
opevnéníP|zně v nálezech z poslední doby
Jan Anderle a kolektiv

opevnění města Plzně byla dosud věnována od-
bomá pozornost jen v menší míře, snad proto, že ztačně
omezený rozsah dochovaných či známých stavebních
částí fortiťrkace k tomu dirazněji ner,ybízel. Z publiko-
vaných prací je vrcholem dosavadního odborného zájmu
stať V. Plazima, uveřejněná v rámct katalogu \.ýSta\T/
Gotika v zápaďttich Čechách I'| Rozvržení problematiky
do oddílů Sfudie a Katalog umožnilo tázomě klást po-
znaÍky do souvislostí regionálních i do kontextu širšího
evropského vývoje. ()mezený rozsah pojednání však
autorovi nedovolil zabývat se jednotliými součástmi
plzeňského opevnění podrobněj i.

Poznatky z okruhu uvedené tematiky podstatným
způsobem v poslední době rozšířily archeologické vý-
zkumy R. Širokého a K. Nováčka. Pokud jsou v dalším
textu používány ínformace z archeologických výzkumů,
předpokládá se jejich budoucí komplexní publikace
s obvyklou archeologickou dokumentaci. Y rámci mezi-
oborové spolupráce byl v uváděných lokalitách v távaz-
nosti prováděn rovněž stavebně historiclcý pruzkum.
Tento postup bylo dosud možno uplatnit při ýzkumu
jtžtti partte františkánského kláštera, západního úseku
opevnění při bývalé Řisste bráně a prostoru kolem bý-
valé Pražské brány (obr. 1).

Chronologicky první zvýzkumtých akcí byla uza-
vřena koncem Léta roku 2000. Archeologický ýzkum
K. Nováčka, motivovaný zamýšlenou stavební činností,
probíhal v jihozápadním ýběžku areálu františkánského
(bývďého minoritského) konventu u kostela Nanebevzetí
Panny Marie.2 Koordinovaně byl proveden stavebně
historický ^pruzkum nadzemních a sklepních prostorů
této partie., Věnovat se nyní budeme pouze ýsledkum,
které mají vztahk městskému oper"nění.

Na jižním okraji zkoumané části (obr. 2) byl v po-
rovnání se starším průzkumem ze 60' |et 20. století,a
o nějž se opírá poslední zveÍejtěná ana|ýza této partie,5
blíže specifikován rozsah zhruba 16 metni dlouhého
úseku hlavní městské zdi silné u paty asi 1,9 m, která se
zachová|a v tadzemní par1ii do výšky přesahující 4 met-
ry' v podstatě po uroveň 1. patra, Vnější líc hradby vět-
šinou překryly mladší přizdívky a poznamel:raly ji doda-
tečné úpraly, rovněž tak její sníženou korunu. Vnitřní líc
se však vyznačuje řádkovou skladbou hrubě upravených

' Y. Razím, Městské opevnění' Gotika v západnich Čechách I,
Praha 1995, s. 173 . 22I,kde je i další literatura k tématu.
, K. Nováček, Plzeň, františkánský k1ášter, jiŽní lďídlo, Před-
běžná zpráva pro investora o ýsledcích archeologického ý-
zkumu v roce 2000, uloženo v Západoóeském muzeu v Plzni., J. Anderle, Františkránský (bývalý minoritský) konvent u
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plzni, elaborát stavebně
historického pruzkumu zr' 2000 uloŽen v SÚA Praha.
' D. Líbal a kolektiv, Plzeň, františkánský klášter, stavebně
historický pruzkum. Pasport SURPMo Praha l965.
' D. Líbal, Církevní architekfura Plzeňska, Gotika v západnich
Cechách I, Praha 1995, s' 332.
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drobnějších kvádru pískovce kladených na vápennou
maltu (hradbu na vnitřní straně nezakryvá barokní při-
zďívka, jak se dříve soudilo na zék|aďě citovaného pru-
zkumu). Na jejím odklonu od svislice se projevuje ply-
nulé zeslabování hradby směrem vzhůru. Povaha líce
odpovídá obecně gotickému způsobu fabrikace' Vizuálně
je ve shodě s ostatními dochovanými částmi plzeňské
hlavní zdi'

V dnešním interiéru kláštera hradbu sledují dva
úseky někdejší příhradební uličky. De|ši, zápaďní dosa-
huje délky 8 metru. Jeho nepravidelná šířka je nyní
zmenšena dodatečnou přizdívkou, nejspíše barokní ke
zdi gotického objektu, který vystupoval k jihu zbýva|é-
ho j1hozápadúho nároží konvenfu a tvoří zde sevemí
okraj uličky. Původní šířka příhradební uličky, kterou
tento objekt respektoval, se pohybovala kolem 1,5 m.
Kratičký ýchodní úsek uličky pak s hradbou svírá mo-
hutná, v jádře gotická klášterní kuchyně s dochovanými
pozůstatky olbřímího jehlancového dymníku' Šírka ulie-
ky při kuchyni činila jen něco přes 1 metr.

Pracovat |ze zatim jen s předběžným vyhodnoce-
ním archeologického výzkumu' ze kterého nevyp|ývá
přesnější archeologické ďatování hradby, obecně kladené
podle zmínek v písemných pramenech do období vlády
Jana Lucemburského. Prvni známá zminka o městské
hradbě pochžni z jeho potvrzetí patronátního práva ke
kostelům Všech svat'ých .'extra muros civitatis'' a sv.
Bartoloměje ''infra muros civitatis'' z roku 1322, pokuď
|zetext chápatjako potwzetí skutečné existence hradby,
nikoli jen jako právní formulaci. Roku 1331 pak byl
špitál sv. Maří Magdaleny lokalizovát,,prae muris civi-
tatis".o

Pozoruhodným zjištěním K. Nováčka při začištění
statické sondy je blok kamenného zdtva kladeného na
maltu s hliněným pojivem, kteý zabihá pod konstrukci
hradby z dnešního interiéru kláštera a je stratigraficky
starší než hradba (obr. 2.1)'

V sondě položené do jihozápadního koutu ýše
zmíněného jihozápadniho objektu K. Nováček odhalil

.závažnou situací, ve které gotické zdivo objektu ze 2.
poloviny 14. století7 základovou spárou nasedá na více-
méně rovnou korunu stratigraficky staršího zdiva (obr.
2,3), jež má odlišný pruběh, skladbu, a také banu
a strukturu ma|t,1 než uvedená konstrukce ze 2. poloviny
14. století' Ztéto starširiznoběžné zdijsou ve zjištěném
úseku zachovány dvě wstr'y kamenného zdiva nad zá-
kladovou spárou. V pruniku této zdi se západni obvodo-
vou zdí ze 2, po|oviny 14. století je patrné, že starší zdi-
vo zřejmě probíhalo ďáIekzápadu.

V interpretaci náIezu ztejmě není mezi archeolo-
gem a zpracovate|em stavebně historického průzkumu

o J. Strnad (ed'), Listríř královského města Plzně
poddaných osad I, Plzeň 1891, č' 1.7, s.3I - 32.
' K Nováček, ctt. vtz pozt. 2, sonda 4lO0

a druhdy
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obr. ]: Plzeň podle mapy z počátku ]8. století, sever nahoře, černě hlavní vodní tolql. 1 - opevnění ujižní čťlstifran.

tiškánskéhoHáštn,o; 2-pristorŘíšskébrány(čp 196,31s/319);3-Pražskábróna(cresebnýpřevodJ.Anderle).

posléze odstraněného objektu, pravděpodobně klášterní-
ho, s odlišnou disposicí oproti dnešní stavbě. Tento starší
obj ekt zřejmě nerespektoval pruběh hlavní hradby, kteý
naopak ctí výstavba ze 2. poloviny 14. století.

