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V stredovekej feudálnej spoloč-
nosti boli mestské privilégiá 

zábezpekou právneho postavenia 
mestskej komunity, jej základných 
slobôd, výsad a práv a predpokla-
dom ďalšieho hospodárskeho, soci-
álneho a kultúrneho rozvoja mesta 
a života jeho obyvateľov. Vydava-
telia privilégií (obvykle panovníci) 
najčastejšie prenášali týmito listina-
mi niektoré práva ale aj povinnosti 
na celú mestskú pospolitosť či jej 
časť (privilégia vo vlastnom zmysle 
slova), alebo jej udeľovali nejaké 
majetky (donácie) či erb (armále-
sy patriace medzi kolácie). Práva 
a slobody sa zvyčajne udeľovali na-
trvalo (navždy), ale vyskytovali sa 
aj listiny, v ktorých sa výsady z rôz-
nych dôvodov priznávali iba na istý 
konkrétne vymedzený časový úsek 
(panovník sa v nich dočasne zriekal 
niektorých svojich práv v prospech 
mešťanov, alebo im umožnil úľavy 
z nejakých povinností, aby im tak 
uľahčil v ťažkom postavení, ktoré 
spôsobili mimoriadne nepriaznivé 
udalosti – napr. požiare, vojenské 
vpády, epidémie). Svoje privilégiá 
si každé mesto starostlivo chránilo, 
pravidelne si nechávalo potvrdzovať 
ich právnu silu nástupcom pôvod-
ného vydavateľa (konfirmovať), dá-
valo si vyhotovovať ich hodnoverné 
odpisy (tranzumpty) a často sa do-
žadovalo aj ochrany udelených práv 
a výsad zo strany vydavateľa resp. 
jeho právneho nástupcu (dosvedču-
jú to početné mandáty). 

Nie inak to bolo aj v minulosti 
Trnavy. Postavenie tohto mesta, 
jeho rozvoj a prosperita stáli aj na 
rozsiahlom súbore mestských pri-
vilégií (podstatná časť týchto listín 
sa dodnes dochovala a je uložená 
v archívnom fonde mesta,1 na iné 
– dnes neexistujúce – sa odvoláva-
jú či nepriamo upozorňujú viaceré 
mandáty, alebo sa o nich zmieňujú 
neskoršie listiny). Trnavské mestské 
privilégiá treba skúmať v historic-
kom kontexte – poznanie dejinných 
udalostí, ktoré priamo či nepriamo 
ovplyvňovali život mesta a jeho 
obyvateľov často umožňuje lepšie 
odhaliť a pochopiť podnety a príčiny, 
ktoré viedli k vzniku konkrétneho 
privilégia, hlbšie a zrozumiteľnejšie 
interpretovať právne formulácie, 
vysvetliť ich podstatu a uvedomiť si 
význam dokumentu pre život mest-
skej komunity. Ak by sa informácie 

o trnavských privilégiách obmedzi-
li len na vymenovanie konkrétne 
identifikovateľných výsadných listín, 
výsledkom by bol rozsiahly zoznam 
dokumentov, ktorý by bolo možné 
rôznorodo zostavovať a zaradené 
listiny klasifikovať podľa viacerých 
kritérií. Listiny treba skúmať v his-
torických súvislostiach a treba si 
všímať aj to, ako sa v priebehu čias 
komunita opakovane usilovala o ich 
revitalizáciu a ochranu (vypovedajú 
o tom konfirmácie privilégií a man-
dáty, ktoré vyžadujú ich rešpekto-
vanie).

