical context, and the authors speculate on the socioeconomic implications of the transport of enormous
amounts of stone for the construction of the front screen wall from a distance of at least 9.5 km.

Early Middle Ages – stronghold – fortification – dendrochronology – early states

Věnováno prof. Jiřímu Slámovi k jeho životnímu jubileu.

1. Úvod

Raně středověká hradiště představují v českém prostředí nejmarkantnější archeologický
projev formování elit a nárůstu komplexity společnosti. Ve středních Čechách tento fenomén
úzce souvisí s první etapou prosazování moci přemyslovských knížat. V 80. letech minu-
lého století byly výsledky dosavadních archeologických aktivit provázány se svědectvím
písemných pramenů v konceptu tzv. středočeské přemyslovské domény, jejímž tvůrcem
měl být Spytihněv I. (Sláma 1988). Poslední dvě dekády přinesly řadu korekcí v datová-
ní jednotlivých hradů a v této chvíli se zdá, že prvotní konsolidace středočeského území
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neskončila Spytihněvovou smrtí, ale pokračovala ještě několik následujících desetiletí
(souhrnně Varadzin 2010).

V době vzniku konceptu vypadla ze hry dvě rozsáhlá dvoudílná hradiště na východním
okraji tzv. Velké Prahy – Vinoř a Královice (obr. 1). Důvodem byla tehdejší chronologie
středočeské keramiky, která zdejší nálezy zařadila až za hranici počátku etatizačního pro-
cesu, do 11. a 12. století, a odsunula tím oba objekty na periferii archeologického zájmu.
Současná chronologie opřená o dendrodata je však v plné míře do hry vrací. Královické
hradiště, kterého se sídelní aktivity dotkly ve větší míře právě jen v raném středověku,
nabízí možnost řešení řady otázek spjatých s podobou a funkcemi těchto sídel. Proto zde
byl v průběhu posledních čtyř let aplikován široký vějíř archeologických metod včetně
terénních odkryvů. Předkládaný text prezentuje především výsledky řezu vnějším opevně-
ním, který proběhl v létě roku 2012.

2. Popis lokality

2.1. Popis lokality

Hradiště v poloze nazývané „U Markéty“ nebo „Šance“ se nachází ca 1 km severně od
jádra obce Praha-Královice, situované na jihovýchodním okraji pražské raně středověké
sídelní oikumeny (k ní naposledy Neustupný 2008). Geomorfologickou podstatu lokality
tvoří výrazná ostrožna vymodelovaná potokem Rokytkou; jeho tok byl v 60. letech 20. sto-
letí uměle přehrazen, a tak severní, západní a jižní svahy ostrožny spadají k hladině vodní
nádrže Markéta. Vlastní plocha areálu leží v nadm. výšce 289–302 m a mírně se svažuje
k západu. Lokalita se nachází na rozhraní dvou středočeských geomorfologických okrsků.
Zatímco severněji se rozkládá málo členitá Uhříněveská plošina, na jihu a východě terén
přechází do výše položené a členitější Úvalské plošiny.

Fortifikační systém, který po sobě zanechal jedny z nejvýrazněji dochovaných raně
středověkých valů na území Čech, uzavírá plochu o celkové rozloze 7,2 ha, tj. celou stra-
tegicky výhodnou plochu ostrožny. Dnes je tvořen dvěma severojižními liniemi opevně-
ní, které k západu vybíhající ostrožnu dělí na dva přibližně stejně rozsáhlé areály, z nichž
západnější lze konvenčně nazývat akropolí a východní potom předhradím (viz obr. 2; 3).
Z dalších povrchových tvarů, které můžeme více či méně hypoteticky spojovat s raně stře-
dověkým obdobím, lze pozorovat ještě mohutný násep severně od příjezdové komunikace
(patrně přetvořený relikt jižní partie vnějšího opevnění) a nepříliš výrazný konvexní pravo-
úhlý liniový útvar severně od hřbitova v prostoru akropole, jehož interpretaci a datování
je však nezbytné v budoucnu ověřit archeologickým výzkumem.

Tzv. akropole (západní „vnitřní“ areál) se rozkládá na ploše ca 2,4 ha a dosahuje celko-
vého obvodu 645 m; na základě několika indicií je možné se důvodně domnívat, že celý
obvod této plochy byl chráněn krom strmých svahů ostrožny i dřevohlinitým opevněním1,
dnes je však v terénu výrazně patrný pouze relikt příčného valu vysoký až 2,2 m, jehož
koruna byla původně dlouhá přibližně 170 m. Jižní polovina průběhu této fortifikace však
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1 Existenci zřetelných zbytků obvodového opevnění výslovně uvádí ve svém popisu královického hradiště K. V. Zap
(1861, 87); jeho poslední zřetelný relikt se nachází na severozápadní hraně předhradí. Existenci obvodového
opevnění v severní části akropole indikuje geofyzikální měření R. Křivánka (2011).



byla v průběhu 19. a 20. století silně poškozena výstavbou malorolnických domků a úpra-
vou příjezdové komunikace. Dnes lze pouze hypoteticky uvažovat o vstupu či vstupech
do obou areálů a o jejich základním komunikačním schématu. Severní polovina středního
valu vykazuje na koruně známky narušení v podobě souvislého konkávního útvaru, který
mohl hypoteticky vzniknout vybíráním kamene z čelní kamenné plenty.

Dominantou akropole, označované jako poloha „U Markéty“, je barokní kostel sv. Mar-
kéty, který se nachází v centrální části akropole, ca 50 m západně od vnitřní hradby. Dnes
se jedná o barokní jednoprostorovou dispozici s přilehlou pozdně renesanční zvonicí, jejíž
současné architektonické ztvárnění (včetně barokní fasády a evidentně mladší atiky) lze
spojit s poslední výraznou úpravou svatostánku v letech 1739–1740.2 V jádru se však jedná
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Obr. 1. Velká vícedílná hradiště 10. století ve středních Čechách (upraveno podle J. Slámy).
Fig. 1. Large multipartite strongholds of the tenth century in central Bohemia (after J. Sláma, modified).

2 Ke královickému kostelu sv. Markéty viz Poche a kol. 1978, 760–761; Sommer 1990.



o stavbu středověkou3; nejstarší zjištěné gotické stavební prvky (štěrbinové okénko na
východní stěně presbytáře a raně gotický sanktuář, sekundárně použitý v prostoru barokní
sakristie) dovolují datovat stavbu již do období okolo roku 1300. Tomu ostatně odpovídá
i evidence písemných pramenů, které královický farní kostel poprvé zmiňují k roku 1354.4

Pro vznik svatostánku v lokalitě se však v obojím případě zřejmě jedná o relativně pozdní
datum ante quem. Nápadný je především sídelně historický kontext místa, které se nachá-
zelo ve značné vzdálenosti od vrcholně středověkého jádra vsi, a dokonce i mimo její plu-
žinu.5 Pokud vezmeme v potaz situaci na všech velkých středočeských přemyslovských
hradištích, na nichž je raně středověkých kostel buď písemně doložen, nebo zde sledujeme
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3 Nejstarší doložené patrocinium svatostánku, sv. Máří Magdaleny, se vztahuje ca k roku 1670 (Národní archiv
České republiky v Praze, fond Archiv pražského arcibiskupství, Liber proventuum parochialium III, fol. 34) a mohlo
být změněno právě v souvislosti s barokní přestavbou (za upozornění na tento pramen děkujeme M. Hůrkovi).
Obě známá zasvěcení je ale třeba pokládat za velmi pozdní, v raném středověku se v Čechách nevyskytují (Boháč
1972, tab. na s. 34), takže je nelze k dataci počátků královického kostela využít. Georadarový průzkum interiéru
kostela zůstal v tomto směru bez konkrétněji interpretovatelných výsledků (Milo – Vágner 2012).
4 Podle první konfirmační knihy pražského arcibiskupství byl ordinován kněz Jan ke královickému kostelu 31. října
1354 (LC I, 2), přičemž ze záznamu jasně vyplývá, že nebyl prvním královickým plebánem.
5 Střed obce je od lokality vzdálen ca 1 km; absence výraznějšího (< 1%) množství vrcholně středověké až raně
novověké keramiky v povrchových sběrech v areálu hradiště napovídá, že její prostor nebyl v tomto období inten-
zivně zemědělsky užíván, s čímž koresponduje i struktura královické plužiny zachycená na indikační skice sta-
bilního katastru (http://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/KRM/KRM175018410/KRM175018410_index.html,
přístup 5. 1. 2014).

Obr. 2. Královické hradiště z ptačí perspektivy, pohled ze SV (foto M. Gojda).
Fig. 2. Aerial view of the stronghold at Prague-Královice from the NE.



stejnou situaci jako v Královicích, pak je velmi pravděpodobné, že tradice královického
oltáře sahá až do období života hradiště.

Jihovýchodní část akropole, tj. okolí kostela, hřbitova a současné zástavby o rozloze
ca 70 x 80 m, dnes představuje plato vyvýšené oproti okolním plochám o ca 1–1,5 m.
Původ tohoto jevu lze hledat zřejmě v erozi oraných ploch a dosypávání či vyrovnávání,
jak prokázal výzkum v r. 2014.

Vnější areál, tzv. předhradí (poloha „Šance“), zabírá plochu 3,7 ha, obvod (bez vnitř-
ního příčného opevnění) činí ca 610 m a byl patrně opět v celé délce fortifikován. Od Úval-
ské plošiny jej na východní straně odděluje jeden z nejmohutnějších dochovaných reliktů
raně středověké hradby na území Čech, jehož koruna dnes dosahuje délky 335 m. Z vnější
strany tento impozantní val kopíruje až 22 m široká deprese, pozůstatek někdejšího pří-
kopu, která byla – jak bylo zjištěno výzkumem – do své současné, podstatně širší podoby,
domodelována erozí a úvozovou cestou. V důsledku mladších narušení nejsme schopni
rozhodnout otázku původního vstupu do tohoto prostoru; snad se nacházel v blízkosti styku
vnějšího a vnitřního opevnění, tedy v místech, kde dnešní příjezdová komunikace prochází
linií vnitřního valu. Rozhodně jím však nebyl široký průlom vnějšího opevnění v jihový-
chodní části celé lokality (obr. 4), který není vyznačen na žádném z historických mapování
a výslovně jej vylučuje nejstarší známý popis lokality z pera K. V. Zapa (1861, 87), jenž
lze datovat krátce před rok 1861: „Tento zevnitřní val má na venek ještě příkop, výška jeho
nad příkopem obnáší 5–6 sáhů, nad vnitřní prostorou hradiště 2–3 sáhy, a nikde není prů-
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Obr. 3. Celkový plán hradiště s vyznačením místa výzkumu (zdroj dat ČÚZK).
Fig. 3. Overall plan of the stronghold with an indication of the excavated area.



lomu, který by na někdejší bránu ukazoval.“ Recentní průlom hradbou začal vznikat někdy
v 70.–80. letech 19. století, jak dokládá popis hradiště, který publikoval J. L. Píč (1891, 370):
„Prvý či zevní val, oddělený od ostatní výšiny příkopem, jest na 5 m na zevní straně vysoký
v délce 200 kroků a klesá k oběma stranám; na jižní straně viděti ještě starý vjezd či bránu
do hradiště [míněna linie dnešní příjezdové komunikace – pozn. aut.] vedle nověji proko-
paného vjezdu na panské pole.“ Píčem popisovaný stav zaznamenala ještě letecká fotogra-
fie vzniklá na počátku 50. let 20. století.6 V průběhu 50. let pak došlo v jihovýchodní části
lokality k výraznému neohlášenému strojnímu terénnímu zásahu, jehož cílem bylo rozší-
ření průlomu opevnění tak, aby jím mohla projíždět i těžká zemědělská technika; narušení
památky lze datovat před rok 1961, jak dokládá snímek J. Kudrnáče, který zachycuje vněj-
ší val nedlouho po zmiňovaném poškození (viz obr. 5).

2.2. Historické a sídelněhistorické souvislosti

Nejstarší zmínka o Královicích pochází z let 1205–1207 (CDB II, č. 75, 67), dikce lis-
tiny však existenci fortifikovaného centrálního místa nezmiňuje; všechny další písemné
údaje se pak již bezpečně vztahují k vrcholně středověké vsi (zevrubně Sedláček 1998, 203,
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6 Viz http://kontaminace.cenia.cz, přístup 23. 2. 2014.