Zďá se, že h1poteticky předpokládaná nušená eta.
pa této části půdorysu kláštera vznikla v době, kdy roz-
vrh areálu města nebyl def,rnitir,ně určen, a kdy tudíž
nebyl znám ani pruběh příštího opevnění. Do kontextu
těchto úvah zÍejmě bude třeba zapojithypotéru M. Hau-
serové, 10 předpokládaj ici vzntk kláštera před stabilizací
půdorysu města na zák|aďě formální ana|ýzy jeho rozw-
hu. Také Úslqrt tvaroslovně archaiclcých stavebních
prvků' jako jsou druhotně užitá hranolová žebra v Sou-

shoda.8 Dříve, než se budeme věnovat pokusu o výklad

této situace, je třeba ještě připomenout fragment koutové

části kamenného zďiva, o nějž se zar'azL|a prolongace,

která byla v pruběhu Sanace podzemí kláštera v poslední

třetině 20. století nezodpovědné proražena k jihu z go-

tické chodby ze 2. polroviny |4. století' jež souvisela

s obsluhou pece h1pokaustu ve zmiňovaném jlhozápaď-

ním objektu.9 Uvedené koutové zdivo nesouhlasí nive-

Ietou ani jinak s dnešní ďsposicí k]áštera, která se v této
partii utvářela oď 2' poloviny 14. století (obr' 2.2). Lze
předpokládat, že jak toto zdivo, tak rtvnoběžné starší

zdivo v archeologické sondě 4100 a možtá také zdivo

zabihajícipod městskou hradbu jsou pozůstatky staršího,

8 K. Nováček své definitirirrí závěry tepwe chystá k publikaci'
e J. Anderle, cit. vizpozn.3, s. 13 a n.

10

'o M. Hauserová, Urbanísmus, Gotika v zápaďttích Čechách I,

Praha 1995, s. 158.

s
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obr. 2.' Plzeň, Ji,antiškánslý konvent, nahoře celkové schéma se zvý-
razněnou partií ýzkumu, dole jihozápadní část kláštera, přízemí.
Silnou čárkovanou linií vyznačen první suterén . chodba přístupu
kpeci hypokaustu. Křížem šrafovanó konstrukce hlavní hradby, 1.
třetina ]4' stoleti; jednoduše šrafována zdiva vznikló do 2' poloviny
]4. století (včetně)' 7 - zdivo v rozsahu statické sondy, které zabíhó
pod hradbu; 2 - zdivo s koutovou částí, odhalené novodobou ražbou
v suterénu; 3 - sonda se zdivem různoběžným vzhledem k nadzemni
disposici; 4. pozůstatek pece hypokaustu narušené dodatečným
pozdně středovělr1lm schodištěm do suterénu (rresba J' Anderle)'

sedním Tepelském domě čp' 11411 nebo díl klínového
že&a vžitý jako zdici materiá| v klenbě ýše zmíněné
podzemní chodby k peci hypokaustu Ze 2. poloviny 14.
století, by existencí starší klášterní stavby došel zdůvod-
nění] Podobně tomu je také se součástí staršího a blíže
nelokalizovaného teplovzdušného topení, nalezenou
volně v sondě 4/00.', Pod zorným úhlem těchto indicií se
paklze dívat na vyjádření františkánských kronik a aná-
1ů, jakož i jimi pravděpodobně ovlivněných renesančních
historiografrr, která hovoří o vzniku kláštera roku 1246

.' J. Anderle' Některé otázky vývoje Tepelského domu v Plzni,
Archaeologia historica 18, Brno 1993, s.272.
', K. Nováček, cit. v pozn.2.
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nebo 1263,|3 Je otázka, zda ďruhé datum něja-
kým způsobem skutečně neobráůi realitu ve
vztahll k Nové Plzni. Uvedené indicie ukazují,
že ďá|e bude třeba prověřovat hypotézul.yuoje
počáteční etapy kláštera, respektive Nové Plz-
ně, v delším složitém procesu rcz|oženém
hlouběji do 2' poloviny 13' století před nyní
obecně přijímané ďat.)m založení města roku
1295.

Vrat'me se však ještě k osudům hlavní
hradby v tomto úseku. Předpokládané' alebliže
dosud nepostižené škody utrpěla za opakova-
ného obléhániP|zně v 15. století. Prokazatelně
na opevnění u františkánského kláštera směřo-
val soustředěný útok za Mansfeldova dob1iruání
města v roce 1618. Již v pruběhu třicetileté
války probíhaly opraly kláštera a zÍejmě také
opevnění při něm. V 90. letech 17. století pak
již existoval stav, kdy 1. patro jihozápadního
křídla kláštera překračovalo příhradební uličku
a za svojt jlžní obvodovou zeď mělo konstrukci
nově nastavenou na snížené koruně hlavní
hradby.la

Nejspíše toto řešení vzniklo již na konci
třicetileté války. V očekávání švédského útoku
na město byl plukovník Corona pověřen zesíle-
ním plzeňského oper"nění a vybaven k tomu
prostředky. Po zkušenosti s Mansfeldoým
útokem měla před františkánským klášterem
vzniknout nová bašta. Nátlak provinciála řádu
na plukolrníka ale způsobil, že za částku pláno-
Vanou na bašfu se opravila jižní a ýchodní
strana kláštera, mimo jiné včetně kuchpě
a refektáře.15

Bohužel, rozšiřované poznání plzeňských
hradeb nenašlo dosud příslušnou odezlu
v památkové praxi. Oďrazilo se to v naprosto
nestandardních okolnustech a podmínkách
wýzkumu součástí opevnění na zápaďní sftaně
města v prostoru rekonstruovaných čp. 196
a3I8l3I9' Práce na archeologickém výzkumu
a hloubkovém stavebně historickém pruzkumu
započaly teprve z osobní iniciatily badatelů
v době, kdy stavba jlžběžela naplno, což mělo

za následek' že jsme sice měli příležitost poprvé na zá.
padní straně města dokumentovat úsek hlavní hradby,
jejíž konstrukce se zde zachovala do výšky zhruba osmi
metrí, zároveň však být svědky úplného zboření jejích
naďzemnich částí a rozsáhlého odstranění či narušení
jejích partií podzemních. Tento postup byl jen části roz-
sáhlé likvidace autentické materie domů čp' 196
a318l3l9, jejíchž parcelní hranici hradba vytvářela.16

t3 L Lancinger, Dějiny budoly, in: Líbal a kolektiv, Plzeň,
františkánský klášter, stavebně historiclcý pruzkum, Pasport
sÚRPMo Praha l965, s | .
la Archiv města Plzně, fond Františkani Plzeň, i. č. 1171, fasc.
X
ls L. Lancinger, cit. v pozn. 13, s. 15
'' J. Urban - J. Anderle, Dějiny a stavební ývoj domů čp. 196
a 318l3I9 v Plzni, Plzeňsko roč' 2000, P|zeň200|, s. Í7 .
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obr. 3: Plzeň, prostor bývalé Řtsstrt brány; 1 - úsek

hlavní hradby mezi čp. ]96 a 318/319' zkoumaný
aposléze zničený r. 200]; 2 . zjištěný úsek parkánové

zdi; 3 - fragment starší konstrukce v parcelní zdi pozd-

ně středověkého čp' 196 (součóst sousedního domu);
4 ' barolcní konstrukce Říšské bróny v suterénu čp.
318/31g. Změním vyznačeny konstrukce Řissru brány,
hlavní hradby a vnějšího koridoru podle historiclqlch
plánů (kresba J. Anderle).

Zároveivšak se zde potwdily možnosti široké meziobo-
rové spolupráce historika, archeologa, historika archi-
tektury a dalších specialistu, které shrnuje příslušná
náIezová zpráva.',

Omezime se opět jen na informace související
s oper,něním. Na parcele čp. 196, která, oddělena příhra-
dební uličkou, sÓusedila s hlalrrrí městskou zdí (obr. 3),
byí zjištěn archeologickýmt náIezy půdního typu původ-
ni tvar terénu před založenim města. V tomto prostoru
vykazova|plynulý sklon z města ke hradbě (obr. 4). Vně
hradby neby|, až na malý fragment taztačljicí ďa|ši
klesání' zjištěn, což|ze přičíst klasicistní novostavbě čp.
318l3I9,l<teráby|av7ožena do parkánu ve 30. letech 19.
století. Na základě archeologických informací se došlo
kzávěru, že v prostoru opevnění před vznikem zděné
hradby probíhala poměrně intensivní sídlištní aktivita,
pÍíčemž pÍíznaky fortifikačního provizoria ve zkoumané
ploše nebyly na7ezeny.

Podle rozboru keramických souborů došlo asi ve
2. čtvrlině 14. století k ýstavbě hlavní městské zďi.

17 R. Široki, a kolektiv, Plzeň ''Bí1é nároží,, čp. 196 a 3181319,
Prešovská 18 a 20, Nálezová zpráva o záchranném archeolo-
gickém ýzkumu' Archaia Příchovice 2001.
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V terénu byl archeologicky zjištěn její úsek v dé|ce 2l
metr.l8 Nadzemní část, tvořící parcelní zeď mezí čp, 196
a3I8l3I9, dosahovala délky 18 metru při dokumentova-
né výšce 6 metru nad úroveň ptizemi čp. 196 (výška
před započetím boření však byla větší). Výstavba hradby
probíhala v úsecích, jejichž technické provedení, kon-
krétně způsob zakláďáni, se mírně lišilo' Projevuje se to

ýskytem, nebo naopak nepřítomnosti pŤeďzáklaďu
v jednotlivých zkoumaných částech.