Najvýznamnejším privilégiom 
v dejinách Trnavy je tzv. zlatá bula 
Bela IV. z roku 1238.2 Je to typické 
základné mestské privilégium (pri-
vilegium generale). Touto listinou 
vyňal panovník tunajšiu osadu a jej 
obyvateľov spod právomoci hrad-
ského špána (comes) a udelil ko-
munite súbor viacerých základných 
(ale aj niektorých špeciálnych) práv 
a slobôd. Dôležitosti obsahu tohto 
dokumentu zodpovedá aj slávnost-
né formálne vyhotovenie listiny a jej 
pôvodné spečatenie kovovou pe-
čaťou – zlatou bulou. Listina z roku 
1238 obsahuje 21 práv a povinností 
trnavských mešťanov. Táto naj-
významnejšia trnavská privilegiálna 
listina je vo svojej podstate najmä 
deklaračné privilégium – v mnohom 
totiž akceptuje a potvrdzuje stav, 
ktorý sa tu už vytvoril a len v men-
šej miere má konštitučný charakter. 
Výsady a slobody kráľ touto listinou 
udelil nielen tzv. hosťom (teda prisťa-
hovalcom zo západnej Európy), ale 
aj pôvodnému miestnemu obyvateľ-
stvu. Jednou z najvýznamnejších 
výsad bolo bezpochyby vyčlenenie 
tunajšej komunity z právomoci hrad-
ského špána, teda spod právomoci 
komitátnej správy a podriadenie 
priamo kráľovi. Trnava sa tak stala 
kráľovským mestom. Nezávislosť 
obyvateľov Trnavy voči hradskému 
špánovi a aj iným významným hod-
nostárom zdôrazňovala aj zmienka 
o tom, že nikto z nich sa nesmie 
v tomto meste ubytovať bez súhlasu 
mešťanov a ani sa nesmie domáhať 
ich pohostinstva, ale všetky svoje 
potreby si musí vždy riadne zapla-
tiť. Pohostinstvo museli mešťania 
bezplatne poskytnúť jedine kráľovi. 
Trnavčania mali vykonávať vojen-
skú službu len pre kráľa. Do vojska, 
ktorému osobne velil kráľ, malo sto 

usadlostí vyslať jedného náležite vy-
zbrojeného a vystrojeného vojaka. 
Panovník umožnil trnavským meš-
ťanom zriadenie samosprávnych or-
gánov s rozsiahlou správnou a súd-
nou právomocou. Na čele mestskej 
správy stál richtár (villicus), ktorého 
mali voliť všetci mešťania, resp. ich 
významnejšia časť (maior et sanior 
pars). Voľbu richtára musel potvrdiť 
panovník, ktorý takisto mohol ne-
schopného richtára predčasne odvo-
lať. Richtára mali rešpektovať všetci 
obyvatelia Trnavy. Najvýznamnej-
šie úlohy mal richtár v súdnictve. 
Spolu s dvanásťčlennou radou súdil 
všetky civilné i trestné spory Trnav-
čanov – riešiť konflikty tradičným 
súbojom sa zakazovalo. V sporoch 
s Trnavčanmi mohli svedčiť len tr-
navskí mešťania alebo hostia, ktorí 
mali podobné výsady. Trnavská 
mestská rada a richtár rozhodovali 
aj v sporných veciach Trnavčanov 
s cudzincami. V trestných záleži-
tostiach mohol tento orgán vyniesť 
aj rozsudok smrti – ak sa však kri-
minálneho deliktu dopustil šľachtic, 
podliehal súdu kráľa. Kráľ bol aj 
odvolacou inštanciou voči rozsud-
kom trnavského súdu. Trnavský 
richtár mal mať v meste na staros-
ti aj výmenu peňazí. Mešťania si 
mohli slobodne voliť aj svojho fará-
ra, jeho voľbu však musel potvrdiť 
ostrihomský arcibiskup. Cirkevný 
desiatok mali platiť ostrihomskej 
kapitule (roku 1211 jej totiž daroval 
príjmy trnavskej farnosti ostrihom-
ský arcibiskup Ján).3 Desiatok sa 
mal odovzdávať v naturálnej forme, 
v kopách (in capeciis), teda v nevy-
mlátenom obilí na poli, podľa dovte-
dy udržiavaného nemeckého zvyku 
či práva (more Teutonicorum). Kaž-
dý slobodný človek sa mohol stať 
obyvateľom Trnavy a do mesta sa 
mohol so svojím majetkom prisťaho-
vať bez akýchkoľvek prekážok. Tr-
navčan mohol slobodne disponovať 
so svojím hnuteľným majetkom, ale 
nehnuteľnosti mohol predať alebo 
zanechať len tomu, kto sa zaviazal 
plniť povinnosti trnavského meš-
ťana. Najvýznamnejšou výsadou 
tejto privilegiálnej listiny je stručná 
zmienka o oslobodení mešťanov od 
platenia mýtnych poplatkov v celom 
Uhorsku (podľa vzoru stoličnobe-
lehradských mešťanov). Táto slo-
boda zabezpečila na dlhé storočia 
hospodársky rozvoj Trnavy a pod-
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porovala vzrast obchodných aktivít 
tunajších mešťanov, ktorí mohli vý-
hodne nakupovať zahraničný tovar 
a so ziskom ho potom rozpredávať 
po celej krajine. Na prvý pohľad je 
paradoxné, že v listine z roku 1238 
chýba akákoľvek priama zmienka 
o trnavskom trhu. Trnava predsa 
ležala na významných obchodných 
diaľkových komunikáciách, v zá-
padnom pohraničí Uhorska. Trh tu 
musel pravdepodobne existovať 
dlhšie, nasvedčuje tomu samotné 
pomenovanie osady v listine podľa 
tunajšieho pôvodného trhového dňa 
(Zumbothel – Sobotište) i zmienka 
panovníka o Trnave ako o mieste 
vhodnom na usádzanie hostí. Počet 
trhov však zrejme v tej dobe zod-
povedal potrebám a požiadavkám 
tunajších obchodníkov a preto Tr-
navčania nové trhy od kráľa nepo-
žadovali. 