Obr. 4. Jihovýchodní část předhradí. Situační plán rozložení sond výzkumu v r. 2012. Silnou čarou a šip-
kami označeny publikované profily (zdroj dat ČÚZK).
Fig. 4. Southeast part of the annexe. Site plan of trenches in 2012. Published profiles are indicated by
the bold line and arrows.



nejnověji Pešta 2003, 124–125; Bayerová – Pluhař 2007, zde soupis starší vlastivědné
literatury). Původní jméno hradiště tedy neznáme. Důvody pro skutečnost, že mohutné
hradiště nad Rokytkou zcela uniklo pozornosti soudobých literátů, vycházejí s nejvyšší
pravděpodobností z podstaty profilace písemné pramenné báze k českým dějinám 10. až
12. století; zjednodušeně řečeno, ke zkoumané lokalitě se patrně nevztahovala žádná
reálná či fiktivní epizoda z dějin Přemyslova rodu či ze života zemských světců, a patrně
i dějinotvorné události, relevantní pro říšskou analistiku a historiografii, kráčely zkrátka
jinudy.

Významnou úlohu v širším geografickém rámci raně středověké Prahy však zřejmě
hrál potok Rokytka, který je hned čtyřikrát jmenován jako linie udávající polovinu denní
pochodové vzdálenosti od jádra pražské sídelní aglomerace. V tomto smyslu ji zmiňuje
tzv. Kristián v souvislosti s translací sv. Václava (Kristián, kap. 8, 86) a třikrát Kosmas;
poprvé v souvislosti přenesením ostatků sv. Vojtěcha z Hnězdna (Kosmas, II, 5, 90),
podruhé v souvislosti s tažením Břetislava II. proti jeho otci králi Vratislavovi roku 1091
(Kosmas, II, 46, 153), a potřetí roku 1109 v souvislosti s tažením Oty II. Olomouckého
na Prahu (Kosmas, III, 30, 199). Rokytce tak připadá úloha pomyslné severovýchodní hra-
nice Pražské kotliny, a to jak v rovině symbolické (v případě obou translací), tak vojenské
(tažení 1091 a 1109). Nelze však rozhodnout, zda v některé z těchto relací figuruje bez-
prostřední okolí královického hradiště.
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Obr. 5. Vnější opevnění v místech výzkumu v 60. letech 20. století (foto J. Kudrnáč, archiv ARÚ AV ČR
Praha FT-29458).
Fig. 5. The outer fortification at excavation locations in the 1960s.
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Obr. 6. Pohled na řez valem roku 2012 od JZ (foto J. Zavřel).
Fig. 6. View of bank profile from SW in 2012.

Obr. 7. Pohled na řez valem roku
2012 od JV.
Fig. 7. View of bank profile from
SE in 2012.



Osídlení Královické ostrožny lze na základě materiálu získaného v rámci aktivit Ústavu
pro archeologii FF UK (dále ÚPA), zejména povrchových sběrů, doložit již pro období
staršího zemědělského pravěku, v rámci celkového množství doposud získaných artefaktů
zůstává však pravěká komponenta zcela marginální (ca 0,3 %) a nelze jí připsat ani žádný
z objektů zkoumaných odkryvem v letech 2012 a 2013. Dominantní je oproti tomu kompo-
nenta raně středověká (ca 95 % veškerých artefaktů a veškeré zjištěné objekty). Zbývající
materiál je pak možno označit za raně novověký až industriální, čemuž odpovídá evidence
kartografických pramenů; zatímco nejstarší mapování ukazují pouze kostelík sv. Markéty
a přilehlý areál hřbitova, stabilní katastr ukazuje již i domek hrobníka, dnešní čp. 22.7

Z katastrálního území Prahy-Královic nejsou doposud známy žádné výraznější doklady
pravěkého a protohistorického osídlení. K raně středověkému období se zřejmě váže věcné
jádro zpráv o údajném prokopávání mohyl v nivě Rokytky, při kterém byl objeven raně stře-
dověký křížek (Zap 1861, 85–87). Raně středověké nálezy chybí i na sousedních katast-
rálních územích, což je patrně možno zdůvodnit stavem archeologického bádání; poznání
bezprostředního zázemí královického hradiště zůstává tedy dluhem do budoucna.

2.3. Dosavadní archeologické poznávání hradiště

Lokalitu uvedl do literatury K. V. Zap (1861), od té doby je pravidelně uváděna v soupi-
sech pravěkých a protohistorických fortifikací. Moderní poznávání lokality započalo roku
1962 povrchovým průzkumem J. Kudrnáče (1965), který upřesnil její datování do mlado-
hradištního období. Systematicky se věnovala hradišti v 80. letech J. Richterová, která ini-
ciovala jeho geodetické zaměření (Richterová 1997, plán) a provedla povrchové sběry ve
dvaceti sběrných sektorech v celé orané ploše; získána byla keramika autorkou datovaná na
základě (již tehdy) antikvované konvence do „období od 11. až do 12. stol., s vyzníváním
ve 12. až přelomu 13. stol.“ (Richterová 1997, 531). V literatuře byla lokalitě v posledních
desetiletích věnována dílčí pozornost v souvislosti s fenoménem přemyslovských středo-
českých hradišť (Sláma 1988, zejm. 29; Varadzin 2010, 543–544), jejich sídelního kontextu
(Neustupný 2008, 161) i v rámci historické regionalistiky (Bayerová – Pluhař 2007, 6–7).

Od roku 2010 se lokalitě systematicky věnuje Ústav pro archeologii FF UK v rámci
výzkumného projektu GA ČR „Archeologie přemyslovských Čech“. Doposud bylo prove-
deno nové geodetické zaměření, geomagnetická prospekce celé plochy hradiště (Křivánek
2011), georadarový průzkum vybraných partií fortifikací a povrchových tvarů (Milo 2011)
a interiéru kostela sv. Markéty (Milo – Vágner 2012). Autoři článku provedli v letech 2011
a 2012 systematické sběry v 421 sběrných sektorech; tyto výsledky jsou v současné době
zpracovávány, zejm. s ohledem na základní badatelskou otázku, jíž je poznání vnitřní struk-
tury raně středověkých center. Lze předeslat, že zjištěný keramický materiál odpovídá svou
povahou kolekci získané J. Richterovou, jeho datování se ale podle současných poznatků
výrazně posunulo do minulosti.8 V srpnu až září 2012 provedli v rámci letní praxe studenti
ÚPA pod vedením autorů začištění severního profilu recentního průkopu vnějším opev-
něním (obr. 3, 4). Úkolem bylo zejména propojit nové poznatky o aktivitách uvnitř forti-
fikovaného areálu s vývojem vnějšího opevnění, přičemž již existující průlom valu skýtal
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7 Viz http://archivnimapy.cuzk.cz/coc/3496-1/3496-1-002_index.html, přístup 5. 1. 2014.
8 Za její zpřístupnění děkujeme M. Šmolíkové.



potenciál pro získání velkého množství poznatků při minimální míře jeho narušení.9

Výsledky akce jsou předloženy v tomto příspěvku.
V červenci 2013 pokračovaly výzkumné aktivity prováděné ÚPA v prostoru tzv. akro-

pole. Jejich cílem bylo ověření výsledků nedestruktivních metod pomocí pedologických
vrtů a archeologického odkryvu, specifikace charakteru a datování raně středověkého osíd-
lení a získání materiálu pro přírodovědné analýzy. V r. 2014 se výzkum přesunul do neora-
ných ploch v blízkosti kostela, avšak v důsledku intenzivních mladších aktivit a masivních
terénních úprav zachytil jen minimum neporušených raně středověkých terénů. Vyhodno-
cení těchto kampaní doposud není dokončeno.

3. Výzkum vnějšího opevnění

3.1. Postup výzkumu

Pro ověření chronologie, konstrukce a zjištění případných přestaveb a úprav vnějšího
opevnění byla zvolena severní stěna recentního průlomu; dochovaná výška vnějšího valu
v těchto místech dnes činí ca 4,8 m od nejnižšího místa, kterým je dnešní úroveň dna zasy-
paného raně středověkého příkopu. Z bezpečnostních důvodů byl proto řez opevněním pro-
veden ve třech stupních.10 První dva byly vysoké asi 1,6 m, zatímco třetí stupeň byl s ohle-
dem na identifikaci podloží ve spodní partii druhého stupně výrazně redukován (obr. 6).
Na řez valem na východě navazovala sonda o délce 10 m, široká 1,8 m, kopírující dno raně
středověkého příkopu (obr. 7). Ten byl původně podstatně užší, než se dnes v terénu jeví
(obr. 4). Na ploše druhého stupně byl ponechán příčný kontrolní blok o šířce 60 cm, který
byl pod úrovní podloží z obou stran pouze lokálně prohlouben, abychom získali příčný pro-
fil až k patě dochovaného tělesa valu (obr. 6). Prezentovaný celkový profil je průmětem
jednotlivých stupňů a do podloží zahloubených objektů do jednoho řezu (obr. 8; 9). Při
výzkumu se otevřely některé specifické otázky, které jsme se rozhodli zodpovědět dvěma
samostatnými sondami menšího rozsahu (obr. 4). Sonda II o rozměrech 2 x 4 m byla
zahloubena do zadní části valového tělesa ve vzdálenosti přibližně 15 m od hlavního řezu,
aniž by dosáhla tělesa první fáze hradby (viz níže). Nevelká kontrolní sonda III navazovala
východně na úrovni druhého stupně na hlavní profil prvního stupně.

Cílem výzkumu bylo získání jak vertikálního profilu, tak jednotlivých, postupně doku-
mentovaných horizontálních plánů, které by umožnily alespoň dílčí rekonstrukci podoby
a případných proměn opevnění. Val byl proto rozebírán po mechanických vrstvách s průběž-
nou dokumentací po ca 15–20 cm a průběžnou evidencí přirozených stratigrafických jed-
notek. Pro účely publikace bylo vybráno pět horizontálních úrovní po ca 50 cm (obr. 10; 11).

Vzhledem k prolomení valu v 50. letech 20. století existoval důvodný předpoklad
narušení a kontaminace středověkých situací z bočních stran. Ten se potvrdil především
ve spodní části opevnění, kde bylo patrné svislé seříznutí jižní strany tělesa valu bagrem
a následná eroze, či záměrná úprava paty vzniklého terénního útvaru přemístěnou zeminou
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9 Pro datování i celkové hodnocení lokality by byl vhodnější výzkum vnitřního příčného valu oddělujícího akro-
poli od předhradí. Ten by ovšem vyžadoval frontální průkop valem, který přesahuje možnosti výzkumného týmu
a znamenal by výrazný zásah do cenného terénního reliktu.
10 V celém textu jsou stupně označovány podle postupu výzkumu. Prvním stupněm se tedy rozumí nejvyšší.



(obr. 12, kontext 7, 7a). Šířka nenarušených situací tedy v jednotlivých výškových úrov-
ních kolísala. V největším rozsahu se půdorys konstrukce podařilo prozkoumat na spodní
úrovni prvního stupně, kde se zachoval v šířce až 3,5 m, zatímco na bázi opevnění to bylo
jen okolo 1,6 m (obr. 10–12). Keramika a další movité nálezy z recentně vzniklých strati-
grafických jednotek (zejm. přirozená vrstva 7 a vnější plášť povrchového reliktu opevnění)
nejsou do následující argumentace zahrnuty.

3.2. Nálezová situace a datovací materiál

V průběhu vyhodnocení výzkumu byly rozpoznány tři základní etapy aktivit, jejichž
výsledkem je dnešní podoba vnějšího valu. Ty jsou, s ohledem na přehlednost textu, pojed-
nány samostatně, ačkoliv v několika případech nejsme schopni nalezené objekty s jistotou
přiřadit k první nebo druhé etapě. V rámci jednotlivých oddílů je analyzován i keramický
materiál k nim příslušející. Celkem bylo z intaktních situací vyzvednuto 607 keramických
zlomků včetně několika větších slepených torz nádob. Na kresebných tabulkách jsou vy-
obrazeny všechny nalezené okraje a výraznější zdobené fragmenty.
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Obr. 10. Půdorysy dvou horizontálních úrovní prvního stupně výzkumu. Světle šedá – pozůstatky dřevěné
konstrukce, tmavě šedá – kameny místního původu, bílá – opuka. Výškové úrovně vyznačeny na obr. 8.
Popis vrstev viz Apendix.
Fig. 10. Ground plans of two horizontal levels in the first phase of excavation. Light grey – remains of
wooden frame; dark grey – stone of local origin; white – marlstone. Heights indicated in fig. 8.
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Obr. 11. Půdorysy třech horizontálních úrovní druhého stupně výzkumu. Světle šedá – pozůstatky dřevěné konstrukce, tmavě šedá – kameny místního původu,
bílá – opuka. Výškové úrovně vyznačeny na obr. 8. Popis vrstev viz Apendix.
Fig. 11. Ground plans of three horizontal levels in the second phase of excavation. Light grey – remains of wooden frame; dark grey – stone of local origin;
white – marlstone. Heights indicated in fig. 8.