Tento jev nemá chronologický význam. Spíše je

ýrazem pracorrního postupu, při němž jednotlivé úseky
byly svěřeny relativně samostatným pracovním skupi-
nám, respektive stavebním mistrům, kteří provádění
svěřeného úseku zajišťovali. obdobný postup naznaču1e
údaj o rekonstrukci hradeb ještě z prostředí renesanční
Plzně.lg Nepřítomnost spár v |íci zďí na místě tavíníní
úseků pak q'povídá o vzájemně koordinovaném postu-
pu. Délka úseků se na základě zdejších poznatků nedá
stanovit, protože zachyceno bylo pouzejedno rozhraní.

Síla hradby se v patě pohybuje kolem 2 metru
a povaha řádkového zďiva 1ejí líce se shoduje s výše
popsaným úsekem u františkánského kláštera, včetně
plynulého zeslabování směrem Ýzhůru, které bylo dáno
snahou posílit stabilitu konstrukce. Boření hradby umož-
nilo sledovat její skladbu naÍezu. Mezi pečlivě kladené
líce bylo lito zdivo obsahující lomoý kámen nejruzněj-
ších velikostí, od drobných úštěplcu, snad vzniklých při
hrubém upravování lícních kvádrů, až po velké kusy
zvládnutelné aspoň dvojicí muŽů' Malta, kterou byl tento
materiál dokonale spojen, neměla velkou soudržnost,
zÍejmě pro malý podíl vápna. YizuáItě nelze potvrdit ani
lyšší podíl hliněné složky. Poklepem se tato malta snad-
no drobila. Její barer,né změny' sledované v pruběhu zdi,
mohou být dány nejednotností přípravy při stavbě, při
padně také dílčími dodatečnými opravami, na které uka-
zuje lokální výský větších kvádru ve vnější líci.

Hlar,rrí zeď na vnitřní straně sledovala příhradební
ulička. Písemnými prameny je doložena v letech 1579
aI643.20 vidět ii můžeme na barokní mapě P|zně ze
začátku 1 8. století. 2' Uličku respektuj e prvni zděná etapa
domu čp. |96, jež vystřídala dřevohliněnou konstrukci
zaniklou požárem. Takto vymezená šířka uličky činila
zhruba 2 m. Počátek zděné zásÍavby přilehlé domovní
parcely lze rryni jen rámcově datovat do 15. století'
Existence uličky od počátečního rozměření města je

pravděpodobným předpok-ladem. Při rekonstrukci na
začátku 19. století bylo čp. 196 zvětšeno o zápaďnitrakt,
kteý nově zaujal prostor uličky. Aby se zvětšila šířka
tohoto traktu, byla vnitřní líc hradby ubourána a takto
zeslabené tělbso začištěno klasicistní wzdívkou'

18 R. Široký a kolektiv, cit. v pozn. 17

'9 L' Lábek' Potulky po Plzni staré i nové IV, Památná místa
našeho kraie č' 20' P|zeí 1930'
2o J. Urbun - J. Anderle, cit. v pozn. 16, s.7, 8.
2'Archiv města Plzně, Lábkova sbírka, Kb 77l72,Wesebný
převod rra obr. 1.
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čp.Í96 3X8t31g
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obr. 4: Plzeň, příčný řez opevněním v prostoru čp 196 a 318/319. 1 - hlavní hradba, rozsah zachycený před zboře-
nímv r. 2000; 2 - parkánovó hradbcl, vlevo v pohledu barol<rtí konstrukce ŘíšSké brány; 3 - rozsah pozdně středově-
ké flize čp. 196. Silnou čárkovanou linií vyznačen povrch terénu před lokací města podle R. Širokého (cresba
J. Anderle).

Západni obvodová zeď čp. 3I8l319 je v suterénu
až po uroveň podlahy pÍízemí tvořena parkánovou hrad-
bou (na západě města jde o její první zjlštěni), jejíž
vniřní líc je postavena z velkých pískovcových pravi-
delně tesaných kvádru, na nichž byly v řadě případů
zaznamenány kamenické znač|q. Síla zdi činí asi 1,5 m.
K jejímu datování nepřinesla archeologie nic podstatné-
ho. Na jiných dokumentovaných úsecích parkánové zdi
ajejích bašt, které jsou provedeny kvádrovou technolo-
gii,". se zďají bý integrální součástí střílny pro palné
zbratě, Jejich povaha vkazuje, že mlnimá|ně s nimi
spojené kvádrové úseky parkánové zdt pocházejí
zpozdni gotiky. Pravděpodobně můžeme s poukazem na
analogii kvádrové technologie také úsek parkánové zďi
v čp' 318/19 povůovat za pozďně gotický. Zďa 1de o
ná}rradu starší konstrukce na stejném místě zůstává ne-
jasné.

V této souvislosti je třeba uvést, že blíže masných
krámů na východní straně města byla archeologicky
zkoumána hradební zeď o síle 70 centimetru, stavěná
stejnou technologií jako výše popisovaná hlavní hradba.

.Výzkum vztahi historického souvrství k jejímu záklaďu
okolnosti nedovolily. R. Široký ji vŠak povaŽuje za par.
kánovou hradbu soudobou s neistarší fžnih|avní městské
zdi.23

Y západnim úseku jiárí obvodové zdi suterénu čp.
3I8l3I9 se uplatňují pozůstatky barokní Říšské brány,
která byla nově zÍízena místo seveměji \ežící brány
Škvrňanské při rekonshukci opermění v letech |646 až

,, v . Razím, cit. v pozr' 1, s' 197 , obr 124; L' Krčmrář, Plzeň
na přelomu vělď, Plzeň 2000.
23 R. Širolo.7 - L' Nohovcová,P|zei, ulička u Masných krámů
ppÓ' 23, Nálezová zpráva o záctranném archeologickém ý-
zkumu, Archaia Příchovice 2000.
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1,649.24 Předstaluje je zdivo podklenuté segmentovým
pasem (obr. 4)' Konstrukce je provedena z pečlivě tesa-
ných kvádru akzápadní stěně' tedy k parkánové zdi, je
přiložena dodatečně. ZŤejmě šlo o přemostění drobné
vodoteče v parkánu, kterou dokládají také barokní mapy.

Na klíčoý pramen k RíšSké bráně, totlžjejí plán
zÍejmě z konce l8. století' poprvé upozornil J. Urban ve
své archivní rešerši.25 Méně ýznamné je vyobrazeni
brány v Hruškově Pamětní kaize,26

Konfrontací uvedeného plánu se zjištěným stavem
ďochéuime k závěru, že uvedené podklenutí v dnešním
suterénu neslo v nadzemní částr přední vsfupní objekt
brány, jehož vnější čelo flankovaly půlkruhové bašty. Ty
se v suterénu neprojevují (respektive severní z nich),
zÍejmě jim za zák7ad částečně sloužila zďe pÍitomná
parkánová zeď. Směrem do města se od vstupního ob-
jekfu koridor brány odchyluje k jihu, takže z konstrukcí
přístupných v suterénu domu čp. 318l3I9 mizí. Na obě
stÍany z koridoru do parkánu vedly vstupy. Barokní
mapy opevněni znázoňují další koridor, kteý spojuje
vstupní objekt brány v linii parkánové zďi s vnější linií
barokních opevnění. Při stavbě kana|izace v roce 1901
došlo v prodloužení Řisste u|tce zápaďně před linií par-
kánové zdi k překopání zďí, která uvedený koridor ly-
tvářela' Jak je z dobové dokumentace zÍete|né, byla
založena na roštech z hratěných trámů čepovaných na
dřevěné p1loý.27 Toto opatření bylo zřejmě nezbytné
proto' že zdi koridoru procházely napřič zavážkou bý-

to J. U.ban - J. Anderle, cit. v pozn. 16, s. 9.
25 Západoč,eské muzeum v Plmi, odd' nov. dějin, Sbírka skle-
něnýchnegativů' NB 15, č' 11, i .  č..7077,obr' 5.
'o M. Hruška, Kniha pamětní královského krajského města
Plzně od roku7,75 ů18.70, Plzeň 1883, zas.256.
27 R' Široky a ko|ektiv. cit. v pozn' l7.pří|. l  l .  l2.
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obr. 5. Plón ŘíšSké a Pražské brany ze 2. poloviny l8'

skleněných negativů, NB 1 5, č. 1 1 ' i. č. 7077.

valého příkopu' Mezi sebou svíraly vozovku vedoucí
zvnějšku k bráně. Na citovaném pozdně barokním plánu

brány je u jejího vnějšího čela zobrazen počátek těchto

zdi.
Několik akcí stavebně historického průzkumu a ar-

cheologického ýzkumu se v poslední době dotklo pro-

blematiky komplexu Pražské brány v bývalém východ-
ním vstupu do města a součástí opevnění v jejím okolí.