Privilégium z roku 1238 bolo zá-
kladom trnavských mestských slo-
bôd a práv a mešťania si ho vždy 
starostlivo opatrovali a chránili. 
Prinajmenej dvakrát (roku 1435 a 
potom 1683) hrozilo tejto vzácnej 
a drahocennej listine smrteľné ne-
bezpečenstvo. V spomínanom roku 
1435 toto privilégium (spolu s ďalší-
mi inými listinami a cennosťami) od-
nieslo pri odchode z mesta husitské 
vojsko Blažka z Borotína a Trnavča-
nia si ho potom museli od nich vykú-
piť.4 Keď potom o dva a pol storočia 
neskôr roku 1683 tököliovskí vojaci 
rabovali a plienili Trnavu, vnikli aj do 
mestského archívu a z privilégia od-
trhli zlatú pečať (našťastie, o vlastnú 
listinu neprejavili záujem).5 Trnavskí 
mešťania si uvedomovali dôležitosť 
svojho základného privilégia a viac 
ráz si ho nechali konfirmovať. Ako 
prvý potvrdil jeho právnu silu roku 
1438 kráľ Albrecht. Táto konfirmá-
cia sa však nezachovala - zmieňuje 
sa o nej len záznam v knihe mest-
ských príjmov a výdavkov.6 Listinu 
potom potvrdili viacerí ďalší panov-
níci: Matej I. (1484),7 Vladislav II. 
(1494),8 Ľudovít II. (1523),9 Ferdi-
nand I. (1544)10 a Matej II. (1609).11 
Hodnoverné miesto Bratislavskej 
kapituly vyhotovilo roku 1447 odpis 
– tranzumpt – trnavského mestské-
ho privilégia.12 

Od Bela IV. získali mešťania roku 
1244 aj donáciu zeme Parna,13 čo 
bezpochyby súviselo s príchodom 
nového obyvateľstva po vpáde 
Mongolov a vzrastajúcim dopytom 
po poľnohospodárskej pôde. Tento 
predpoklad potvrdzuje aj ďalšia do-
nácia zeme Brestovany (Scyl) roku 
1280.14 V donačnej listine Ladislava 
IV. sa priamo spomína nedostatok 

pôdy Trnavčanov. Zaujímavé je, 
že obyvateľom tohto majetku ude-
ľuje práva a slobody Trnavčanov. 
Trnavské mestské práva užívali aj 
obyvatelia z ďalších trnavských de-
dín – Hrnčiaroviec, Modranky a No-
vej Vsi – v týchto dedinách sa totiž 
usádzali tzv. hostia – osadníci zo 
západnej Európy, ktorí prichádzali 
do tohto regiónu vo viacerých mig-
račných vlnách už od 12. storočia. 