3.2.1. Sídelní aktivity předcházející vzniku opevnění

Výzkum spolehlivě prokázal, že vzniku fortifikace předcházely raně středověké sídelní
aktivity. Ty nepřímo indikují nejen movité nálezy obsažené v tělese první fáze hradby, ale
především několik sídlištních objektů zahloubených do podloží, které byly překryty opev-
něním. Z nich dva (obj. 3 a 6) obsahují poměrně reprezentativní soubory keramiky. Objek-
ty byly identifikovány na úrovni podloží, na bázi druhého stupně (obr. 9; 11: E; 15).

Obj. 1 a 2 interpretovatelné jako kůlové jámy byly překryty tělesem raně středověké
hradby. Obj. 2 byl situován v rohu rozsáhlejšího obj. 3; objekty měly shodnou výplň, a za-
nikly proto zřejmě společně. Obj. 3 obsahující důležitý soubor keramiky překrylo přibližně
z poloviny těleso první fáze opevnění (obr. 9; 11: E; 15). Obj. 6 byl ve východní části seříz-
nut příkopem (obr. 8; 9; 15). S ohledem na to, že při budování druhé fáze opevnění před-
pokládáme prohloubení příkopu, není datování objektu před vznik první fáze hradby zcela
spolehlivé. Přesto, stejně jako u obj. 4 a 5, předpokládáme, že jeho funkce v době provozu
fortifikace koliduje s umístěním v prostoru bermy, a zřejmě tedy rovněž spadá do doby před
stavbou opevnění.

Popis objektů

Obj. 1 – kůlová jamka (?) o průměru 15 cm zahloubená 48 cm do podloží, překrytá tělesem opevnění.
Bez nálezů. Výplň: kontext 34 – tmavě hnědá hlína bez příměsi.
Obj. 2 – kůlová jamka o průměru 20 cm zahloubená 47 cm do podloží, částečně překrytá tělesem hradby.
Výplň: kontext 42 – hnědá hlína bez příměsi.
Obj. 3 – jáma oválného půdorysu s rovným dnem zahloubená do podloží a z poloviny překrytá tělesem
hradby. Nejvyšší zachycená hloubka činí 45 cm od úrovně podloží. Výplň: 29a – tmavě šedá mazlavá hlína
bez přítomnosti kamenů s velkým množstvím keramiky; 29b – světle béžový jíl bez příměsi keramiky;
29c – tmavě šedá mazlavá hlína bez kamenů i keramiky.
Obj. 4 – kruhová jamka oválného půdorysu o rozměrech 30 x 32 cm zahloubená 50 cm do podloží. Bez
nálezů. Výplň: kontext 37 – tmavě šedohnědá mazlavá hlína.
Obj. 5 – podélná jamka o rozměrech 30 x 12 cm zahloubená 25 cm do podloží. Výplň: kontext 43 – hnědá
ulehlá hlína bez příměsi.
Obj. 6 – Oválná jáma s plochým dnem o rozměrech 90 x 70 cm zahloubená 50 cm do podloží. Horní okraj
objektu byl seříznut příkopem. Výplň: kontext 14 – šedobílý jíl promíšený popelem s velkým množstvím
drobných uhlíků a čtyřmi kusy porfyrických granitoidních vyvřelin, které nesly stopy kontaktu s ohněm;
36 – světle hnědý jíl promíšený s drobnými kaménky (ca 20 %), bez přítomnosti opuky.

Keramika z obj. 3 (obr. 19; 20)
Z objektu bylo vyzvednuto celkem 28 kusů keramiky, mezi něž počítáme tři slepená torza vejčitých hrnců.
Všechny čtyři zachované okrajové zlomky jsou zakončeny lištou. U dvou byla vytažena její dolní i horní
hrana (obr. 19: 1, 5), u dvou pak pouze horní hrana s náznakem vnitřního prožlabení (obr. 19: 6, 7). U sle-
peného torza vejčité nádoby (obr. 19: 2) se okraj bohužel nezachoval, hrdlo se však v horní části výrazně
zužuje, a nelze tedy zcela vyloučit, že nádoba mohla být ukončena kalichovitým okrajem. Výzdobu nese
šest jedinců. Ve třech případech byla vytvořena jednohrotým (obr. 19: 1, 2; 20: 1) a vícehrotým (obr. 19: 3;
20: 2, 3), v jednom případě dvojhrotým (obr. 19: 4) rydlem. Na fragmentu dna jedné z nádob se zachovala
část keramické značky, jejíž motiv se nepodařilo rekonstruovat (obr. 19: 2). Keramická hmota naprosté
většiny fragmentů obsahuje jako ostřivo drobná zrnka křemene bez přítomnosti slídy, na povrchu je pře-
tažena jemnou vrstvičkou (tzv. jemná krupička – odpovídá skupinám III a IV u A. Bartoškové 1997, 135).
Velmi drobná zrnka slídy se vyskytovala jen u exempláře na obr. 20: 2.

Keramika z obj. 6 (obr. 21)
Z objektu pochází 43 kusů keramiky. Výjimečnou položkou je silnostěnný zlomek s plastickou lištou pochá-
zející z rozměrné nádoby – zásobnice (obr. 21: 9). Jeden z celkových šesti okrajů byl jednoduše seříznut
(obr. 21: 8), čtyři ukončovaly různé varianty lišt (obr. 21: 1, 2, 4, 7). V případě nádoby na obr. 21: 4 bylo
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hrdlo odsazeno od výdutě přesekávanou páskou. Okraj na obr. 21: 3 s vodorovně seříznutou horní ploškou
lze již řadit k tzv. archaickým kalichovitým okrajům charakterizovaných stejnoměrně silným esovitým
prohnutím. Výzdobu neslo pět exemplářů. V jednom případě byla vytvořena jednohrotým (obr. 21: 7)
a dvojhrotým (obr. 21: 6) rydlem. Ve třech případech bylo užito vícehrotého rydla (obr. 21: 4, 5, 9). Kera-
mická hmota bez přítomnosti slídy odpovídá keramice z obj. 3. Drobná zrníčka slídy obsahuje jen okra-
jový zlomek na obr. 21: 4.
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Obr. 12. Jihovýchodní profil příčného kontrolního bloku na úrovni druhého a třetího stupně výzkumu.
Silnou čarou zvýrazněno zachované těleso hradby první fáze. Černá – dřevěné konstrukce, tmavě šedá –
kameny místního původu, světle šedá – opuka. Popis vrstev viz Apendix.
Fig. 12. SE profile of transverse control block on the level of the second and third phase of excavation.
The preserved rampart core of the first phase is highlighted with a bold line. Black – wooden frame; dark
grey – stone of local origin; light grey – marlstone.

Obr. 13. Severní profil sondy č. II. Tmavě šedá – kameny místního původu. Popis vrstev viz Apendix.
Fig. 13. Northern profile of trench II. Dark grey – stone of local origin.



3.2.2. První fáze opevnění a související sídelní aktivity

Výstavbě opevnění předcházelo odstranění holocénní půdy na úroveň jejího čistého
substrátu – spraší (obr. 9, kontext 11, viz Exkurz), přičemž zřejmě došlo k odstranění horní
části výše diskutovaných zahloubených objektů. Terén před stavbou opevnění byl ovšem
ponechán značně zvlněný.

Fortifikaci řadíme k typu dřevohlinité hrady s roštovou konstrukcí. Prokazatelně zacho-
vaná výška jádra hradby činí od úrovně podloží 2,8 m (3,3 m včetně vrstvy 2, která je již
narušena erozí a vegetací). Šířka hradby v dolní části, kde činila přibližně 5 m, se zřejmě
blíží původnímu rozměru. K němu je třeba připočítat těleso kamenné plenty, jejíž existenci –
navzdory tomu, že nebyla výzkumem zachycena – z níže uvedených důvodů předpokládá-
me. V horní části se dřevohlinité těleso zachovalo pouze v šířce ca 3,7 m, což hypoteticky
spojujeme s jeho pozdější erozí.

V průběhu výzkumu bylo jádro hradby velmi dobře odlišitelné od vrstev přiléhajících
k němu z obou stran, které měly výrazně odlišné složení. Hradba byla nasypána z jednotli-
vých vrstev spraše, místy promíšené popelem či jílem různé barvy (obvykle žluté, okrové
a šedé; obr. 8). S výjimkou nejvyšší části se v něm téměř nevyskytovaly drobné kaménky.
Stavební materiál byl zřejmě těžen mj. z prostoru příkopu, s ohledem na sporadické zlomky
keramiky, kostí, uhlíků a popela, a především velkých kusů strusky byl použitý materiál
již kontaminován pozůstatky dosavadních sídelních aktivit. Dřevěná konstrukce hradby
se výborně dochovala v rámci horního (tj. prvního) stupně. Podmínky jejího uchování ve
spodní části druhého stupně byly – zřejmě především vlivem tlaku zeminy – velmi nepří-
znivé a ani na příčném řezu se nepodařilo v rámci tělesa dřevěné prvky rozeznat (obr. 12).
Dendrologická analýza fragmentů pěti roštů identifikovala výlučně dub.11

Již po sejmutí povrchové vrstvy 2 byl zachycen poměrně dobře zachovaný fragment
trámu probíhající napříč opevněním (dřevo 1, na úrovni ca 300,8 m n. m.). Na horizontální
úrovni A bylo identifikováno šest zcela vyhnilých příčně kladených kulatin a v týlní části
jeden podélně uložený trám (obr. 10: A). Další rošt byl identifikován přibližně 5 cm pod
nimi (obr. 9). Nejlépe zachované dřevěné prvky jsme odhalili na bázi horního stupně řezu
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Obr. 14. Severní profil sondy č. III. Tmavě šedá –
kameny místního původu, světle šedá – opuka.
Popis vrstev viz Apendix.
Fig. 14. Northern profile of trench III. Dark grey –
stone of local origin; light grey – marlstone.

11 Dendrologická analýza byla provedena na trámech č. 1–5 (Kyncl 2012).



(úroveň B; dřevo 2 a 3), přičemž trám č. 3, vstupující již do dolního stupně řezu, se T. Kync-
lovi podařilo navázat na současnou datovací křivku dubu. V zadní části tělesa byly v této
úrovni rozpoznány dva zcela vyhnilé podélné trámy a pozůstatky kolíků čtvercového prů-
řezu, zapuštěných do tělesa hradby. Není ovšem jasné, zda je lze považovat za pozůstatek
týlní stěny hradby nebo – což je pravděpodobnější – jen za příčné zpevňující prvky uvnitř
tělesa. Zcela zachovaný negativ dalšího kolíku byl identifikován i v blízkosti trámu č. 3.
Pod úrovní C, se dvěma zachycenými rošty (dřevo 4 a 5), se dřevěná konstrukce zachovala
pouze fragmentárně (obr. 11: D, E). Na úrovni D bylo ve východní části uvnitř dřevohlini-
tého tělesa uloženo více větších opracovaných prachovcových i opukových kamenů. Něko-
lik větších opukových kamenů se nacházelo i o něco výše v západní části tělesa (obr. 9,
vrstva 1g). Na bázi opevnění v úrovni těsně nad podložím byly větší kusy místních kamenů
i opuky vyskládány do jednořadé zídky probíhající napříč východní částí tělesa (obr. 11: E;
15). Funkce této struktury je nejasná.

K první fázi opevnění řadíme i mohutnou sloupovou jámu o průměru 40–45 cm (obj. 7)
vyplněnou šedohnědou hlínou s uhlíky (obr. 17). Jáma obložená po obvodu velkými plo-
chými kameny místního původu (prachovec) byla vybrána do hloubky 1 m, aniž by bylo
dosaženo geologického podkladu. S největší pravděpodobností v ní byl usazen jeden ze
svislých sloupů zajišťující týlní dřevěnou stěnu hradby. Objekt se podařilo identifikovat
teprve na úrovni podloží, a jeho stratigrafický vztah k vrstvě 12 tedy nelze vyjádřit, roz-
hodně ale neprocházel souvrstvím kontextů 18, 21, 22, 23, 24 (obr. 9).