Vrcholnou podobu těchto fortifikaci zachýll kresbou

zroku I6Oi Jan Willenberg'28 stav po třicetileté válce

v instruktivním nadhledu výpodobnil M. Seeblummer,2g
řadu informací k tématu přinášejí barokní mapy.3o

Zemská silnice Norimbersko-řezenská na cestě od

Prahy před vstupem do ýchodního Špitálského před-

městí překonávala řeku Radbuzu po gotickorenesančním
kámerrném Pražském mostě, procházejic mostrrí věží

oktogonálního půdorysu. Jen navazující část čela před-

městí tehdy chránila zděná hradba s baštou, ostatní hra-

zení tvořily ploty, přičemžhlavní fortiťlkační úloha pří-

slušela vodním tokům. Most přes Radbuzu zřejmě stavěl

mistr ondřej Strachota roku 1520. S tímto mostem bývá

historiky mylně zaměňován dodnes stojící barokní most

28 J. Mergl (ed.), Plzeňské pohledy a veduý čtyř století 1500 -

1900, č kat.  5. P lzeň ls95.
29 J. Mergl (ed'), cit. v pozn' 28, Ó.kat.20.
30 R. Široky, Pitná, užitková a odpadní voda v raně novověké

Plzni, Přehled problematiky, Sborník Západočeského muzea

v Plzni, řada historie XIV, Plzeň 1998, s 6 - 10.
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století. Západočeské muzeum v Plzni, odd. nov' dějin, Sbírka

přes bjwalou Mlýnskou strouhu.u masných krámů, kteý

nyní nese též jméno ''PražSký''..'
Po pruchodu předměstím trasu komunikace Kížila

Mlýnská strouha. Mohutný a v doložené podobě umělý

kanál se od toku Radbuzy odděloval vzedmutím Králov-
ského jezu u jihoýchodniho nároží městského areálu
a v odstupu sledoval východní stranu města před linií

středověkého příkopu (obr. 1)' Do něj z Mlýnské strouhy
pod Královským jezem podle barokních map opevnění
vedla drobná vodoteč. Voda zde podle mapy z roku

1781' nedávno znovunalezené správcem sbírky T. Bern-

hartem, zasahovala až k bastionu pod výstěním Dřevě-

né ulice v blízkosti masných krámů, zÍízenému patmě uŽ

v 1. polovině 16. století a brv^ry vyřazenému z funkce

stavbou takzvané Staré lázně.,, Ptávě zde po vysušení
Mlýnské strouhy uspěl Mansfeldův útok na město roku

1618' o další případné trase vodoteče v uvedené části
příkopu nemáme bezpečné zprávy. Velmi pravděpodob-
ně s ní souvisejí písemně doložené problémy s odpadní
vodou z porážky u masných krámů.,,

V místě pÍlbliŽení Mlýnské strouhy k oper'nění
vstupovala zminéná' Zemská cesta do města. Strouhu
překonávala po krytém mostě, kteý aŽ do Mansfeldova

3t J. Anderle . M Ebel, Pražský most v Plzni, elaborát stavebně

historického pruzkumu, u1ožen v SUA Praha, 1998, s 3 a n.
32 Západoěeské muzeum v Plzni, odd. starších dějin, fond

plánů a map, PM 97
,, M. Hruška' cit v pozn. 26, s. 163'
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obr' 6.. Nahoře: Komplex Pražské brány, vodárni věž (9)
a Panslql mlýn (10) na kresbě J. Willenberga z r ]602
Dole: táž partie r. ]672 podle M. Seeblummera (kreseb-
ný převod J. Anderle).

obléhání na rmější straně chránila další gotickorenesanč-
ní oktogonální věž, završená pitoreskní srostlicí arkýřů
a střech. Most měl dřevěnou krytou mostovku' Krytí
mostu je doloženo ještě po polovině 17. století']a dřevěná
konstrukce mostovky přetrvala do 1. poloviny následují
cího věku' Na most navazova|o čelo předdvoří Pražské
brány. V suterénu čp. 311 mu přísluší úsek pozdně stře-
dověkého kvádrového zdiva přlléhající ke staršímu zdivu
objektu, kteý vystupuj e z ýchodt.iho obvodu předdvoří
(obr. 7.5,8)' Jednalo se zřejmě o věž, kterou vpravo od
hlavní brány do předdvoří zachytíIa Willenbergova kres-
ba (obr. 6). věž přispívala ke krytí vstupu z pÍeďbraní
k Panskému mlýnu' Její sledovaná část byla postavena

3a J. Mergl (ed.), cit. v pozn. 17, č kat. 1 8
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z velhých bosovaných kvádru, jejichž uplatnění je v této
souvislosti třeba přičíst výfvarnému naturalismu' lry chá-
zejícimu z frtorby dvorské huti Václava IV. V prostředí
P|zně ne|ze vzhledem k jejímu zvláštnímu postavení
v 15' století vyloučit případně i poměrně pozdní použití
těchto prvku. Jejich aplikace na jedné z nejvíce expono-
vaných staveb města možnávyplýva|a ze záměmé snahy
o symbolické rry.jádření sounáležitosti s mocí panovníka.

Linie hlavní hradby v našem prostoru je fixována
jihoýchodní obvodovou zdi čp. 84,I<terá obsahuje kon-
strukci hradby. Pruběh parkánové hradby přetrvává
v obvodových zdech domku severně od věže byvalé
městské vodámy. Nadzemní konstrukce Pražské brány
ajejího předdvoří byly zahlazeny na začátku 19. století.
Vrcholný rozsah půdorysu tohoto celku znázoňlji ba-
rokní mapy plzeňského opevnění a dosud jej respektuje
zástavba kolem rozšířeného konce Pražské ulice' kteý
navazuje na dnešní barokní Průs|ý most přes zasypanou
Mlýnskou strouhu. Tento rozsah je ýsledkem pozdně
gotické a renesanční přeměny zdejšího prostoru, která
proběhla v několika etapách.

Základní uspořádání zatizenibrány |ze podle map
a ikonografie odvodit, navzďory nejednoznačné v1pově-
di těchto pramenů, a shodou okolností je bylo možno
vroce 2001 částečně ověřit v souvislosti s havárií vo-
zovky v dotyčném úseku Pražské ulice V linii hlavní
hradby stála prujezdní hranolová věž propojená korido-
rem s přední branou nalézajicí se na vnějším okraji par-
kánu. V těsném Severním sousedství pruběh parkánové
zdí přerušovala věŽ vodárny, p|nicí zároveň fortifikační
úlohu, dotvrzenou nápadnou orientací někteých jejích
střílen do hlavního směru přísfupu k bráně. Jak tato stav-
ba zapaďá do vywoje opevnění v p.rostoru Pražské brány,
se plně dosud nepodařilo objasnit.,, Plzeňská vodáma se
poptwé připomíná v roce |532,její původ je ale v jedné
zvaiant zvažovátl jako značně starší.36 Dodatečně se
pak před tímto útvarem vyvinulo rozsáhlé předbraní,
které muselo brát ohled nejen na hlavní komunikaci, ďe
také na uvedené spojení města s jeho nejýzrramnějším
takzvaným Panským mlýnem, stojícím pobliž niže po
proudu Mlýnské strouhy (obr. 6).

Průzkumem, dokumentací a zajilštěnímpodzemních
prostor, které motivoval propad powchu Pražské ulice
před bývalou vodámou' se zabýval v zimě 200l Josef
Řehák a kolektiv, jehož práce zde umožnily archeologic-
ký a stavebně historický pruzkum. By|a zachycena část
příkopu' kteý byl pod přirozenou hranou říční terasy
zahlouben do pískovcového podloží (obr. 9). Archeolo-
gické datování vzniku a dlouhého období existence pff-
kopu nebylo možné - byl nejspíše pravidelně čištěn.37

.' J. Anderle - P. Kodera - R. Široký, Dějiny vodárenství
v Plzni I, Raně novověká vodáma, Zápaďočeský institut pro
ochranu a dokumentaci památek o.p.s., nepublikovaný elaborát
ýzkumného projektu, P|zeň 2001, s. 3, 2,7,
,o J. Anderle . P. Kodera - R. Široký, cit. v pozn. 35' s.2,7.
37 R. Široky, Plzeřl,Pražskáulice, zaniklá Pražskábrána, Nále-
zová zpráva o záchranném archeologickém qýzkumu při od-
stranění havárie historických podzemních prostor 7. a2. etapa,
Západočeský insitut pro ochranu a dokumentaci památek o.p's.,
P lzeň2001, s.  18.
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obr 7: Plzeň, prostor Pražské brány - zněním,vyznačen
na zókladě barohich map zcela hypoteticlql obrys před-

dvoří a disposice brány' 1 ' dochovaný úsekhlavní hrad.

by; 2 - průběh parkánové zdi; 3 - rozsah čósti zkoumané
v r. 2001, zvýrazněna osa příkopu (detailně na obr. 9),

4 - vodární věž; 5 - bosované zdivo na severní, pozdně

středověké kvádrové zdivo na jižní parcelní hranici čp.