V 13. storočí začala zohrávať 
dôležitú úlohu v obchodnom obra-
te mesta dorábanie a predaj vína. 
Tunajšie vhodné klimatické, pedo-
logické a hydrologické podmienky 
a príchod nových obyvateľov z ne-
meckých krajín, medzi ktorými boli 
bezpochyby aj vinohradníci, prispel 
k dynamickému rozvoju pestovania 
viniča a k intenzívnemu zakladaniu 
nových viníc. Trnavskí mešťania za-
kladali vinice nielen v chotári svoj-
ho mesta a vo svojich dedinách, 
ale postupne kupovali vinice aj vo 
vzdialenejších lokalitách na Trnav-
skej pahorkatine a južných svahoch 
Malých Karpát.15 Tu sa Trnavčania 
dostávali do sporov s miestnymi 
feudálmi, ktorí vyžadovali od nich 
neobvyklé poplatky. Roku 1270 vy-
riešil tieto spory Štefan V., vydaním 
privilegiálnej listiny, v ktorej tieto 
platby upravil v prospech trnav-
ských mešťanov a hostí usadených 
v trnavských dedinách.16 Otázku 
platieb z trnavských viníc na cudzej 
pôde (v Modre a vo Vinosadoch) 
musel o pár desaťročí riešiť vydaním 
osobitnej listiny aj kráľ Karol Ró-
bert.17 Reagoval tak na problémy, 
ktoré spôsobil v predchádzajúcich 
rokoch oligarcha Matúš Čák. Tento 
mocný feudál vraj mesto drancoval 
a jeho obyvateľov trápil a z trnav-
ských viníc začal vymáhať vysoké 
a nemierne peňažné platby a natu-
rálne dávky. Výnosy z vinohradov 
patrili k najvýznamnejším zdrojom 
príjmov trnavských mešťanov a tí 
preto okamžite reagovali na akékoľ-
vek porušenie svojich práv – roku 
1359 si nechali od Ľudovíta I. potvr-
diť zmienenú listinu Karola Róberta 
z roku 1326 o poplatkoch z viníc 
v Modre a Veľkom Tŕní, roku 1366 
prikázal svojim podriadeným úrad-
níkom na modranskom panstve reš-
pektovať toto trnavské privilégium 
aj modranský a malženický špán 
Jakš18 a roku 1382 kvôli viniciam 
Trnavčanov na majetkoch Bratislav-
ského hradu vo Vinosadoch napo-
mínala bratislavského župana, aby 
rešpektoval práva Trnavčanov, aj 
kráľovná Alžbeta.19 

V polovici 14. storočí Trnava 
bezpochyby vďaka nadobudnutým 

výsadám a slobodám hospodársky 
vzrastala a prosperovala. Privilégiá, 
ktoré mesto dovtedy získalo, zrejme 
vytvárali dostatočne vhodné prostre-
die pre hospodárske aktivity mešťa-
nov a všestranný rozvoj ich mesta. 
Trnavské privilégiá preto podstatne 
nerozšíril ani Ľudovít I., ktorý (ako 
sa traduje) mal k tomuto mestu 
nadštandardný vzťah (napriek tomu 
mesto roku 1356 zálohoval Marga-
réte Bavorskej, aby získal financie 
na svoju dobrodružnú zahraničnú 
politiku).20 Svojimi mandátmi kráľ 
viac ráz vyžadoval dodržiavanie 
práv základného mestského privi-
légia, najmä oslobodenie od platby 
mýtnych poplatkov,21 najčastejšie 
porušovanej slobody trnavských 
mešťanov.22 Mýtnici nerešpektova-
li ani právo voľného sťahovania sa 
slobodných ľudí so svojím majet-
kom do Trnavy.23 Nové privilégium, 
ktoré Trnava však nakoniec predsa 
len v tomto období získala, vypove-
dá o ďalšom vzraste mesta – roku 
1363 Ľudovít I. dovolil Trnavčanom 
a obyvateľom trnavských dedín 
Brestovany, Ružindol, Modranka 
a Hrnčiarovce rúbať drevo (najmä 
na koly do vinohradov), lámať ka-
meň a ťažiť vápenec a páliť váp-
no v malokarpatských lesoch pri 
kráľovských hradoch Dobrá Voda, 
Smolenice, Ostrý Kameň, Korlátka 
a Horné Orešany.24 Trnava prežíva-
la vtedy skutočný rozkvet, do mes-
ta prichádzalo nové obyvateľstvo, 
mesto sa rozrastalo, obyvatelia si 
zakladali nové vinice. Nebývalú pro-
speritu prinieslo mestu oživenie ob-
chodu na starej obchodnej komuni-
kácii Českej ceste, z čoho ťažili tak 
trnavskí obchodníci, ako aj remesel-
níci a vinohradníci.25 Trnava čoskoro 
patrila k najvýznamnejším mestám 
Uhorska a jej privilégiá sa stali vzo-
rom pre viaceré mestá a mesteč-
ká, ktoré sa začali riadiť trnavským 
mestským právom (Trnava bola pre 
ne tzv. materským mestom, odvola-
cou inštanciou v súdnych sporoch 
a poradcom v najrôznejších prob-
lémoch). Do trnavského právneho 
okruhu patrili Modra, Skalica, Nové 
Mesto nad Váhom, Beckov, Senica, 
čiastočne i Hlohovec.26 