Zásadní otázkou je existence čelní kamenné plenty v první fázi opevnění. Vzhledem
k tomu, že v kontextu 26 přiléhajícím k dřevohlinitému tělesu žádné větší kameny nebyly
zachyceny, lze ji řešit pouze hypoteticky. Podle našeho soudu pro její původní přítomnost
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Obr. 15. Situace na úrovni podloží ve východní části prvního stupně. Uprostřed obj. 3, který byl zčásti pře-
kryt tělesem starší hradby, nalevo krátká zídka na bázi tělesa hradby.
Fig. 15. Situation at the subsoil level in the eastern part of the first phase. In the middle of feature 3, which
was partially covered by the core of the earlier rampart, and to the left is a short wall at the base of the
rampart core.



svědčí zmiňované velké, hrubě otesané kameny zachycené v rámci druhého stupně uvnitř
dřevohlinitého tělesa. Jsou mezi nimi zastoupeny nejen místní metaprachovce, ale i opuka,
která musela být na hradiště transportována z velké vzdálenosti (viz Exkurz).

K zadní straně tělesa hradby přiléhala popelovitá vrstva 12 nasedající bezprostředně na
podloží a z části zaplňující dále zmiňovaný žlábek, kde překryla vrstvu 19 uloženou na jeho
dně. Uložení vrstvy 12 proto klademe až do doby po vzniku první fáze hrady. Vrstva obsa-
hovala početný soubor velkých fragmentů keramických nádob a nepoškozených zvířecích
kostí, a nelze ji tedy zřejmě pokládat za pochozí horizont, u něhož bychom předpokládali
podstatně vyšší míru fragmentarizace. Téměř totožná uloženina ve stejné stratigrafické
pozici nasedala na podloží i v sondě II.

Necelé 2 m za tělesem hradby první fáze byl v úseku o délce 1,5 m zachycen žlábek
probíhající paralelně s ní, zahloubený asi 50 cm do podloží, o šířce ca 0,6 m (obr. 9; 11: E).
Dobu jeho vzniku ve vztahu k opevnění nelze přesvědčivě určit. Dno žlábku bylo zaplně-
no sprašovou vrstvou 19 obsahující ovšem i keramiku, kterou spojujeme se zánikem jeho
funkce. Nelze vyloučit, že vrstva 13 přiléhající na západě ke žlábku, která svým složením
odpovídá podloží, vznikla při jeho hloubení. Obsahovala však i keramiku a zvířecí kosti.
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Obr. 16. Pohled na nejnižší úroveň prvního stupně výzkumu od východu (viz obr. 9: B). V pozadí vybraný
trám č. 3, který byl dendrochronologicky datován, kameny v popředí interpretujeme jako bázi plenty
druhé fáze hradby.
Fig. 16. View of the lowest level of the first phase of excavation from the east (see fig. 9: B). In the back-
ground is selected beam 3, which was dendrochronologically dated; the stones in the foreground are
interpreted as the screen wall from the second phase of the rampart.



Jednou z pracovních variant byla interpretace žlábku jako konstrukční součásti první
fáze hradby (např. jako lůžka pro trámy zajišťující stabilitu týlní stěny). Pro ověření či vy-
loučení této hypotézy byla otevřena sonda II, zahloubená do zadní části destrukce valu 15 m
severně od hlavního řezu. Na dně sondy ovšem žádné objekty zahloubené do podloží iden-
tifikovány nebyly (obr. 13). Diskutovaný žlábek tedy klademe do souvislosti se sídelními
aktivitami na předhradí.

Hrana příkopu se nacházela asi 3,3 m východně od tělesa hradby první fáze. Přestože
existenci příkopu příslušejícího k první fázi opevnění lze důvodně předpokládat, máme za to,
že výzkumem zachycený stav související s druhou fází opevnění může být poznamenán
určitými úpravami (čištění, či dokonce prohloubení). Původní podobu příkopu příslušejí-
cího k první etapě opevnění tedy nelze spolehlivě rekonstruovat.

Keramika z tělesa hradby první fáze (obr. 22)
Z celkem 157 zlomků, které byly nalezeny v různých úrovních tělesa hradby, lze vzhledem k vysokému
stupni fragmentarizace blíže hodnotit jen nepatrnou část. Pracovat můžeme s 10 okraji. Vyskytují se zde
exempláře s různě utvářenou lištou (obr. 22: 4, 6, 20, 21), jednoduše zaoblený okraj (obr. 22: 19) i dva
okraje, které lze již přiřadit ke kalichovitým okrajům, i když nepředstavují charakteristické exempláře
(obr. 22: 5, 8). V souboru zcela převažuje výzdoba provedená vícehrotým hřebenem (obr. 22: 1, 2, 12, 14,
15, 16, 18). Keramická hmota odpovídá souboru z objektů předcházejících výstavbě hradby.

Keramika z vrstvy 19 (obr. 25: B)
Z vrstvy 19, která zaplnila dno žlábku západně od tělesa hradby, pochází 8 kusů keramiky, přičemž hodnocení
umožňuje pouze jeden okrajový zlomek nádoby menších rozměrů. Je typickým reprezentantem klasického
kalichovitého okraje, který byl vypálen do světle šedých odstínů. Jemná keramická hmota neobsahuje slídu.

Keramika z vrstvy 13 (obr. 25: C)
Z vrstvy bylo vyzvednuto 27 zlomků. Oba zastoupené okraje řadíme k jednoduchým exemplářům s kuže-
lovitě seříznutou horní ploškou. V jednom případě bylo hrdlo výrazně odsazeno od výdutě obdobně jako
v případě střepu z tělesa hradby první fáze (obr. 22: 4). Výzdoba na třech exemplářích reprezentuje hře-
benovou vlnici, hřebenový vpich a výzdobu jednohrotým rydlem.

Keramika z vrstvy 12 (obr. 23; 24; 25: A)
Z vrstvy 12 přiléhající ze zadní strany k tělesu hradby pochází početný a pestrý soubor keramiky. Celkem
z ní bylo vyzvednuto 224 kusů (včetně slepených), mezi nimiž nalezneme i několik z velké části rekon-
struovatelných nádob. Většinu souboru tvoří běžné hrnce, dvěma exempláři jsou ale zastoupeny i láhve
(obr. 24: 1, 11) a jedním rozměrná zásobnice o průměru hrdla 42 cm (obr. 25: 1). Mezi dvaceti okraji nalez-
neme typy charakteristické pro mladší středohradištní produkci, především různé varianty lišt s vytaženou
horní a dolní hranou, případně oběma (např. obr. 23: 6, 7, 10, 15, 16, 20). Zastoupen je dále okraj s kali-
chovitým prohnutím, který ale nelze přiřadit ke středočeské produkci s výzdobou provedenou vícehrotým
rydlem (obr. 23: 5); k tzv. archaickým kalichovitým okrajům lze přiřadit dva exempláře (obr. 23: 4, 14).
Typologicky nejmladší komponentu představují nádoby s klasickými kalichovitými okraji se zúženým
„krčkem“ (obr. 23: 5, 8, 11; 25: 2). U dvou exemplářů se zachovalým podhrdlím je doprovází výzdoba
provedená jednohrotým rydlem (obr. 23: 8; 25: 2). Z celkem 25 zdobených kusů bylo v devíti případech
použito jednohroté rydlo, zbytek byl zdoben vícehrotým hřebenem, jím byly v několika případech prove-
deny hřebenové vpichy (obr. 23: 6, 16; 24: 13). První soudkovitá láhev (obr. 24: 6) byla zdobena několika
pásy vlnic a klikatek, oddělených horizontálními hřebenovými pásy. Na jejím dně se nachází čtvercový
výstupek – zřejmě otisk osy kruhu. U druhé soudkovité láhve (obr. 24: 11) bylo hrdlo od těla odděleno
výrazně vzhůru vytaženou lištou, která byla členěna vytlačenými důlky. Pod ní se nachází dvě linie hře-
benové vlnice. U obou exemplářů postrádáme okraje. Pro láhve obecně je charakteristická vysoká indivi-
dualita tvarosloví i výzdoby. Přímou obdobu královických láhví mezi známými kusy nenacházíme (srov.
Váňa 1956; k nádobám s mincovními depoty Radoměrský – Richter 1974) Jednotlivé výše popsané sku-
piny okrajů se nevyznačují rozdíly v keramické hmotě. V souboru zcela převládá hrnčina prostoupená
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drobnými zrnky křemene bez nebo s minimálním zastoupením slídy, často přetažená jemnou povrchovou
vrstvičkou, která odpovídá jemně krupičkovitému povrchu u tzv. pražské šedé řady.

V několika případech jsou na vnitřních stranách nádob dobře patrné technologické stopy. U nádoby
s klasickým kalichovitým okrajem (obr. 25: 2) se v podhrdlí nachází hluboké přerušované, mírně šikmé tahy
několika prstů a nad nimi výrazné stopy po přilepování okraje. Jemné horizontální modelační rýžky – stopy
po obtáčení – zachycujeme až v horní části hrdla na vnitřní straně okraje. Nádoba tedy vznikala nejméně
ve dvou fázích a rozhodně nebyla vytočena z jednoho kusu. Podobnou technikou vznikla i zásobnice
(obr. 25: 1).

Keramika z vrstvy II v sondě II (obr. 27: B)
Svou stratigrafickou polohou bezprostředně na podloží i popelovitým charakterem odpovídá vrstva II
v sondě II kontextu 12 zachycenému na řezu opevněním. Celkem z ní bylo vyzvednuto 55 keramických
zlomků. Ze čtyř okrajů byly tři zakončeny lištou s vytaženou dolní i horní hranou (obr. 27: 3, 4, 6). Jedním
exemplářem je zastoupen klasický kalichovitý okraj (obr. 27: 5). Tři kusy byly zdobeny vícehrotým, jeden
jednohrotým rydlem.

3.2.3. Destrukce první fáze a druhá fáze opevnění

Pro rekonstrukci mechanismu utváření výsledné podoby vnějšího valu neumíme nabíd-
nout jednoznačné řešení. Domníváme se ale, že současná podoba valu nevznikla pouze při-
rozeným sesuvem horní části tělesa hradby na obě strany, ale je výsledkem cílené obnovy
opevnění, kterou ovšem nelze časově ukotvit.

První indicií je celkový objem vrstev, které se na vnější i vnitřní straně přimykají k dře-
vohliněnému jádru první fáze hradby (obr. 9, kontexty 4, 26 a 6, 16–24). Za předpokladu,
že by vznikly pouze erozí tělesa hradby první fáze opevnění, jeho původní výška by při
šířce okolo 5 m podle jednoduchého výpočtu musela dosahovat okolo 5 m, což nepoklá-
dáme za reálné. Další indicií je textura a složení jednotlivých komponent profilu. Původní
jádro hradby bylo i ve vyšších partiích navršeno převážně ze sprašových vrstev, obsahují-
cích pouze nevelké množství kamenné drti (v malé míře ji obsahovaly jen nejvyšší vrstvy).
Předpokládáme, že pokud by násypy před ním i za tělesem vznikly pouze jeho erozí, měly
by na obou stranách obdobné složení i sklon vrstev. Ovšem kužel vrstev šikmého sklonu
v zadní části opevnění (kontexty 6, 16–24) se skládá – s výjimkou spodní vrstvy 24, kterou
lze spojit se stratigraficky starší erozí tělesa hradby – převážně z materiálu hustě prostoupe-
ného drobnými kaménky s převahou opuk nad místními proterozoickými prachovci. Naopak
vrstvy 4 a 26 na vnější straně opevnění, které nevykazují šikmý sklon, mají výrazně odliš-
né složení s řádově menším zastoupením kamenité drti (srov. obr. 8). Předpokládáme
tedy, že přinejmenším zadní násep byl záměrně navršen z materiálu hustě prostoupeného
kamennou drtí, zřejmě za účelem fixace erodující týlní strany hradby po zániku svislých
nosných kůlů. Šikmý sklon vrstev pak napovídá, že materiál nebyl vršen horizontálně
z povrchu, ale byl zřejmě nasypáván svrchu.