311; 6 - stoka ze ]7. století pravděpodobně od bývalé
poróžlq masných krámů (část); 7 - tzv. Pražslý most
(kresba J. Anderle).

Prostorová vazba příkopu ke starší etapě zaÍizeni Praž-

ské brány, potažmo k hlavní a k parkánové zďl,, vkazu1e,
že s nimi vznikl společně jako součást jednoho záméru.

Zděné opevnění tedy od počátku počítalo s parkánovou

hradbou (obr. 7). S lybudováním tohoto oper''rrění se

podle situace zjištěné na západni straně města ďápočitat
pravděpodobně v 1. třetině 14. století.

Nejstarší zděná konstrukce' která byla v Sanova-
ném prostoru zachycena, se na rznitřním okraji příkopu

váza|a k linii parkánové zdi v těsném severoýchodním
sousedství předního objektu starší etapy brány (obr. 7,

9). okrouhlý tvar stavebního fragmentu o vniřním pru-

měru zhruba 1'8 m a síle lomového, uvnitř hrubě omíta-

ného zďiva kolem 55 centimetrů, jakož t nedostatek

dalších informací jsou důvodem' proč uspokojivou inter-

pretaci objektu dosud telze předložit. Vzhledem
kparametrům stavby je nejméně pravděpodobná mož-
nost, že by se mohlo jednat o okrouhlou vížku.

Jlžni okaj zkoumaného prostoru tvoří úsek zdi
stojící na vnějším okraji příkopu, která má |ic z přesně
tesaných kvádru' Jedná se v rozsahu výzkumu o druhé
nejstarší zdivo. Jeho pokračování do příkopu bylo naru-
šeno a posléze nahrazeno mladší smíšenou zdí ast
z 1. poloviny 17. století, k níž se váže úsek souvěkého
klenutí (obr. 9). Směr kvádrové zdi zhruba sleduje
v malém odstupu mostní di|o z 16. století o dvou oblou-
cich zdéných z lomového kamene a svedených na střední
plliÍ, Zák\aďpilíře proniká do sedimentu, které se na dně
pritopo mohý podle R' Širokého38 začitlk|ádatnejdříve
v 1. polovině 16' století v souvislosti s nápadným sníže-
ním prutoku vody. Projekcí barokních map do dnešní
situace nahlédneme, že se pruběh starší zdi s kvádrovou
lící i směr přemostění přibližně shodují se severní částí
obvodu předbraní. Nevyhnutelná a ztačná nepřesnost
projekce a plošně omezený rozsah ýzkumu neumožňují
rozhodnout, zdajde o ďvě fáze obvodové zďipÍeďbrani,
z nichž mladší ziejmě byla postavena na dochovaném
přemostění příkopu (výhradně komunikační poslání
zjištěného mostního díla není pravděpodobné).

J\hozápaďni okraj zkoumaného prostoru sleduje
Stoka s cihlovou klenbou. Její vznik souvisí s úplným
přerušením prutoku vody příkopem, což také j1ž signali-
zule zeď. k níž se stoka přrkládá. Tak zásadní zménu Ize

obr' B.. Plzeň, čp. 3]], suterén, bosované zdivo vpravo

ffoto J. Anderle).

nespíš spojovat s rekonstrukcí tohoto prostoru po váž-
ných škodách' které utrpě)' za Mansfeldova dobývání
města roku 1618. Vznik stoky se dá celkem přesvědčivě
spojit s údajem k roku 1631 o vybudování ''vodovodu''

k odvádění splašlcLr z porážky za masnými krámy (Hruš-

ka 1883, 163).39 Co stokou teklo si lze představit podle

nákladného řešení, kteým se vyhýbala blízké městské
vodárně.ao Zminěné řešení také dovoluje identiťrkaci této
stoky s citovanou historickou zprávou.

38 R. Široky, cit. v pozn. 37, s. |9.
.9 M. Hruška, cit' v pozn. 26, s.763.
a0 J. Anderle - P. Kodera - R' Široky' cit v pozn. 35, s.27, príI

28,45', obr.7.6.
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obr. 9: Plzeň, Pražská ulice, prostor zkoumaný r 200]
podle zaměření J' Řeháka a kol', dole půdorys, nahoře
řez' Křížem šrafované nejstarší konstrukce, jednoduše
šrafované konstrukce přemostění ze 16. století, přerušo-
vaně šrafované konstrukce ze ]7. století. V jihozápadni
čósti rub klenby stolql ze ]7' století. 1 - dno příkopu, nad
ním vrstvy sedimentů podle R' Sirokého,. 2 - pilíř pře-
mostění ze ]6. století; 3 - klenba ze ]7. století; 4 - dnešní
povrch ulice (kresba J. Anderle).

Ze souhrnu informací si lze učinit hrubou předsta-
vu o vývoji tohoto prostoru. Na počátku stojí budování
zděné fot1ifikace asi v 1. třetině 14. století. V hlavní
hradbě stála hranolová prijezdní věž, kterou koridor
spojoval s přední branou zbruba v úror'ni parkánové zdi,
pÍeď niž probíhal příkop' Doba vzniku Mlýnské strouhy
jako, mimo jiné funkce, další linie opevnění není dosud
uspokojivě doložena. Nejasný je také počátek vodární
věže, kteý se podle jeďné z Variant ýkladu může na
Mlýnskou strouhu vžuat. Y 15. století zřejmě jlž by|a
éxistence Mlýnské strouhy skutečností' jak lze tušit
z písemných zptáv 'a|

Předdvoří Pražské brány se rozvinulo mezi čelem
stáršího jádra brarrského komplexu a Mlýnskou strou-
hou. Ikonograf,te a barokní mapy ukazuji, že bylo vyba-
Veno na obvodu předstupujícími prvky aktivní obrany,
nazápaďě a v souvislosti s bočním vchodem ke mlýnu na
ýchodní straně' Yzájemnou chronologii uvedených
částí nelze nyní stanovit' s ýimkou věže obrácené
kpanskému mlýnu' jejíž bosované zďlvo a jeho vztah
k přiléhající pozdně středověké konstrukci ýchodního

o. M. Bělohlávek, Dějiny Plzně I' Plzeň 1965, s. 115.
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boku předbraní dokládaji, že jde o starší fázi ývoje
předdvoří. opět ovšem neznáme její celkoý rozsah'
Bosované zdivo části předbraní činí oprávněným před-
poklad, že jeho počátek spadá asi do 1' poloviny 15.
století, pokud z hlediska tohoto formálního znaku hypo-
teticky možnou dobu konce předešlého věku budeme
považovat v tomto prostředí zapÍi|lš časnou.

Způsob, kteým se předdvoří ve starší fázi vyrov-
nalo s existencí starého příkopu, n1nrí neznáme. Ve
zkoumaném úseku tento detail lystřídaly konstrukce ze
17. století. Z citovatých ýsledků archeologického ý-
zkumu R. Širokého :,}pIývá, že prutok příkopem zůstal
i po vzniku předdvoří nadále intensivní. Ke vmiku
Mlýnské strouhy se pojí existence mostu přes ni. Před-
pokládat můžeme jeho dřevěnou konstrukci; podobu
mosfu zachovala až Willenbergova kresba z roku |602.
Ta pak, spolu s obrazem Maxmiliana Seeblummera
zroku |672,jsou nejhodnotnějšími prameny' v nichžIze
s přihlédnutím k barokním mapám sledovat pozdně stře-
dověký araně novověloý stav. Architektonické prvky
postižitelné na branském komplexu, jako vysoká stanová
střecha hlavní prujezdní hranolové věže, dlátkové a jeh-
lové střechy věže hlavní brány předdvoří i jeho bočního
vstupu k Panskému mlýnu, jsou prvky pozdně gotické
tvorby, jejíž kořeny asi sahají k následolmílďm parléřov-
ského stylu. Výtvarný projev pozdní gotiky 15. století ve
městě došel patrně vůbec nejsilnějšího architektonického
lyjádření v kolosální stanové střeše síňového trojlodí
chrámu sv. Bartoloměje, která vznikla asi po roce 147ó
(pokud není starší), doložena je před rokem 1491,
a shořela v roce |524. Architektonické spřízrrění střechy
hlar'ní brány s tímto dílem lze předpokládat. Prameny
nedávají dostatečné informace ke stanovení celkového
rozsahu pozdně gotické přestavby brrány.