Po smrti Ľudovíta I. sa vnútro-
politická situácia v Uhorsku skom-
plikovala spormi o uhorskú korunu. 
Nástup Žigmunda Luxemburského 
na uhorský trón nepriniesol síce 
krajine potrebný pokoj a mier, ale 
Trnava aj v tomto problematickom 
období dokázala (aspoň spočiat-
ku) udržať svoje postavenie a pro-
fitovať z domáceho i zahraničného 
obchodu. Trnavčania si čoskoro 
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našli cestu aj k novému panovníko-
vi27 a podarilo sa im od neho získať 
viacero dôležitých výsad, ktoré im 
potom po ťažkých časoch husitskej 
okupácie a ničivých vojen umožnili 
prežiť, obnoviť mesto a priviesť ho 
znova k prosperite. Roku 1397 zís-
kali mešťania privilégium, ktoré ich 
monopolizovalo pri predaji súkna 
– Trnavčania mohli súkno predá-
vať v kusoch, kým cudzí obchodníci 
smeli s látkou v Trnave a na jej oko-
lí obchodovať len v celých baloch 
– t. j. vo veľkom.28 Najvýznamnej-
šie privilégium, ktoré Trnavčania od 
Žigmunda začiatkom 14. storočia 
získali, bolo bezpochyby právo skla-
du (ius stapulae). V meste sa takéto 
právo ako zvykové snáď uplatňova-
lo už dávnejšie, ale teraz bolo zisky 
z jeho realizácie listinne legalizova-
né a upravil sa aj spôsob jeho vý-
konu. Kráľ roku 1402 prikázal, aby 
všetci obchodníci, ktorí šli za obcho-
dom do Nemecka, Rakúska, Poľ-
ska, na Moravu a do Čiech, alebo 
odtiaľ prichádzali, vyložili v meste 
svoj tovar, odvážili ho či premerali 
a tu tento tovar potom predali ale-
bo vymenili. Tento príkaz sa netýkal 
samotných Trnavčanov a ani ob-
chodníkov z Bratislavy a Šoprone 
– tí mohli svoj tovar rozvážať po 
celej krajine slobodne.29 Ten, kto by 
toto nariadenie nerešpektoval, mal 
prísť o svoj tovar (1/3 z neho malo 
potom dostať poškodené mesto). 
Kombinácia tejto výsady so star-
ším oslobodením od platby mýtnych 
poplatkov v celej krajine umožnila 
trnavským obchodníkom získať dô-
ležité postavenie v rozvoze zahra-
ničného tovaru v Uhorsku a podnie-
tila uzatváranie obchodných zmlúv 
medzi zahraničnými dovozcami to-
varov a ich trnavskými distributérmi. 
V obdobnom privilégiu pre Šopron 
(1402) povolil panovník Šopronča-
nom, Bratislavčanom a Trnavča-
nom obchodovať aj v Sedmohrad-
sku a prímorí.30 Vzápätí musel Žig-
mund uhorským feudálom pripomí-
nať, aby v prípade nejakého sporu 
nesúdili trnavských obchodníkov 
a ani im nezadržiavali tovar, ale aby 
sa obrátili na trnavského richtára 
a mestskú radu, resp. následne na 
panovníka alebo taverníka31 a pri-
pomenul im aj oslobodenie trnav-
ských mešťanov od platby mýta.32 
Slobody Trnavčanov neplatiť mýto 
sa zastal roku 1414 ako správca 
(gubernátor) krajiny aj ostrihomský 
arcibiskup Ján z Kaniže33 a potom 
v priebehu niekoľkých rokov opä-
tovne Žigmund.34 Napriek dôležitým 
hospodárskym výsadám a úzkost-
livej obrane svojich výsad sa však 