Jak již bylo řečeno, v čele první fáze opevnění nebyly odhaleny přesvědčivé pozůstatky
kamenné plenty. Kontext 28 obsahoval pouze nevelké úštěpky opuky a místních prachovců.
Pokud tedy kamenná plenta první fázi opevnění doprovázela (jak zdůvodňujeme výše),
musela být záměrně a velmi důsledně odstraněna ještě před uložením kontextů 26 a 28.
Za nejpravděpodobnější pokládáme, že tyto kontexty vznikly záměrným navršením při
obnově opevnění.

Výplň příkopu, zahloubeného asi 4,2 m do podloží, obsahovala v poměrně mocné vrst-
vě 32 velké množství větších, hrubě opracovaných kusů opuky (mírně převažovaly) i kamenů
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místního původu a kamenné drti. Mezi kameny téměř chyběla hlinitá složka. Kameny
překryly sprašovou vrstvu 33 s nečetnými drobnými kaménky dosedající na dno příkopu.
Ta z části spočívala na vrstvě 39 obsahující drobné kaménky včetně opuky. Vrstva 33 mohla
s ohledem na obdobné složení hypoteticky vzniknout erozí vrstvy 26 (srov. obr. 8 a 9).
Kameny ve vrstvě 32 ovšem do příkopu nedestruovaly z úrovně báze hradby první fáze
(tedy z prostoru předpokládané plenty), ale jednoznačně odkudsi z vyšších partií. Vrstva
sesutých kamenů byla zachycena i kontrolní sondou III pouze nehluboko pod současným
povrchem (obr. 14, vrstva 41; obr. 18). Značná kubatura kamenů bezpochyby představuje
pozůstatek nasucho kladené zdi, která ale prokazatelně destruovala teprve po uložení vrst-
vy 26, a nepřísluší tedy k tělesu první fáze hradby. Jako nejpravděpodobnější se jeví, že
tato konstrukce mohla být založena přibližně na úrovni báze horního stupně našeho řezu
(niveleta ca 299,8 m n. m.), kde se podařilo v půdorysu zachytit větší množství velkých
rozptýlených kamenů (opuka i místní prachovce) uložených v jedné vrstvě (obr. 10: B; 16).
Přibližně z této úrovně také kamenitá vrstva 32 destruuje po povrchu vrstvy 26 (obr. 18).
Základové kameny předpokládané plenty těsně přiléhaly k dřevohlinitému jádru hradby
první fáze. S ohledem na nevelké množství kamenů, které se prakticky neprojevily v profilu
vrstvy 4, však v otázce úrovně založení plenty druhé fáze neumíme překročit rovinu hypotézy.
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Obr. 17. Mohutná sloupová jáma obložená kameny zajišťující zadní stěnu hradby. V pozadí žlábek v prů-
běhu vybírání jeho zásypu.
Fig. 17. A massive posthole lined with stones supporting the rear wall of the rampart. In the background
is a groove during the removal of its fill.



Keramika z vrstev přiléhajících k přední části tělesa první fáze (obr. 26: 1–3)
Z vrstev 4 a 26 bylo vyzvednuto jen 11 střepů. Jediný okraj byl ukončen nízkou lištou s vytaženou horní
i dolní hranou (obr. 26: 3). Výzdoba zachycená na dvou zlomcích byla provedena jednohrotým a vícehro-
tým rydlem.

Keramika z vrstev přiléhajících k zadní části tělesa první fáze (obr. 26: 4–9)
Mezi 46 zlomky nacházíme tři okraje. Jeden byl ukončen nízkou lištou, druhý pouze svisle seříznutou ploš-
kou (obr. 26: 5, 6). Exemplář na obr. 26: 7 lze řadit k derivátům kalichovitých okrajů. U zdobených zlomků
je třikrát zastoupena výzdoba vícehrotým rydlem a v jednom případě byly dvě lišty členěny šikmými vseky.

Keramika ze zásypových vrstev příkopu (obr. 27: A)
Nalezeny byly pouze dva zdobené fragmenty. Z vrstvy 32 pochází zlomek zdobený jednohrotým rydlem
(obr. 27: 1), z vrstvy 33 zlomek zdobený vícehrotým rydlem (obr. 27: 2).

3.3. Vývoj vnějšího opevnění a jeho datování

Časové ukotvení jednotlivých etap vývoje zkoumané části vnějšího opevnění hradiště
můžeme opřít o několik stratifikovaných souborů keramiky a dendrodatum získané z dře-
věné konstrukce hradby.

Veškerá keramika získaná výzkumem zapadá do spektra středočeské hrnčířské pro-
dukce mladšího středohradištního a staršího mladohradištního období (rámcově sklonek
9.–10. století). Ve fondu zcela absentuje starší středohradištní keramika charakterizovaná
jednoduše zaoblenými okraji a nepravidelnou hřebenovou výzdobou. S ohledem na to,
že v poslední době bylo publikováno několik studií, které sumarizují základní vývojové
schéma středočeské keramické produkce a jeho datovací opory (s další literaturou zejm.
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Obr. 18. Sonda č. III po odstranění drnu. Zachycené kameny destruovaly z vyšších partií.
Fig. 18. Trench III after the removal of sod. Stone rubble from the upper parts is visible.
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Obr. 19. Keramika z obj. 3 (kresby obr. 19–27 L. Raslová).
Fig. 19. Pottery from feature 3.
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Obr. 20. Keramika z obj. 3.
Fig. 20. Pottery from feature 3.

Obr. 21. Keramika z obj. 6.
Fig. 21. Pottery from feature 6.



Varadzin 2010; Čiháková 2012), nepovažujeme za nutné podnikat tento krok znovu.
Zásadním předělem je nástup keramiky s tzv. klasickými kalichovitými okraji, který je na
základě vazby na disponibilní dendrodata dnes kladen mezi druhé a čtvrté desetiletí 10. sto-
letí (naposledy Čiháková 2012, 116). Zahájení produkce tohoto signifikantního typu však
zcela jistě neprovázelo náhlé ukončení výroby vývojově starších okrajů. U malých kera-
mických souborů – což je případ většiny níže diskutovaných – tedy absence kalichovitých
okrajů nemůže být zcela spolehlivým chronologickým argumentem.

Plocha jihozápadní části předhradí byla osídlena již před vznikem opevnění. Dva, příp.
tři ze sídlištních objektů zahloubených do podloží představují kůlové jamky, zbytek pak
běžné sídlištní jámy nevelkých rozměrů. Zásadní chronologický význam má především
obj. 3, který byl z poloviny překryt tělesem hradby první fáze (obr. 9; 11: E; 15). Keramic-
ký soubor, který z něj byl vyzvednut (obr. 19; 20), poskytuje datum post quem pro vznik
opevnění. Celkovou charakteristikou náleží keramika k vyspělé středohradištní produkci.
Soubor se v hlavních znacích nejvíce blíží kolekci vyzvednuté z prvního horizontu osídlení

·TEFAN – HASIL: Ranû stfiedovûké hradi‰tû v Praze-Královicích …476

Obr. 22. Keramika z tělesa hradby první fáze. 1–3 – vrstva 1c; 4 – vrstva 1d; 5 – vrstva 1f; 6–10 – vrstva 1g;
11–22 – vrstvy 1h + 1i.
Fig. 22. Pottery from the core of the first phase of the rampart. 1–3 – layer 1c; 4 – layer 1d; 5 – layer 1f;
6–10 – layer 1g; 11–22 – layers 1h + 1i.
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Obr. 23. Keramika z vrstvy 12.
Fig. 23. Pottery from layer 12.
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Obr. 24. Keramika z vrstvy 12.
Fig. 24. Pottery from layer 12.
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Obr. 25. A – keramika z vrstvy 12; B – vrstva 19; C – vrstva 13.
Fig. 25. A – pottery from layer 12; B – layer 19; C – layer 13.



předhradí na Budči v poloze „Na Kašně“ (Bartošková 1997). V našem souboru je však

výrazněji zastoupena plynulá výzdoba jednohrotým rydlem, která se v prvním horizontu

„Na Kašně“ vyskytuje v menší míře (asi 25 %: Bartošková 1997, 118). Absence límco-

vitých okrajů nemusí mít – s ohledem na jejich obecně nízké zastoupení mezi ostatní pro-

dukcí – chronologický význam. Velmi podobný charakter vykazuje i keramika z obj. 6,

který byl porušen hranou příkopu (obr. 9; 11: E; 15). Hlásí se rovněž k vyspělé středohra-

dištní produkci. Obsah obou objektů tedy můžeme rámcově zařadit do horizontu těsně před

masivním nástupem klasického kalichovitého okraje.
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Obr. 27. A – keramika z výplně příkopu: 1 – vrstva 32; 2 – vrstva 33. B – keramika ze sondy č. II, vrstvy II.

Fig. 27. A – pottery from the fill of the ditch: 1 – layer 32; 2 – layer 33. B – pottery from trench II, layer II.

Obr. 26. Keramika obsažená v destrukci první fáze a v druhé fázi hradby. Přední násyp: 1 – vrstva 4;

2, 3 – vrstva 26; zadní násyp: 4–6 – vrstvy 17 a 18; 7–9 – vrstva 20.

Fig. 26. Pottery in the rubble of the first phase and in the second phase of the rampart. Front embankment:

1 – layer 4; 2, 3 – layer 26; rear embankment: 4–6 – layers 17 and 18; 7–9 – layer 20.



Na základě provedených systematických povrchových sběrů a dosud nevyhodnoceného
výzkumu na akropoli lze předběžně uvažovat o tom, že do tohoto období spadá i počátek
osídlení celého hradiště (viz prozatím Richterová 1997, obr. 4a, 4b). Někde v blízkosti
místa výzkumu musely v této době probíhat intenzivní hutnické aktivity, o nichž svědčí
železářské strusky obsažené ve výplni obj. 6 a především několik celých struskovitých
výlitků dna hutnické pece (podle posouzení J. Zavřela), které byly vedle množství menších
fragmentů nalezeny v tělese hradby první fáze opevnění. S ohledem na charakter keramiky
v zásypech objektů soudíme, že konec sídelních aktivit nedělil od výstavby hradby delší
časový odstup a mohl s ní přímo souviset.

Výstavbu hradby první fáze zahájila planýrka, která odstranila půdu vyvinutou na spra-
ši, zřejmě i s horními partiemi zmiňovaných objektů. Na tomto povrchu byla vybudována
hradba roštové konstrukce široká přibližně 5 m (rozměr bez předpokládané čelní kamenné
plenty) a vysoká nejméně 2,8 m. Roštová konstrukce byla vyplněna vrstvami převážně
sprašového a jílovitého zásypu, v němž se místy vyskytovaly větší kusy opuky a místního
prachovce, jež na bázi hradby vytvářely krátkou zídku (obr. 11: E) kolmou vůči linii opev-
nění. V rámci výzkumu horních partií tělesa jsme místy zachytili velmi dobře zachovalé
dřevěné konstrukce. Klad roštů nebyl ve všech úrovních stejnoměrný. Těsně za tělesem
hradby byla identifikována mohutná sloupová jáma obložená kameny související se zajiš-
těním týlní stěny (obr. 9, 11, 17). Toto řešení známe např. z druhé fáze opevnění budečské
akropole, kde sloupové jámy dělily rozestupy 150–180 cm (Bartošková 2003, 200), z příčné
hradby opevnění akropole na Libušíně (Varadzin 2012, obr. 7, 8) či z mladší fáze opevnění
předhradí na Levém Hradci (Tomková 2001, obr. 5). Před tělesem hradby předpokládáme
existenci čelní kamenné plenty, která byla běžnou součástí opevnění přemyslovských hra-
dišť (naposl. souhrnně Kos 2012). Ta ale byla, asi v rámci druhotné rekonstrukce hradby,
důsledně odstraněna. Klíčovou indicií pro její existenci je přítomnost opuky uvnitř tělesa
hradby, jejíž nejbližší výchozy nalezneme 9,5 km od Královic (viz Exkurz); pro náročný
transport opuky lze totiž stěží nabídnout jiný přesvědčivý důvod.

Pro časové zařazení výstavby opevnění má zásadní význam dendrodatum získané
T. Kynclem z dubového roštu č. 3, který procházel horní úrovní vrstvy 1d na rozhraní prv-
ního a druhého stupně výzkumu (obr. 10; 16).12 Poslední zachovaný letokruh náleží k roku
912, přičemž nebyl zachycen ani podkorní letokruh, ani hranice bělového dřeva. Po při-
počtení minimálního rozsahu běle, který u dubu činí šest let, dospěla analýza k závěru, že
strom byl smýcen někdy po roce 918, což je datum post quem pro výstavbu hradby.