Ze složttého ývoje předbraní pak registrujeme fá-
zi, která souvisela s celkovou reorganizaci prostoru
v okolí brány, jejiž počátek zÍejmě znamena|a stavba
masných krámů. Podle J. Mukaa] < ní došlo před polovi-
nou 16. století. Stavba bv|a zak|áďána na studnách
a pasecha3 v dnes neznáméÁrozsahu. masné krámy jsou
vloŽeny do neobvykle rozšířené části parkánu. Jde
o sekundární zásahdo opevnění vyvolaný touto stavbou.
Způsob jejího zak|ádání, lKreý se používá při nestabil-
ních wstvách podloží (například i na zavážkách), dále
zjištěný pruběh starého příkopu před čelem starší etapy
Pražské brány, jakož i archeologicky registrovaný počá-
tek zanášení příkopu, lysvětlitelný zásaďním snížením či
zastavením prutoku, společně dokládají' že v prostoru
budoucích masných krámů byla v souvislosti s jejich
chystanou stavbou zrušena vnější část opevnění, zas1pátt
středověký příkop a na zavážkách vyzdvlžena novostav-
ba. Nelze přitom vyloučit využttí úseku parkánové hrad-
by pro severozápadní obvodovou zeď l<rám.ů'. Průběh
parkánové hradby byl přeložen vně novostavby.

Založení mostního díla do usazenin na dně takto
separovaného úseku příkopu, které bylo zjištěno před
Pražskou bránou, souvisí s rekonstrukcí přinejmenším

az J ' Mtlk,,Plzeň, Masné krámy, Stavebně historichý pruzkum,
Pasport SURPMO Pruha 1964.
a3 Ústní sdělení J. Muka.
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severovýchodní strany předdvoří po polovině 16. století.
Komplex takto dospěl do vrcholné podoby, znázorněné
J. Willenbergem (obr. 6). V roce 1618 byl vážně poško-
zen' nikoli však tak, aby následné opra\y zcelapopÍe|y
zák|adni uspořádání dané předchozím vývojem, jak na
svém obraze z roku 1672 náyzorrrě předvádí M. See-
blummer (obr. 6b). Snad teprve při nápravě škod třiceti-
leté války vznlk|a v úrorrni přední brány ÍÍ|á vížka, obje-
vující se poprvé na Seeblummerově malbě.

Další vývoj zŤejmě nebyl zdaleka tak převratný.
Největší inovací, která však svědčí o poklesu vojenského
významu komplexu brány, byla stavba nového kamen-
ného mostu přes Mlýnskou strouhu k čelu předdvoří
kolem poloviny 18. století. Plán asi z konce 18. století'
kteý jsme citovali v souvislosti s Říšskou branou,
v částečném půdorysu a v pohledu zachý1l čelo před-
dvoří Pražské brány. Zda byIa uskutečněna p|ánovaná
,(lprava, neni známo. Komplex Průské brány pak byl
postupně v letech 1195 až 1822' respektive 1831 zbo-
ren.

a J. Anderle - M. Ebet, cit. v pozn. 31, s. 18 - 19
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Die Befestigung Pilsens - Auswertung von
Funden derletztenZeit
Jan Anderle und Kollektiv

In den Jahre 2000-200| wurden in interdisziplinárer Zu-
sammenarbeit von Archáologie und baugeschichtlicher For'
schung an drei Lokalitáten der Stadt Pilsen die Reste der Stadt-
befestigung untersucht. Dieses Verfahren konnte bisher bei der
Erforschung der stidlichen Partie des Franziskanerklosters, des
westlichen Abschnitts der Besfetigung am ehemaligen Reich-
stor und des Raums um das ehemalige Prager Tor zur Geltung
gebracht werden (Abb. 1).

Im stidwestlichen Bereich des Franziskanerklosters
(Abb. 2) wurde der Umfang des Abschnitts der Hauptwehr-
mauer der stadt práZisiert. Im heutigen Inneren des Klosters
folgen der Wehrmauer zwei Abschnitte der einstigen Mauer-
gasse. Deren urspriingliche Breite, die vom gotischen Kern des
beanchbarten Objekts respektiert wurde, bewegte sich um 1,5
m. An der Klosterkiiche (am óstlichen Rand der untersuchten
Partie) betrug sie nur etwas tiber 1 m

Die Wehrmauer entstand wahrscheinlich im 1. Drittel
des 14' Jahrhunderts. Ihre erst Erw2ihnung starnÍnt aus dem
Jahr 1322, soweit der Text des Berichts als Bestátigung der
tatsáchlichen Existenz der Wehrmauer verstanden werden kann
und nicht nur als jurstische Formulierung. Eine weiter Angabe
stammt aus dem Jahre 1331.

Eine beachtenswerte Entdeckung ist ein steinerner Mau-
erblock, dessen Mórtel mit Lehmbindemittel versehen ist und
der die Konstruktion der Wehrmauer vom heutigen Innenraum
des Klosters aus unterláuft; er ist stratiglaphisch iilter ďs die
Wehrmauer (Abb. 2.1). Im siidwestlichen Winkel des Eckob-
jekts des Konvents wurde festgestellt, dass das gotische Mau-
erwerk des Klosters aus der 2.HáIfte des 14. Jahrhunderts mit
der Fundamentfuge auf der Krone von stratigÍaphisch áIterem
Mauerwerk aufsitzt, das einen anderen Verlauf, einen anderen
Verband und auch eine andere Mórtelfarbe und _struktur auf-
weist als die angeftihrte Konstruktion aus der 2. HáIfte des 14.
Jahrhunderts (Abb. 2.3.). Bei der neuzeitlichen Verliingerung
des mittelďterlichen Gangs im Souterrain wurde das Fragment
des Eckteils einer Steinmauer festgestellt, die weder mit dem
Niveau noch irgendwie sonst mit dem heutigen Grundriss des
Klosters iibereinstimmt, der sich von der 2. Há|fte des 14.
Jahrhunderts an in diesem Bereich herausgebildet hatte (Abb.
2.2). Es kann vorausgesetzt werden, dass die festgestellten
Fragmente Reste eines álteren, im Verlaufe der Zeít beseitigten
objekts sind, das offenbar zum Kloster gehórte und einen
anderen Grundriss hatte als das heutige Bauwerk. Dieses áltere
Objekt respektierte im Gegensatz zu den Bauvorhaben in der 2.
Hálfte des 14. Jahrhunderts den Verlauf der Hauptwehrmauer
offensichtlich nicht. Mit dem vorausgesetzten áltem Bauwerk
konnten die Funde von archaischen Baudetails in der sekundá-
ren Ablagerung in der Umgebung des Klosters zusammenhán-
gen. Diese Erscheinungen bilden gemeinsam Inďzien, die zur
Hypothese ftihren, dass das Kloster tiefer in der 2' Hálfte des
13. Jahrhunderts entstand' und zwar vor dem bisher ďlgemein
angenommenen Datum der Grúndung Pilsens im Jahr 1295.

An der Westseite der Stadt wurde im Zusammenhang
mit dem devastierenden Umbau der Háuser KNr. 196 und
3I8l3I9 ftir eine bayerische Handelsfirma ein Wehrmauerab-
schnitt untersucht. Dabei bot sich auf der Westseite der Stadt
erstmals die Gelegenheit, den Abschnitt der Hauptwehrmauer
zu dokumentieren' deren Konstruktion hier bis in eine Hóhe
von ungefáhr 8 m reicht, gleichzeitig wurden wir jedoch auch
Zelgen des vólligen Abrisses ihrer oberirdischen Teile und
einer weitreichenden Beseitigung oder Beschádigung ihrer
unterirdischen Partien.

DEJINY STAVEB 2OOI
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Auf den Grundstiick KNr. 196 wurde mit Hilfe archáo-
logischer Funde des Bodentyps die ursprÍingliche Terrainform
vor der Grtindung der Stadt festgestellt (Abb. 4). Auf Grundla-
ge archáologischer Informationen kam man zu dem Schluss,
dass im Raum der Befestigungsanlagen vor der Entstehung der
gemauerten Wehrnmauer verháltnismáBig intensive Siedlungs-
aktivitáten im Gange waren, wobei Anzeichen ftir ein Fortifi-
kationsprovisorium fehlen.

Entsprechend der Analyse des keramischen Materials
kam es ungefáhr im 2. Viertel des 14. Jabrhundefts zum Bau
der HauptwehrÍnauer der Stadt. Der Mauerbau erfolgte in
Abschnitten, deren technische Ausfiihrung, konkret die Grtin-
dungsart, geringere Unterschiede aufweisen. Das áuBert sich
durch das Auftreten oder im Gegenteil durch das Nichtvorhan-
densein von Voďundamenten bei den einzelnen untersuchten
Teilen.