koncom druhej dekády 15. storočia 
Trnava v dôsledku neustáleho od-
čerpávania peňazí na financovanie 
kráľových vojenských aktivít a vnú-
torných nepokojov v krajine dostala 
do krízového obdobia. Prekvapený 
Žigmund to spozoroval počas svojej 
návštevy v meste roku 1419 a pokú-
sil sa mestu pomôcť udelením via-
cerých výsad.35 Vo svojej rozsiah-
lej privilegiálnej listine potvrdil síce 
aj pôvodné právo slobodnej voľby 
richtára (tak, ako to stanovila zlatá 
bula z roku 1238) a zákaz cudzím 
obchodníkom (okrem privilegova-
ných uhorských kupcov) predávať 
súkno na lakte, ale podstatu tohto 
privilégia tvorí niekoľko nových vý-
sad a slobôd hospodárskeho cha-
rakteru (otázne je však, či to boli na-
ozaj celkom nové práva, alebo či to 
nie je v niektorých prípadoch len pí-
somne potvrdenie starších právnych 
zvyklostí). Žigmund povolil mešťa-
nom právo variť, dovážať a predávať 
pivo, slobodne dovážať a predávať 
v meste svoje vlastné víno po celý 
rok a cudzie víno v čase od vinobra-
nia do sv. Juraja (24. 4.). Pri dovoze 
vína mali mešťania platiť pol zlatky 
za každý sud, aby tak mesto mohlo 
ľahšie zaplatiť ročný cenzus. Mest-
ský farár a správca oltára mali platiť 
za víno dovážané pre vlastnú potre-
bu len veľmi malý poplatok. Podob-
ne boli spoplatnení aj trnavskí Židia. 
Kráľ povolil trnavským obyvateľom 
stavať domy nielen v meste, ale aj 
za hradbami a umožnil mešťanom 
riešiť problém opustených domov. 
Najskôr mali Trnavčania vyzvať ich 
majiteľov na návrat do mesta do 
jedného roka. Ak by tak neurobili, 
potom mohli opustené domy aj s 
pôdou predať za cenu stanovenú 
richtárom a mešťanmi. Neobrába-
nú zem patriacu k týmto domom 
si mohli pôvodní vlastníci naďalej 
ponechať, ale museli z nej platiť 
dane. Panovník dovolil mešťanom 
slobodne disponovať s mestskými 
lesmi (mohli si ich ponechať, alebo 
predať). Trnavčania si mohli slobod-
ne dovážať do mesta potraviny (či 
pre vlastnú potrebu alebo na pre-
daj) – dovoz mäsa z rožného statku 
však kráľ povolil len obyvateľom zo 
štyroch trnavských dedín. Žigmun-
dov záujem o pozdvihnutie a ožive-
nie Trnavy sledoval veľmi pragma-
tické ciele – v Českom kráľovstve 
vybuchla ľudová husitská revolúcia 
a jedine silná a konsolidovaná Tr-
nava, ležiaca v pohraničí na strate-
gickej prístupovej komunikácii, moh-
la husitom skomplikovať cestu do 
uhorského vnútrozemia. Ani nové 
výsady však tentoraz mesto pred 

problémami neuchránili, ba dokon-
ca ten najväčší, obsadenie mesta 
husitami jedna z výsad nepriamo 
umožnila. Husiti sa totiž vraj dostali 
do mesta počas konania jarmoku 
na sv. Jána Krstiteľa – 24. 6.36 Po 
prekvapivom obsadení Trnavy roku 
1432 a jej niekoľkoročnej okupá-
cii husitským vojskom sa situácia 
v meste opäť zmenila, Trnava sa 
vyľudnila a opustené mesto chátra-
lo.37 Rozvrat v krajine sa prejavil aj 
v nerešpektovaní a obchádzaní pô-
vodných práv a výsad. Pocítili to aj 
Trnavčania, ktorým husiti po odcho-
de z mesta pobrali dôležité privilegi-
álne listiny. Túto situáciu okamžite 
využili feudáli na okolí mesta a bez-
ostyšne začali ignorovať všeobecne 
známe (no teraz nepreukázateľné) 
slobody trnavských mešťanov. Žig-
mund v rokoch 1435 – 1436 viac 
ráz zasahoval mandátmi v ich pro-
spech a pripomínal ich oslobodenie 
od platenia mýta38 (aby tak umožnil 
opätovné zaľudnenie mesta). V roku 
1436 dokonca na žiadosť mešťanov 
vydal v privilegiálnej forme odpis 
svojej listiny z roku 1435, v ktorej, 
odvolávajúc sa na listiny Bela IV., 
Ľudovíta I. a ich konfirmácie, znova 
deklaroval oslobodenie Trnavčanov 
od platenia mýtnych poplatkov, pre-
tože pôvodné listiny im vzali husiti.39 
V ďalších mandátoch ochraňoval 
ich práva vo viniciach na cudzích 
majetkoch,40 monopol na predaj 
súkna v kusoch41 a rezolútne za-
kazoval Trnavčanov väzniť a súdiť 
cudzími súdmi.42 Výrazným impul-
zom na obnovenie mesta a ožive-
nie jeho hospodárskych aktivít malo 
byť udelenie dvoch výročných trhov 
– jarmokov. Je to vôbec prvá pria-
ma písomná zmienka o jarmokoch 
v Trnave. Žigmund povolil mešťa-
nom konať výročné trhy na sviatok 
sv. Jakuba (25. 7.) a na sv. Miku-
láša (6. 12.) – sám však uviedol, 
že v tieto dni sa v Trnave oddávna 
takéto trhy (udelené sv. kráľmi) ko-
nali. Nie je to vylúčené – veď sv. 
Jakub aj sv. Mikuláš boli patrocíniá 
dvoch najstarších trnavských kos-
tolov. Netreba zabúdať ani na spo-
mínaný jarmok na sviatok sv. Jána 
Krstiteľa (24. 6.). Tomuto svätcovi 
bol zasvätený tiež jeden z najstar-
ších kostolov v meste. Žigmundom 
udelené výročné trhy trvali viacero 
dní (spomínajú sa až dva týždne). 
Roku 1437 povolil kráľ Trnavča-
nom voľne disponovať s opustený-
mi a poškodenými domami, ktorých 
majitelia nereagovali na výzvu a do 
stanoveného termínu ich nezačali 
opravovať a obývať.43 