Horní mez datovacího intervalu výstavby opevnění první fáze můžeme stanovit jednak
na základě keramiky obsažené v jeho tělese, jednak na základě bohatého souboru z „odpad-
ní“ vrstvy 12. Ta přiléhala z vnitřní strany k hradbě a zřejmě vznikla nepříliš dlouho po
její výstavbě, neboť dosedá bezprostředně na podloží. Vývojově nejmladšími položkami
v nepříliš reprezentativním souboru z tělesa hradby jsou dva deriváty kalichovitých okra-
jů (obr. 4: 5, 8); tzv. klasickou variantu ale mezi deseti okrajovými zlomky nenalézáme.
Ta ovšem pochází již z vrstvy 19 na dně žlábku za hradbou (obr. 25: B), kterou překryla
vrstva 12. V ní se nádoby s klasickým kalichovitým okrajem zdobené jednohrotým rydlem
(obr. 23: 5, 8, 11; 25: 2) vyskytují spolu s keramikou mladšího středohradištního charakteru.
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12 Zachovalé fragmenty dřeva č. 1 (33 letokruhů) a 2 (141 letokruhů) se nepodařilo navázat na současnou dubovou
křivku. Datované dřevo č. 3 mělo 102 letokruhů (Kyncl 2012).



Vzhledem k „odpadovému“ charakteru vrstvy se kloníme k názoru, že složení souboru
víceméně odráží aktuální keramickou produkci bez výraznějších starších intruzí. Vrstva
shodného charakteru ve stejné stratigrafické pozici s obdobnou keramikou se nacházela
i v sondě II (obr. 27: B). Chronologický vztah hradby k žlábku zachycenému za hradbou
nelze přesně stanovit, vše ale svědčí pro to, že svou původní funkci přestal plnit nejpozději
krátce po výstavbě opevnění.

Propojením výše uvedených chronologických indicií lze dospět k závěru, že k výstavbě
vnější hradby královického hradiště došlo těsně před nebo v době masivního nástupu klasic-
kých kalichovitých okrajů, kdy byla dosud ve velkém vyráběna i vývojově starší keramika
středohradištního charakteru.13 Rámcově se tedy pohybujeme mezi rokem 918 a koncem
druhé třetiny 10. století.

Interpretaci destrukce první fáze opevnění a podoby druhé fáze provází řada otázek,
které neumíme – s ohledem na omezený rozsah výzkumu – spolehlivě zodpovědět, a ná-
sledující odstavec je tedy třeba chápat jako pokus uvést jednotlivá pozorování v logický
soulad.

Po obtížně časově vyjádřitelné době fungování hradby první fáze došlo k důslednému
odstranění – zřejmě již narušené – čelní kamenné plenty. Jako nejlogičtější se nám jeví
varianta krátkodobé depozice kamene někde v blízkosti opevnění. Po ní snad následovalo
vyčištění příkopu a navršení jednoduché čelní hliněné rampy bez vnitřní dřevěné konstruk-
ce v místech původní bermy, která mohla dosahovat až k hraně příkopu (kontexty 28 a 26).
Na ní byla zřejmě na úrovni prvního stupně výzkumu z deponovaného kamene vztyčena
nová čelní plenta zajišťující v horní části zbytek tělesa hradby první fáze (obr. 10: B; 16).
Snad současně byla přisypána i rampa k zadní straně hradby, jejímž úkolem bylo zabez-
pečit erodující těleso první fáze. Materiál pro zadní rampu hustě prostoupený drobnými
kameny místního původu i importovanou opukou byl alespoň z části získán jinde, než
materiál pro rampu čelní. Zánik opevnění zřejmě probíhal ve dvou etapách. V první dochá-
zelo k postupné erozi čelní zemní rampy do příkopu (obr. 9: vrstva 33), aniž by ovšem
dosud došlo k destrukci kamenné plenty. Následně můžeme předpokládat cílené rozebí-
rání mladší plenty, ze které mohly být vybrány hodnotnější kusy kamene, zatímco méně
kvalitní materiál zůstal zachován na povrchu čelní rampy a na dně příkopu (vrstva 32).
Pro jednorázovou destrukci mladší plenty svědčí charakter vrstvy 32, v níž téměř chybí
hlinitá složka, kterou by při postupné erozi bylo možno předpokládat. Z mladší plenty
zůstalo na původním místě jen nevelké množství kamenů, na které snad z původního těle-
sa opevnění erodovala vrstva 4.

Vrstvy přiléhající z obou stran k tělesu původní hradby spojované s předpokládanou
obnovou opevnění obsahovaly jen několik málo signifikantních úlomků keramiky. Vývo-
jově nejmladší položkou je klasický kalichovitý okraj, který je však hojně zastoupen již
ve vrstvě 12 a zřejmě má původ – stejně jako ostatní keramické zlomky – ve starších situa-
cích. Předpokládáme tedy, že v době obnovy vnějšího opevnění již v okolí neprobíhaly
intenzivnější sídelní aktivity. Jedinou datovací oporou pro předpokládanou obnovu opev-
nění je keramika z vrstvy 12 nabízející jen otevřené datum post quem.

·TEFAN – HASIL: Ranû stfiedovûké hradi‰tû v Praze-Královicích …482

13 Soubor zřejmě spadá zhruba do stejné doby jako kolekce z nadloží nejstarší dřevohlinité hradby na Pražském
hradě (Boháčová 2001, obr. 52A) či soubor ze dna příkopu ve Staré Boleslavi (Boháčová 2003, obr. 30a, 30b).
Soubory ovšem vykazují řadu dílčích rozdílů.



4. Závěr

Dvoudílné královické hradiště položené na výrazné ostrožně vymodelované potokem Rokyt-
kou, dnes vymezené dvěma liniemi mohutných příčných valů, se rozlohou 7,2 ha řadí do
skupiny velkých středočeských hradů přemyslovského období.14 Do dobových písemností
lokalita nevstoupila (a neznáme tedy ani její původní jméno), což s ohledem na jejich spe-
cifickou povahu mnoho neznamená. Význam hradiště nepřímo indikuje kostel situovaný
ve východní části akropole. Nejstarší zachovalé části stavby lze sice klást teprve k roku 1300,
sídelně-historické souvislosti ovšem dovolují předpokládat existenci staršího předchůdce.
V jeho okolí lze snad předpokládat rezidenční areál vlastníka či správce hradiště, který
by ovšem byl z podstatné části zničen dodnes užívaným hřbitovem a mladšími sídelními
aktivitami.

Dosavadní povrchové sběry (Richterová 1997), stejně jako systematické sběry a terénní
odkryvy autorů článku v posledních čtyřech letech, dovolují zařadit počátky osídlení na plo-
še akropole i předhradí předběžně do horizontu vyspělé středohradištní keramiky, případně
počátku výskytu keramiky s kalichovitými okraji.15 Doklady starších raně středověkých
sídelních aktivit nebyly zachyceny. Počátky osídlení tedy v absolutních datech prozatím
spadají do intervalu mezi sklonkem 9. a koncem 2. třetiny 10. století. V obou částech opev-
něného areálu se dále vyskytuje i keramika s kalichovitými okraji zdobená nehtovými vry-
py, která je považována za vývojově mladší (Boháčová – Čiháková 1994, 177) a rámcově
může být řazena do poslední třetiny 10. – 1. pol. 11. století. Nejmladší doklady osídlení
reprezentované keramikou pozdně hradištního období s nízkými vzhůru vytaženými okraji
vyrobenou z písčité hmoty jsme v rámci našich sběrů zachytili pouze na akropoli16, kde do
tohoto horizontu spadá i několik zahloubených objektů prozkoumaných v rámci (dosud
nevyhodnoceného) terénního odkryvu v r. 2013. S ohledem na nedostatek datovacích opor
se – pokud jde o definitivní opuštění hradiště – pohybujeme v širokém rozmezí 12., příp.
počátku 13. století.17 Sběry na ploše východního předpolí hradiště žádné doklady osídlení
nepřinesly.

Hypotetickou rekonstrukci vývoje vnějšího opevnění prezentuje obr. 28. Příčná vnější
hradba zkoumaná v jihových. rohu předhradí překryla pozůstatky osídlení, které stavbě for-
tifikace zřejmě bezprostředně předcházelo. Již před její výstavbou probíhaly někde v blíz-
kosti intenzivní hutnické aktivity. První fázi opevnění rekonstruujeme jako dřevohlinitou
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14 Klíčovou determinantou rozlohy opevněných částí ostrožných hradů byly nepochybně především místní geo-
morfologické podmínky. Se 7 ha se opevněný areál Královic řadí ke středně velkým přemyslovským hradům.
Pražský hrad – 4 ha; Stará Boleslav – opevnění „vnitřního hradu“ – 4 ha (opevnění předhradí dosud není doloženo,
Boháčová 2011, 381–382); Praha-Vinoř – 4,6 ha; Levý Hradec – 6,4 ha; Tetín – 9,9 ha (Sláma 1988, 32, 63, 60);
Libušín – 12 ha (Varadzin 2012, 723); Budeč – min. 12 ha (Bartošková – Štefan 2006, 731).
15 Specifikace bude možná teprve po vyhodnocení rozsáhlého souboru keramiky získaného výzkumem z roku 2013
na akropoli hradiště. Rozhodující bude, zda se keramika středohradištní tradice vyskytuje v některých objektech
samostatně bez zboží horizontu kalichovitých okrajů.
16 J. Richterová (1997, 531) uvádí její nálezy i na ploše předhradí.
17 V celém soboru téměř absentuje keramika se zduřelými okraji, která v rámci středních Čech reprezentuje mlado-
a pozdně hradištní produkci. Spíše než s chronologií osídlení však její nepřítomnost spojujeme s distribučními
mechanismy. Jak dokládají další archeologická pozorování, východní okraj Prahy byl zásobován odlišnými výrob-
ními centry než jádro aglomerace a jeho západní zázemí (např. Richterová 1996).



hradbu roštové konstrukce širokou asi 5 m, která dosahovala výšky nejméně 2,8 m.
Na vnější straně k ní s velkou pravděpodobností přiléhala čelní kamenná plenta, zatímco
týlní dřevěná stěna byla zajištěna mohutnými svislými kůly (obr. 28: A). Tento konstrukční
typ nachází v různých variantách obdobu na většině zkoumaných středočeských hradišť.
Již v této fázi došlo s velkou pravděpodobností i k vyhloubení příkopu před hradbou, ten
ale mohl být následně čištěn a upravován, takže jeho přesné parametry neznáme. Časové
zařazení výstavby hradby první fáze se může opřít jednak o vyhodnocení několika keramic-
kých souborů, jednak o dendrochronologické datování jednoho z roštů dřevěné konstrukce.
Rámcově se pohybujeme mezi rokem 918 a koncem druhé třetiny 10. století. Vnější opev-
nění prošlo následně úpravou (obr. 28: B), při které byly k oběma stranám původního
tělesa pravděpodobně přisypány zemní rampy bez vnitřní dřevěné konstrukce, přičemž na
koruně čelní rampy byla z materiálu původní plenty vystavěna kamenná, na sucho klade-
ná zeď zajišťující původní těleso. V širším středoevropském prostoru se jedná o nezvyklé
řešení; datování druhé fáze bohužel postrádá jakékoliv opory.

Na základě terénních pozůstatků a geofyzikálního měření se domníváme, že dřevo-
hlinitá hradba chránila i obvod ostrožny na severní, západní a jižní straně (byť v místech
nad prudkými svahy mohla být poněkud redukována). Vzhledem k tomu, že mohutný
příčný val oddělující akropoli od předhradí dosud nebyl zkoumán, nelze posoudit chro-
nologický vztah vzniku opevnění obou částí hradiště. V úvahu tedy připadá jak varianta
stavby opevnění v rámci jedné akce, tak možnost, že fortifikace chránící předhradí byla
připojena k opevněné akropoli teprve s jistým časovým odstupem.18 Rozšíření areálu o dal-
ší opevněné části známe ve středních Čechách např. z Budče (Bartošková – Štefan 2006,
727–732).