Dem Verlauf der Hauptmauer folgte an deren Innenseite
die Mauergasse. In schriftlichen Quellen ist sie hier in den
Jahren 1579 und 1643 belegt, zu sehen ist sie auf dem barocken
Plan von Pilsen vom Beginn des 18. Jahrhunderts (Abb. 1).

Die Gasse wird dann von der ersten gemauerten Etappe
des Hauses KNr. 196 respektiert, die die vom Feuer vernichtete
Holzlehmkonstruktion eÍsetzte. Der Beginn der Bebauung des
Hausgrundstiicks mit.Massivmauerwerk kann jetzt nur anná-
hernd mit dem 15. Jahrhundert datiert werden. Dass die Gasse
von der ersten Absteckung der Stadt an existierte, kann als
wahrscheinlich angenommen werden.

Die westliche Umfassungsmauer von KNr. 318/319 wird
im Souterrain bis zum Niveau des ErdgeschossfuBbodens von
derZwingermauer gebildet (es handelt sich um ihre erste Fest-
stellung im Westen der stadt), deren innere Fláche aus groBen,
regelmáBig behauenen Sandsteinquadern besteht' an denen in
einer ganzen Reihe von Fállen Steinmetzzeichen gefunden
wurden' Eine archáologische Datierung der Zwingermauer war
nicht moglich. Analogien zufolge kann die Errichtung des
betreffenden Abschnitts in die Zett der Spátgotik verlegt wer-
den' wobei nicht feststeht, ob es sich damďs um den Ersatz
einer álteren Wehrmauer an der gleichen stelle handelte.

Im westlichen Abschnitt der siidlichen Umfassungsmau-
er des Souterrains von KNr. 318/319 kommen Reste des barok-
ken Reichstors (Abb. 5) zur Geltung, das wáhrend der Rekon-
struktion der Befestigungsanlagen in den Jahren 1646bis 1649
anstelle des nórdlicher gelegenen Skvrňaner Tors errichtet
wurde Diese Reste bestehen aus Mauerwerk, das mit einem
Segmentbogen (Abb 4) un1er.wólbt ist. Es handelt sich offen-
bar um die Úberbrtickung eines kleinen Wasserlaufs tm Zwin-
ger, der auch auf barocken Karten dargestellt ist. Die ange-
ftihrte Unterwólbung im heutigen Souterrain trug im oberirdi-
schen Bereich das vordere Eingangsobjekt des Tors, dessen
AuBenfront von halbrunden Bastionen flankiert wurde. Von der
Front des Tors aus verlief ein Korridor zur áuBeren Linie der
Befestigung. Er wurde von Mauern begrenzt, die mit Hilfe von
hólzemen Rosten und Piloten in der Aufschiittung des ehema-
ligen Grabens gegriindet waren.

Einige Aktionen baugeschichtlicher Untersuchungen und
der archáologischen Forschung bertihrten ín deÍ |etzten Ze',Í
auch die Problematik, die den Komplex des Pager Tors am
ehemaligen óstlichen Zlgang zur Stadt betrifft. Sein Zustand
nach AbschluB der mittelalterlichen Entwicklung ist auf einer
Zeichnung von J. Willenberg aus dem Jahre 1602 veranschau-
licht.

Die von Prag aus kommende Ntimberger-Regensburger
LandstraBe tiberquerte vor dem Eintritt in die óstliche Spitals-
Vorstadt mit der steinernen Prager Brúcke, die gotische und
Renaissancemerkmale aufweist. den FluB Radbuza. wobei sie
durch den Brtickenturm mit dem achteckigen GrundriB hin-
durchftihrte' Damďs wurde nur der anschlieBende Teil der
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Vorstadtfront von einer massiven Wehrmauer mit einer Bastion
geschtitzt, die iibrige Befestigung bestand aus Záunen, wobei
den Wasserláufen die Hauptfunktion der Fortifikation zukam.
Die Briicke iiber die Radbuza baute 1520 offenbar Meister
Andreas Strachota. Sie wird inttimlicherweise von Historikern
oft mit der bis heute bestehenden Briicke iiber den ehemaligen
Mtihlgraben an den Fleischbánken verwechselt' die jetzt eben-
falls die Bezeichnung Prager Brticke trágt.

Die Trasse der Kommunikation fuhrte durch die Vorstadt
hindurch und kreuzte dann den Mtihlgraben' Dieser máchtige,
nachgewiesen ktinstliche Kanal zweigte dort vom FluBlauf der
Radbuza ab, wo sie an der Stipdostecke des Stadtareďs vom
KÓniglichen Wehr angestaut wurde. Er folgte dann vor der
Linie des mittelalterlichen Stadtgrabens Abstand haltend der
Ostseite der Stadt. Dort wo sich der Miihlgraben der Befesti-
gung náherte trat die besagte LandstraBe in die Stadt ein' Sie
iiberquerte den Kanal mit einer Brúcke, die bis zur Mansfeld-
schen Belagerung im Jahre 1618 auf der áuBeren Seite von
einem weiteren achteckigen, aus der Gotik und Renaissance
stammenden Turm geschiitzt wurde. Die Briickenbahn bestand
aus Holz und war tiberdacht. An sie schloss sich die Front des
Vorwerks des Prager Tors an.

Im Souterrain von Nr' 311 gehÓrt zur Konstruktion des
Torvorwerks der Abschnitt einer spátmittelalterlichen Quader-
mauer' die am álteren Mauerwerk eines objekts anliegt, das
aus dem óstlichen UmriB des Torvorwerks hervorspringt (Abb'
7 5, 8) Es handelte sich offenbar um den Turm, der vom
Haupttor rechts in das Vorwerk hineinreichend auf Willenbergs
Zeichnung festgehalten ist (Abb 6). Dieser Turm diente dem
Schutz des Eingangs vom Voftor zur Herrenmiihle. Sein hier
ins Auge gefasster Teil wurde aus groBen Bossenquadern
gebaut, deren Anwendung in diesem Zusammenhang dem
ktinstlerischen Naturalismus zuzuschreiben ist, der vom Schaf-
fen der Hofbauhtitte Wenzels IV. ausging.

Die Linie der Stadtmauer in unserem Raum wird von der
stidóstlichen Umfassungsmauer von KNr' 84 fixiert. Der Ver-
lauf der Zwingermauer iiberdauert in den Umfassungsmauelal
der Háuschen nÓrdlich des Turms des ehemaligen stádtischen
Wasserwerks' Das Ausmď des Vorwerks des Prager Tors wird
von der Bebauung der Umgebung respektierl und ist auf barok-
ken Karten und historischen Abbildungen dokumentiert. In
dieser Form ist es das Ergebnis c,r Veránderungen dieses
Raums in der Spátgotik und Renaissance, die in mehreren
Etappen erfolgten.

Bei der Untersuchung des begrenzten Teils des Vor-
werks wurde ein Teil des Grabens festgehalten, der unter der
natiirlichen Kante der Flussterrasse in der Sandsteinunterlage
ausgehóhlt wurde (Abb 9). Die archáologische Datierung der
Entstehung und der Dauer des Bestehens des Grabens war
nicht móglich _ er war offenbar regelmáBig gesáuber1 worden.
Die ráumliche Ankntipfung des Grabens an die áltere Etappe
der Objekte des Prager Tors, bzw an die Hauptwehr- und
Zwingermauer verweist darauf, dass er mit diesen gleichzeitig
im Rahmen der gleichen Absicht entstand. Die massiv gemau-
erte Befestigung sah also von Anfang an eine Zwingennater
vor (Abb. 7). Der Bau dieser Wehranlage kann entsprechend
der auf der Westseite der Stadt festgestellten Situation im 1.
Drittel des 14. Jahrhunderts angenoÍlmen werden.

Aus der Zusammenfassung der bisher erworbenen In-
formationen kann eine lrobe Vorstellung von der Entwicklung
dieses Raums abgeleitet werden. Am Anfang steht die Errich-
tung der gemauerten Wehranlage ungef2ihr im 1 Drittel des 14.
Jahrhunderts. In der Hauptwehrmauer stand ein viereckiger
Durchfahttturm, den ein Korridor mit dem Vortor verbanrl, das
sich ungefáhr in der Ebene der Zwingermauer befand, vor der
ein Graben verlief. Die Entstehungszeit des Mtihlgrabens
konnte bisher nicht zufriedenstellend nachgewiesen werden.
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Schrifliche Berichte lassen annehmen, dass er offenbar schon
im 15. Jahrhundert bestand.