V podpore starých trnavských 
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práv (oslobodenia od platby mýta44 
a voľného sťahovania slobodných 
ľudí do mesta45) pokračoval aj nový 
kráľ Albrecht. Vo svojom mandáte 
z roku 1438 adresovanom bojnické-
mu grófovi Leonardovi Nofrimu spo-
mínal aj Žigmundovo oslobodenie 
Trnavčanov od platenia tridsiatku46 
a v mandáte z roku 1439 určenému 
židovskému obyvateľstvu mesta zas 
oslobodenie Trnavčanov od platby 
úrokov (pravdepodobne išlo o ča-
sovo obmedzenú a nezachovanú 
výsadu, ktorú im udelil Žigmund).47 

Oslobodenie Trnavčanov od pla-
tenia mýta a tridsiatku (sv. kráľmi) 
uvádzal vo svojom mandáte adre-
sovanom ich vyberačom aj guber-
nátor Uhorska Ján Huňady.48 Gu-
bernátor potom roku 1452 potvrdil, 
že Trnavčania nemusia platiť žiadne 
poplatky a dane,49 prisľúbil novým 
prisťahovalcom, ktorí by prišli bývať 
do Trnavy, rovnaké slobody, aké 
mali samotní mešťania50 a prikázal 
zemepánom, aby nebránili svojim 
poddaným, ktorí sa vyplatia, slobod-
ne odísť aj s majetkom do Trnavy.51 
Intenzívna podpora opätovného 
osídľovania mesta postupne začala 
prinášať svoje ovocie a stagnujúca 
Trnava začala ožívať. 

V trende svojich predchodcov 
ďalej pokračoval aj Ladislav V – do-
hliadal na oslobodenie mešťanov od 
platenia mýta a tridsiatku,52 zakázal 
vyberať od obyvateľov trnavských 
dedín Hrnčiarovce, Modranka, Ru-
žindol a Brestovany komorský zisk 
a diku (od platby týchto poplatkov 
ich totiž oslobodili vraj už sv. králi)53 
a obhajoval práva Trnavčanov vo 
viniciach na cudzích majetkoch.54 

Rozsiahly súbor privilegiálnych 
listín (nových výsad i konfirmácií 
niektorých starších privilégií) získalo 
mesto od Mateja I. Korvína. Začiat-
kom roka 1463 udelil panovník mes-
tu dva nové výročné trhy – na sviatok 
sv. Juraja (opäť mohlo ísť o potvrde-
nie staršieho trhu – tomuto svätcovi 
bol zasvätený jeden z najstarších 
trnavských kostolov, ktorý stál na 
mieste neskoršieho farského kosto-
la sv. Mikuláša) a na 6. nedeľu pred 
Veľkou nocou (1. pôstna nedeľa).55 
V ten istý deň (11. 1. 1463) vydal 
panovník v prospech Trnavčanov 
aj dva mandáty: jeden zakazoval 
Trnavčanov, ktorí cestujú za obcho-
dom po krajine, v prípade sporov 
väzniť, zadržiavať im veci a súdiť ich 
– všetky spory s nimi sa mali riešiť 
len pred trnavským súdom56 a dru-
hý zakazoval vyberať od trnavských 
mešťanov mýto a tridsiatok, lebo od 
týchto platieb boli privilégiami oslo-
bodení.57 Matej I. v mandáte oslo-