Vzdálenost 17 km vzdušnou čarou od Pražského hradu nedává prostor k hledání ini-
ciátora založení královického hradiště jinde než mezi přemyslovskými knížaty. Dřívější –
dnes antikvované – datování keramiky s kalichovitými okraji do 11. a 12. století vyloučilo
Královice, stejně jako 12 km vzdálené vinořské hradiště (obr. 1), z diskuse o formování

·TEFAN – HASIL: Ranû stfiedovûké hradi‰tû v Praze-Královicích …484

18 S ohledem na datování keramiky z plochy hradiště by však tento odstup nebyl nijak výrazný. Variantu, že areál
hradiště byl rozdělen příčnou hradbou na dvě části teprve druhotně, nepokládáme za příliš pravděpodobnou.

Obr. 28. Rekonstrukce podoby starší (A) a mladší (B) fáze vnějšího opevnění hradiště v místech výzkumu.
V mladší etapě naznačena i destrukce kamenné plenty do příkopu.
Fig. 28. Reconstruction of the appearance of the early (A) and late (B) phase of the outer fortification of
the stronghold at the excavated locations. The rubble of the stone screen wall in the ditch is also indicated
in the late phase.



tzv. středočeské domény prvních Přemyslovců (Sláma 1988). Vročení výstavby vnějšího
opevnění do doby mezi rokem 918 – konec 2. třetiny 10. století je však v plné míře vrací
do diskuse (v tomto smyslu již Varadzin 2010, 543–544, 548). Z výše uvedených důvodů
ovšem dosud nejsme schopni zařadit vznik mohutné fortifikace do doby vlády konkrétního
panovníka. Teoreticky nelze vyloučit, že k opevnění akropole mohlo dojít již za vlády
Spytihněva (895–915), výstavba zkoumané hradby předhradí ale s největší pravděpodob-
ností spadá nejdříve do doby vlády Václava (okolo 925–935), či do počátku panování
Boleslava I. (935–972).19

Na tomto místě není prostor věnovat se fenoménu tzv. středočeské přemyslovské domé-
ny jako celku (Sláma 1988; Varadzin 2010). Budeme-li ovšem spatřovat hlavní význam
věnce středočeských hradů ve vymezení „domény“ a kontrole přístupových cest do pražské
kotliny, mohly Královice sehrávat roli důležitého strategického bodu kontrolujícího přístup
z východu. Z dlouhého a komunikačně jistě mimořádně exponovaného úseku mezi Starou
Boleslaví, resp. Vinoří a Lštěním přitom žádné jiné hradiště neznáme (obr. 1). Rekonstrukce
systému raně středověkých komunikací je z podstaty věci problematická a nezřídka se
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Obr. 29. Výskyt opuk (šedě) v Pražské kotlině a jejím okolí. Na základě geologických map 1 : 50 000
sestavil J. Zavřel.
Fig. 29. Occurrence of marlstone (grey) in the Prague basin and the surrounding area.

19 Teprve za panování Boleslava pravděpodobně vzniklo i opevnění Libušína (Varadzin 2012).



pohybuje v argumentačním kruhu. Královice nicméně leží téměř přesně na přímé spojnici
mezi Prahou a Kouřimí, která byla podle Kristiánovy legendy ještě za Václavovy vlády
sídlem lokální elity vzdorující přemyslovské hegemonii (Kristián, kap. 10, 108–110).20

Podstatné informace vyplývají i ze sídelního kontextu královického hradiště situova-
ného na jihových. okraji staré sídelní oblasti. Již J. Kudrnáč (1965, 46) konstatoval jen
sporadické doklady raně středověkého osídlení v bezprostředním zázemí hradiště a tento
obraz se příliš nezměnil ani v posledních desetiletích (Neustupný 2008, 161, Abb. 3). Větší
koncentraci sídelních aktivit evidujeme až 3 km severně od hradiště při soutoku Rokytky
a Říčanského potoka. Primární roli Královic je tedy zřejmě třeba hledat jinde než v ovlá-
dání okolního mikroregionu. Položením na okraj staré sídelní oblasti se Královice řadí
k prstenci hradů, které jsou spojovány s vymezením nejstarší přemyslovské domény. Hlásí
se k nim i dalšími znaky: značnou rozlohou, vícedílným řešením, typem opevnění, zásobo-
váním téměř identickou keramikou a hypoteticky i přítomností sakrální stavby.

Výsledky výzkumu vnějšího opevnění implikují i závažné socioekonomické otázky.
V čelní kamenné plentě převažovala opuka nad místními metaprachovci. Nejbližší zdroje
opuky se přitom nacházejí 9,5 km severně od Královic, nelze ovšem vyloučit, že kámen
může pocházet i ze vzdálenějších lomů (viz Exkurz; obr. 29). Důvod transportu obrovské-
ho množství bělavého kamene21 přitom nespočíval v jeho technologických vlastnostech,
které jsou zcela srovnatelné s místním kamenem dostupným přímo na svazích ostrožny.
Do stavby hradeb tak musela být zapojena nejen okolní lokální populace, ale zjevně i další
vzdálené početné skupiny lidí provádějících těžbu a náročný transport materiálu (k organi-
zaci výstavby fortifikací více Procházka 2009, 272–274). Ze středočeských hradišť s dolo-
ženou opukovou plentou jsou Královice situovány nejdále od jejích výchozů.22 To předpo-
kládá centrální řízení stavebních akcí autoritou obdařenou nezbytnou mocí, která jistě ovlá-
dala širší území, v němž se protínala zázemím více center. Otázkou zůstává primární účel
těchto komplikovaných logistických operací; mohly souviset se sebeprezentací stavitele
prestižním stavebním materiálem (tak např. Exkurz), ale i o účelové rozložení činností mezi
více komunit na větším teritoriu. Vezmeme-li v potaz, že ve středních Čechách vznikly
v této době v průběhu několika desetiletí desítky kilometrů hradeb podobné konstrukce,
musely se tyto olbřímí podniky nějak dotknout většiny běžné populace. Výstavba opevně-
ní hradů tak mohla představovat jednou z klíčových strategií integrace lokálních komunit
do struktur „raného státu“.
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20 J. Sláma uvažoval o napojení na komunikaci s východními a severovýchodními Čechami (Sláma 1988, 29).
21 Připomeňme, že délka zachovaného vnějšího valu činí 335 m a celkový předpokládaný obvod hradeb přes
1200 m. Odhad objemu použité opuky ovšem nepokládáme – vzhledem k řadě neznámých – za smysluplný. Jen
pro základní představu uveďme, že kvalifikovaný odhad kubatury kamene na stavbu čelní kamenné plenty hradby
srovnatelné velikosti v Pohansku u Břeclavi (rozloha 28 ha) činí 13 500 tun (Macháček et al. 2007, 304), což
představuje zhruba objem 27 000 dobových vozů (Procházka 2009, 273). Těžba dřeva potřebného pro výstavbu
zpevňujících konstrukcí musela významně pozměnit tvářnost krajiny v okolí hradišť (příklady ze středních Čech
uvádí Boháčová 2011, 382).
22 U Levého Hradce lze zřejmě počítat s dovozem opuky pro výstavbu čelní plenty zhruba z 2,5 km vzdálenosti
z katastru Horoměřic. K. Tomková (2001, 169) mylně uvádí 15 km. Zřejmě jediným písemným dokladem trans-
portu kamene do konce 12. století u nás je zmínka Mnicha sázavského k roku 1134 o převozu „hlazených kame-
nů přivezených z hory Petřína“ (tedy jistě opuky) pro dlažbu chrámu Sázavského kláštera (FRB II, s. 259). Za
upozornění děkujeme prof. J. Slámovi.



Apendix: Popis vrstev (obr. 9–14)

Hlavní řez:

1a – světle béžový jíl s nevýraznou příměsí drobných úlomků místního kamene a opuky
1b – ulehlý hnědo-béžový jíl; s největší pravděpodobností silně degradovaný pozůstatek vnitřní dřevěné

konstrukce (odpovídá kontextu 3)
1c – světle béžový jíl s nevýraznou příměsí drobných úlomků místního kamene a opuky
1d – kompaktní béžový jíl bez příměsi
1f – béžovo-šedý kompaktní jíl bez příměsi
1g – šedý kompaktní prachovitý jíl místy s většími béžovými jílovitými čočkami a většími opukovými

kameny a kameny místní původu
1h – kompaktní béžový jíl, v týlní části velký kámen místního původu
1i – světle béžový kompaktní jíl bez příměsi
1j – béžový ulehlý jíl bez příměsi
1k – světle béžový prachovitý ulehlý jíl s příměsí drobných uhlíků
1l – světle šedý prachovitý ulehlý jíl
1m – světle béžový ulehlý jíl s příměsí drobných uhlíků
1n – světle šedá jílovitá hlína prostoupená černým popelem
1o – béžovo-šedý jíl s příměsí drobných uhlíků
1p – kompaktní okrově-šedý jíl s příměsí drobných kaménků (ca 20 %)
2 (=7) – vrstvy narušené z povrchu, ve spodních partiích valu obsahují velké množství recentních nálezů
3 – hnědá, velmi jemná sypká hlína, výjimečně s malými kousky zcela zpráchnivělého dřeva; pozůstatek

dřevěné vnitřní konstrukce hradby
4 – hlinitý jíl s příměsí četných úlomků místního kamene a opuky, v horních partiích zastoupeny spíše

drobné úlomky, ve spodní části hojně i velké kameny
5 – světle béžový jíl, málo kompaktní, místy vytvářející hrudky
6 – světle béžový jíl prostoupený drobnými úlomky místního metamorfovaného prachovce (50 %)
7 = 2
7a – heterogenní recentní uloženina složená ze světle béžového jílu, místy s šedými jílovitými čočkami,

obsahovala velké množství recentních nálezů
11 – podloží – kompaktní světle béžová spraš
12 – šedý popelovitý jíl s velkým množstvím uhlíků a velkých zlomků keramicky a kostí
13 – světle šedý kompaktní jíl s malým množstvím drobných kaménků místního původu (10 %)
14 = výplň obj. 6
16 – šedohnědá hlína prostoupená velkým množstvím drobných kamenů (ca 60 %) s mírnou převahou opuky
17 – béžově hnědá jílovitá hlína prostoupená velkým množstvím drobných kaménků (ca 60 %), s mírnou

převahou opuky
18 – béžový jíl prostoupený velkým množstvím drobných kamenů (místní kameny i opuka) různé velikosti

(ca 50 %), vrstva je značně heterogenní, na profilu pozorován drobný rozdíl mezi 18a a 18b
19 – béžovo-rezavý ulehlý jíl s příměsí uhlíků (ca 5 %)
20 – heterogenní šedý hlinitý jíl s příměsí drobných kamenů (max. 10 cm)
21 – heterogenní jíl s velkým množstvím drobných kamenů různé velikosti (40 %)
22 – čočka světle šedé hlíny
23 – heterogenní uloženina béžového jílu různé kompaktnosti s velkým množství drobných kamenů
24 – kompaktní béžový sprašový jíl obsahující jen malé množství drobných kaménků
25 – tmavě šedohnědá hlína, v horní části silně zastoupeny kameny (opuka, břidlice)
26 = spodní část vrstvy 4; silně heterogenní vrstva, převažuje ne příliš ulehlý zahliněný jíl s čočkami jílu

a hlíny a převážně menšími úlomky břidlice a opuky (kámen ca 20 %)
27 – silně heterogenní vrstva s příměsí jílu a značným množstvím (ca 60 %) drobných kamenů
28 – silně heterogenní kontext bez jasného vnitřního členění, převažuje ne příliš ulehlý zahliněný jíl s čoč-

kami jílu a hlíny a úlomky břidlice a opuky v průměru větší velikosti a zastoupení než v kontextu 26
(kámen ca 50%); hranice s kontextem 26 nejsou přesně stanovitelné
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29a (= obj. 3) – tmavě šedá mazlavá hlína s bez přítomnosti kamenů s velkým množstvím keramiky
29b (= obj. 3) – světle béžový jíl bez příměsi keramiky
29c (= obj. 3) – tmavě šedá mazlavá hlína s bez kamenů i keramiky
30 – homogenní světle hnědá hlína
31 – světle hnědá hlína s větším množstvím kaménků břidlice, opuka (ca 20 %)
32 – destrukční vrstva s naprostou převahou opuky a břidlice (ca 90 %) a nevelkým podílem hnědé hlíny