Das Vorwerk des Prager Tors entfaltete sich zwischen
der Front des álteren Kerns des Torkomplexes und dem Miihl-
graben. Eine gegenseitige Chronologie der Einzelteile des
Vorwerks kann jetzt mit Ausnahme des der Herrenmtihle zu-
gewandten Turms nicht festgelegt werden. Dessen Bossenmau-
erwerk und Bezug zlr anliegenden spátmittelalterlichen Kon-
struktion der óstlichen Seite des Vortors belegen, dass es sich
um eine áltere Phase der Entwicklung des Vorwerks handelt.
Das Bossenmauerwerk entstand ungefithr in der 1. Hálfte des
15. Jahrhunderts.

Die am Torkomplex feststellbaren architektonischen
Elemente, wie das hohe Zeltdach des viereckigen Hauptturms
mit der Durchfahr1, die Keil- und spitzdácher des zum Haupt-
tor des Vorwerks gehÓrenden Turms und seines seitlichen
Eingangs zur Herrenmúhle, sind Elemente spátgotischen
Schaffens, dessen Wurzeln wahrscheinlich bis zu den Nachfol-
gern des Parlerstils reichen. Die kÍinstlerische Sprache der
Spátgotik des 15. Jahrhunderts kommt in der stadt architekto-
nisch wohl am stárksten im kolossalen Zeltdach der dreischif-
figen Hallenkirche zu st. Bartholomáus zum Ausdruck, das
wahrscheinlich nach 1476 entstand, vor dem Jahr 1491 belegt
ist und 1524 abbrannte. Die architektonische Verwandtschaft
des Haupttordachs mit dem Dach der Kirche kann vorausge-
setzt werden. Die Quellen liefern nicht geni.igend Informatio-
nen, um das gesamte AusmaB, das der spátgotische Umbau des
Torkomplexes erreichte, zu bestimmen.

Von der komplizierten Entwicklung des Vortors halten
wir jedoch jene Phase fest, die mit der gesamten Reorganisati-
on des Raums in der Umgebung des Tors zusammenhing,
deren Anfang offenbar den Bau der Fleischbánke vor der Mitte
des 16. Jahrhunderts bedeutete. Im Bereich der zuktinftigen
Fleischbánke sÍidwestlich des Tors wurde im Zusammenhang
mir ihrem bevorstehenden Bau der áuBere Teil der Befestigung
beseitigt, der mittelalterliche Graben zugeschiittet und auf der
Aufschtittung ein Neubau errichtet Der Verlauf der Zwinger-
mauer wurde nach vorn verlegt. Die GrÚndung des aufgefun-
denen Brtickenbauwerks in den Ablagerungen auf dem Grund
des Grabens vor dem Plager Tor (Abb. 7, 9) hiingt mit der
Rekonstruktion wenigstens der nordóstlichen Seite des Vor-
werks nach der Mitte des 16 Jahrhunderts zusammen. Der
Komplex erreichte so seine vollendete Form, die J. Willenberg
abbildete (Abb. 6). Im Jahre 1618 wurde das Ganze ernsthaft
beschádigt' jedoch nicht so sehr, dass die folgenden Instandset-
zungen die von der vorausgehenden Entwicklung gegebene
Grundkomposition hátten verleugnen kónnen, was 1672 M'
Seeblummer auf seinem Bild festhielt (Abb. 6b). Der Komplex
dcs Prager Tors wurde dann allmithlich in den Jahren 1795 bis
1822, bzw. 1 83 I umgebaut.

ABBILDUNGEN

Abb. 1: Pilsen nach einer Karte von Anfang des 18 Jahrhun-
derts. Zeichnerische Ubertragung J. Anderle; Norden oben,
schwarz die Hauptwasserláufe. 1 _ Besfestigung am siidlichen
Teil des Franziskanerklosters; 2 - Areal des Reichstors (KNr.
196,3I8/3I9);3 - Prager Tor.
Abb. 2: Pilsen, Franziskanerkonvent, oben Gesamtschema mit
Kennzeichnung der untersuchten Partien, unten Siidwestteil des
Klosters, Erdgeschoss Die starke unterbrochene Linie kenn-
zeichnet das erste Souterrain - Gang zum Heizofen des Hypo-

kaustums. Kreuzschraffur = die Konstruktion der Hauptwehr-
mauer, 1. Drittel des 14. Jahrhundertst einfache Schraffur =
Mauerwerk, das bis zur 2. Há|fte (einschlieBlich) des 14. Jahr-
hunderts entstand. 1 - Mauerwerk in Reichweite der geplanten
Sonde' das die Wehrmauer unterláuft; 2 - Mauerwerk des
Eckbereichs, freigelegt durch eine neuzeitliche Schtirfung im
Souterrain; 3 - Sonde mit Mauerwerk, das nicht mit dem ober-
irdischen Grundriss ůbereinstimmt; 4 _ Rest des Heizofens des
Hypokaustums, der durch die nachtráglich errichtete spátmit-
telalterliche Treppe ins Souterrain beeintráchtigt wurde' Zeich-
nung J. Anderle.
Abb. 3: Pilsen' Areal des ehemďigen Reichstors; 1 _ Abschnitt
der HauptwehÍnauer zwischen KNr' 196 und 318/319, unter-
sucht und schlieBlich 2001 liquidiert; 2 - festgestellter Ab-
schnitt der Zwingermauer; 3 - Fragment einer iilteren Kon-
struktion in der spátmittelalterlichen Parzellierungsmauer der
KNr 196 (Bestandteil des Nachbarhauses); 4 - barocke Kon-
struktion des Reichstors im Souterrain KNr. 318/319. Die
KÓrnung kennzeichnet. die Konstruktion des Reichstors' der
Hauptwehrmauer und des áuBeren Korridors nach historischen
Plánen. Zeichnung J. Anderle.
Abb. 4: Pilsen, Querschnitt durch die Befestigung im Raum
von KNr. 196 und 3181319. 1 - Hauptwehrmauer im Umfang,
der vor dem Abriss im Jahr 2000 festgehalten werden konnte; 2
- Zwingermauer, links in der Ansicht die barocke Konstruktion
des Reichstors; 3 - Umfang der spátmittelalterlichen Phase von
KNr. 196. Starke unterbrochene Linie = Terrainoberfláche vor
derLokation der Stadtnach R. Široký. ZeichnlngJ' Anderle.
Abb. 5: Plan vom Reichstor und vom Prager Tor in der 2.
Hálfte des 18' Jahrhunderts. ZCM. Abteilung neue Geschichte,
Sammlung der Glasnegative, NB 15, Nr. 11,INr. 7077.
Abb. 6: Oben: Komplex des Prager Tors, Wasserturm (9) und
Herrenmůhle (10) auf der Zeichnung von J. Willenberg vom
Jalu 1602. Unten: die gleiche Partie im lahr 1672 nach M.
Seebl u mmer, ze ichnerische Úbertragun g J. Anderle.
Abb' 7: Pilsen, Areal des Prager Tors _ Die KÓrnung gibt auf
Grundlage barocker Karten ganz hypothetisch den Umriss des
Torvorwerks und den Grundriss des Tors an. 1 - erhalten ge-
bliebener Abschnitt der HauptwehrÍnauer; 2 _ Verlauf der
Zwingermauer; 3 - Umfang des im latr 20OI untersuchten
Teils, die Achse des Grabens ist betont (Detail auf Abb. D; a -
Wasserfurm; 5 _ Bossenmauerwerk an der nórdlichen, spát-
mittelalterliches Quadermauerwerk an der stidlichen Grund-
stticksgrenze von KNr. 3II; 6 - Abflusskanal aus dem 17.
Jahrhundert, wahrscheinlich von der ehemaligen Schlachtbank
der Fleischbánke; 7 _ sog. Prager Briicke. Zeichnung J. An-
derle.
Abb. 8: Pilsen, KNr. 311, Souterrain, Bossenmauerwerk
(rechts). Foto J. Anderle.
Abb. 9: Pilsen Prager StraBe, im Jahr 2001 untersuchter Raum
nach einem AufmaB von J. Řehák und Ko11., unten Grundriss,
oben Schnitt. Kreuzschrďfur = álteste Konstruktion, eiďache
Schraffur = Brtickenkonstruktion aus dem 16. Jahrhundert,
unterbrochene Schraffur = Konstruktion aus dem 17. Jahrhun-
dert. Im stidwestlichen Teil Rtickseite des Kanalgewólbes aus
dem 17. Jahrhundert. I - Boden des Grabens, darauf Sedi-
mentschichten nach R. Široký; 2 - Brtickenpfeiler aus dem 16.
Jahrhunclert; 3 _ Gewólbe aus dem 17. Jahrhundert; 4 _ heutige
StraBenoberseite. Zeichnuns J. Anderle.

( Ub e r s etzung P. Zie s chan g )
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