(ca 10 %)
33 – ulehlý okrový jíl s velmi malým množstvím drobných kaménků (opuka zde absentuje)
34 (= obj. 1) – tmavě hnědá hlína bez příměsi
36 (= obj. 6) – světle hnědý jíl promíšený s drobnými kaménky (ca 20 %), bez přítomnosti opuky
37 (= obj. 4) – tmavě šedohnědá mazlavá hlína
38 (= obj. 7) – šedohnědá hlína s uhlíky
39 – heterogenní hnědo-okrový jíl prostoupený velkým množstvím drobných kamenů místního původu

ale i zlomků opuky
40 – světle okrový jíl s velkým množstvím drobných úlomků opuky a místního kamene (ca 40 %)
41 – ulehlý okrový jíl s velkým množstvím různě velkých úlomků opuky a místních kamenů (ca 40 %)
42 (= obj. 2) – hnědá hlína bez příměsi
43 (= obj. 5) – hnědá hlína bez příměsi

Sonda u vnitřní paty valu:

Ia – heterogenní jíl prostoupený velkým množstvím kamenů (ca 50 %) různé velikosti (velikost max. 10 cm)
Ib – heterogenní jíl prostoupený velkým množstvím kamenů (ca 80 %) různé velikosti (velikost max. 10 cm)
Ic – světlehnědý jíl téměř bez přítomnosti kamene, kámen místy jen ve vých. části
II – šedá prachovitá ulehlá hlína bez kamenů s příměsí keramiky a kostí

Exkurz: Geologické poměry lokality a zdroje stavebních surovin

Jan Zavřel

Skalní podklad hradiště u Královic je budován výhradně slabě metamorfovanými mořskými sedi-
menty proterozoického stáří, náležejícími k nejmladší jednotce proterozoika Barrandienu – štěcho-
vické skupině. Ta je zde reprezentována rytmicky se střídajícími vrstvami prachovců, břidlic a drob,
často s viditelnou laminací a gradačním zvrstvením. Souvrství sedimentů se vyznačuje deskovitou
až lavicovitou vrstevnatostí a v čerstvém stavu mají horniny tmavě šedou barvu. Skála vystupuje na
povrch na svazích ostrožny, zatímco v prostoru opevněné plochy je překryta mladšími kvartérními
zeminami.

Při povrchu vykazuje skalní podklad znaky fosilního navětrání až zvětrání. Prachovce, které ve
zkoumané části hradiště výrazně převažují, mají v důsledku navětrání barvu nazelenalou, světle hně-
dou, narezlou i bělavou a místy výrazné povlaky limonitu na odlučných plochách.

Skála tvořená navětralými prachovci byla odkryta ve východní části řezu vnějším valem ve stěně
příkopu. Její povrch zde vystupoval na výšku kolem 297 m n. m. (obr. 9). Odebraný vzorek podloží
tvořily nepravidelně hranolovité nažloutlé až narezlé navětralé proterozoické metaprachovce, nevý-
razně barevně laminované, s rezavými a šedočernými povlaky na puklinách (hydrooxidy Fe a Mn).
Nejsvětlejší z nich mohou vzdáleně připomínat horniny zcela odlišného charakteru a stáří – křídové
opuky.
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Skalní podloží a jeho eluvia či koluvia jsou na zkoumané části plochy hradiště překryta vátými
sedimenty pleistocénního stáří – sprašemi. Spraše bývají při povrchu odvápněné v důsledku výluhu
srážkovou vodou. Celé těleso valu nasedá v sledovaném terénním profilu na mírně uměle snížený
povrch eolické návěje (obr. 9: vrstva 11, svrchní hranice na ca 298,25 m n. m.), přičemž došlo k úpl-
nému odstranění holocénního půdního pokryvu na spraši. Profil v prostoru západní stěny příkopu
odkryl nasedání sprašové vrstvy mocné asi 1,25 m na povrch zvětralin proterozoického skalního
podkladu.23

V rámci geologických prací bylo provedeno posouzení petrografické skladby hornin pocházejí-
cích z rozvalené kamenné plenty v příkopu (kontext 32). Mírnou převahu v počtu zastoupených kusů
měly bělavé a nažloutlé lomové prachovité slínovce (opuky) křídového stáří, s deskovitou a tence
lavicovitou odlučností (velikost až 68 x 25 x 7 cm), dále byly hojně přítomny šedé laminované meta-
prachovce, nepravidelně hranolovité (vel. až 77 x 26 x 13 cm) a výčet uzavíraly dva opálené kusy
žulového porfyru a jeden opět ohněm očazený zrnitý diabas (dolerit). Výraznější převaha opuk nad
místními proterozoickými prachovci se projevila i v kamenitém osypu na západní straně valu a kusy
opuky byly zastoupeny i uvnitř tělesa první fáze hradby.

Z hlediska původu zkoumaných hornin lze za místní označit pouze proterozoické slabě metamor-
fované sedimenty. Z blízkého okolí mohou pocházet i porfyrické granitoidy, které zřejmě souvisejí
s žilným rojem vázaným na těleso středočeského plutonu. Jeho nejbližší okraj se nachází 5 km západně
až jihozápadně od Královic – u Třebohostic, Březí a Strašína. Vyvřeliny pravděpodobně pocházejí
ze žil menších mocností, které nebylo možné kvůli měřítku vyznačit do stávajících geologických map
(na dvou listech nejpodrobnějších inženýrsko-geologických map širšího okolí Královic /měř. 1 : 5000,
listy Praha 1–4, Praha 1–5/ není výskyt žilných ani hlubinných vyvřelin zaznamenán).

Nejvzdálenější původ ze všech posuzovaných hornin mají bezpochyby křídové opuky. Z obr. 29
je zřejmé, že jejich nejbližší výchozy leží asi 9,5 km vzdušnou čarou (severovýchodní okolí Horních
Počernic, S okraj Hloubětína) od královického hradiště. Historické opukové lomy, kde se lámala opu-
ka prokazatelně již v raném středověku, byly ještě vzdálenější – v oblasti starého Proseka (12,8 km),
Petřína (17,6 km) či Přední Kopaniny (25 km). Z petrografického hlediska je důvod importu tohoto
typu hornin ze vzdáleného zdroje či zdrojů za účelem vybudování kamenné plenty valu obtížně vy-
světlitelný. Příčinou jistě nebyla jejich pevnost ani poměrně snadná dobyvatelnost. Hlavní pohnut-
kou pro náročný dovoz opuk mohla hypoteticky být jejich bělavá barva (evokace staveb z bílého
mramoru?) nebo existence nějakého vzoru (předlohy) vhodného k následování.

Práce vznikla v rámci grantového projektu Archeologie přemyslovských Čech (GA ČR P405/10/0556)
řešeného na Ústavu pro archeologii FF UK v Praze.
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TThhee  eeaarrllyy  mmeeddiieevvaall  ssttrroonngghhoolldd  iinn  PPrraagguuee--KKrráálloovviiccee
RReessuullttss  ooff  tthhee  eexxccaavvaattiioonn  ooff  tthhee  oouutteerr  ffoorrttiiffiiccaattiioonn

Early medieval strongholds in Bohemia are the most distinct archaeological manifestation of the for-
mation of the elite and the growth of a complex society. In the 1980s, J. Sláma elaborated the concept
of ‘central Bohemian Přemyslid domains’. The first members of the Přemyslid dynasty, whose main
seat soon became Prague, directly controlled only central Bohemia at the time. Their command of
the rest of Bohemia is dated to the reign of Boleslav I (935–972). The period from around the end
of the ninth century to the second third of the tenth century saw the establishment around Prague
of multipartite strongholds (fig. 1), the main purpose of which was to control long-distance routes
running into the Prague basin. The stronghold in Prague-Královice located approximately 17 km to
the southeast of Prague Castle was not included in the original group due to the fact that the pottery
obtained in surface collections at the site up to the 1980s was dated according to the chronology at
the time to the eleventh century, and therefore no excavations were conducted there until 2012.

The stronghold is situated on a distinct spur approximately 1 km from the contemporary village
(fig. 2). The most recognizable remains in the terrain today are two lines of massive transverse banks.
However, the terrain remnants and the results of geophysical survey suggest the possibility that the
entire perimeter of the stronghold was fortified. An interior transverse wall divided the stronghold
into two parts – the ‘acropolis’ with a church, and the bailey (fig. 3). The overall area of the grounds
was 7.2 ha. As early medieval written sources do not mention the site, not even the original name
of the stronghold is known. Although the church in the acropolis is first mentioned in the fourteenth
century, the settlement context indicates that it was most probably built while the stronghold was
in operation.

In 2012, the Institute of Archaeology at the Faculty of Arts at Charles University launched
a comprehensive study of the stronghold with the aim of learning about the forms, transformation
and functions of the site using systematic surface collections, geophysical survey, geological drilling
and excavations. This paper mainly presents the results of the excavation of the outer fortification
conducted in 2012.

The profile of the fortification exposed in the southeast part of the annexe (fig. 3, 4) utilised the
trench dug through the bank in the 1950s (fig. 5). The excavation was conducted in three horizontal
levels, with the section of the ditch connected to the east (fig. 6, 7). The result is an overall profile
(fig. 8, 9) enabling the reconstruction of the two phases of the fortification (fig. 28). The transverse
exterior wall investigated in the southeast corner of the annexe covered remains of the settlement that
apparently immediately preceded the construction of the fortification (sunken features – fig. 9, fea-
tures 1–6). Intensive metallurgical activity was conducted in the vicinity prior to this construction.
The first phase of the fortification can be reconstructed as a wood-and-earth rampart with a wooden
frame. The rampart was approximately 5 m wide and at least 2.8 m high. The outer side of the ram-
part most probably had a stone screen wall adjoined to it that was later removed; the rear wooden wall
was supported by massive vertical posts (fig. 28: A). Although the ditch in front of the rampart was
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already being dug in this phase, its precise appearance is not known. The chronology of the first phase
of rampart construction is supported by the evaluation of: 1) pottery assemblages from features pre-
dating the construction of the rampart (fig. 19–21); 2) pottery from the core of the rampart (fig. 22)
and; 3) and from layer 12 (fig. 9, 23, 24), which was formed after the construction of the rampart.
One beam in the wooden frame of the rampart (fig. 16) provided a dendrochronological date of ‘after
the year 918’ (the outer growth ring was not preserved). Therefore, the construction of the first phase
of the rampart can be roughly dated between the year 918 and the end of the second third of the tenth
century.

The outer fortification was subsequently modified (fig. 28: B) by piling an earth ramp without
an interior wooden frame on both sides of the original core. A dry-stack screen wall securing the
original core was built on the crown of the front side of the rampart using stone from the original
screen wall – a design that is uncommon in the broader territory of central Europe. Unfortunately,
there is no support for the dating of the second phase.

Based on the great amount of material from surface collections and the excavation conducted in
the acropolis in 2014 (unpublished to date), it can be assumed that the beginnings of the occupation
of the site fall between the start and end of the second third of the tenth century. The fortification
dividing the acropolis from the annexe has not been investigated thus far, and thus it is not possible
to rule out its construction prior to the investigated outer fortification. Settlement of the annexe appar-
ently ended during the eleventh century, while pottery found in the acropolis is dated to the twelfth,
or beginning of the thirteenth century.

The results of the excavation of the outer fortification raise important socioeconomic questions.
Marlstone dominated metasiltstone in the front screen wall of the rampart. Although the nearest
source of marlstone is located 9.5 km to the north of Královice, it is also possible that it came from
even more distant quarries (fig. 29). However, the reason for transporting the enormous amount of
whitish stone (the total length of the rampart perimeter was 1200 m) was not for its technological
qualities, which are entirely comparable with local stone available directly on the slopes of the pro-
montory. In addition to the local population, the construction of the rampart must have involved more
distant groups of people to extract the stone and secure its demanding transport. This assumes the
central control of the construction work by an authority invested with the required legitimacy – some-
one ruling the wider area surrounding multiple centres. Therefore, the construction of stronghold
fortifications could have represented one of the key strategies for integrating local communities into
the structure of the ‘early state’.
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Obr. 8. Sestavená celková fotogrammetrie řezu vnějším valem. Pohled od JZ.
Fig. 8. Assembled overall photogrammetry of the profile of the outer bank. View from SW.
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Obr. 9. Celkový profil řezu vnějším valem. Černá – dřevěné konstrukce, tmavě šedá – kameny místního původu, světle šedá – opuka. Písmeny (A, B, C, D, E) označeny výškové úrovně půdorysů na obr. 10 a 11.
Popis vrstev viz Apendix.
Fig. 9. Overall profile of the outer bank. Black – wooden frame; dark grey – stone of local origin; light grey – marlstone. Heights of ground plans designated by letters (A, B, C, D, E) in fig. 10 and 11.
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