bodzujúcom mešťanov od platenia 
týchto poplatkov vyzdvihoval strate-
gický význam mesta, ktoré chránilo 
krajinu pred zbojníkmi a lupičmi –  
bezpochyby mal na mysli bratrícke 
družiny, ktoré v tom čase operovali 
na západnom Slovensku.58 Pomôcť 
obnoviť mesto mal aj ďalší Matejov 
krok – roku 1464 (po intervencii 
mešťanov) povolil, aby trnavské de-
diny neplatili kolektu a cenzus (tak 
ako Trnava) a zakázal vyberačom 
tieto platby vymáhať.59 O pár rokov 
neskôr (1467) zakázal brániť Trnav-
čanom vo voľnom pohybe s tova-
rom po krajine (mýtnici a vyberači 
tridsiatku zrejme opäť prestali reš-
pektovať staré trnavské výsady).60 
Hoci mešťania boli od platenia mýta 
oslobodení v celom Uhorsku, sami 
tieto platby vyžadovali na svojom 
území od iných. Roku 1467 im Ma-
tej I. povolil vyberať od pocestných, 
ktorí pôjdu po trnavských mostoch 
(kvôli močaristému terénu na okolí 
mesta ich tu museli Trnavčania vy-
budovať až 17), 1 denár od koňa. 
Tento poplatok sa mal použiť na 
údržbu mostov. Od platenia kráľ 
oslobodil šľachticov a neplatili ho 
prirodzene ani tí, ktorí boli od platby 
mýta oslobodení.61 

V ďalších rokoch svojej vlády 
Matej I. uskutočnil reformu daňo-
vého príjmu, aby získal dostatok 
finančných prostriedkov na svoje 
zahranično-politické aktivity (proti-
turecké výpravy na Balkáne, nápor 
proti Rakúsku a českým krajinám).62 
Mestské dane predstavovali značnú 
časť príjmov kráľovskej pokladnice. 
Okrem toho mala Trnava strate-
gický význam v prípade konfliktu 
s Českým kráľovstvom. Sám Matej 
I. o meste hovoril ako o štíte a hrad-
be krajiny.63 Panovník preto dal 
mesto opevňovať64 a svojimi časo-
vo obmedzenými výsadami umožnil 
Trnavčanom získať prostriedky na 
opravu hradobných veží a múrov. 
Dovolil mešťanom ponechať si v ro-
koch 1468 – 1471 komorský zisk 
a použiť ho na rekonštrukciu opev-
nenia65 a v tom istom roku (1467) 
daroval Trnavčanom soľ zo soľnej 
komory v Szolnoku. Soľ si mohli do-
viesť bez platenia mýtnych poplat-
kov a zisk z jej predaja mali použiť 
na rekonštrukciu mesta.66 Soľ mala 
pomôcť mestu aj o dva roky neskôr 
– roku 1469 povolil soľnej komo-
re predávať Trnavčanom soľ po 4 
zlatky za cent.67 Zisk zo soli bol zrej-
me opäť určený na obnovu mesta - 
roku 1468 na Trnavu zaútočili české 
vojská, pováľali jej hradby a nako-
niec mesto vypálili.68 Matej I. preto 
odpustil Trnavčanom na 10 rokov 

platenie daní, peniaze mali mešťa-
nia vybrať a použiť ich na renovova-
nie mesta.69 Panovník na 10 rokov 
dovolil mešťanom rovnako použiť aj 
poplatky z majetku a predaja.70 Ma-
tejova ústretovosť voči Trnave bola 
pochopiteľná – sám bol totiž u Tr-
navčanov zadlžený (mešťania mu 
požičali na jeho korunováciu v Olo-
mouci za českého kráľa finančnú 
hotovosť i potrebné povozy).71 Kon-
flikt s Českým kráľovstvom pokra-
čoval i v ďalších rokoch a dotkol sa 
znova aj Trnavy. Mesto sa nestačilo 
z utŕžených rán spamätať a opäť sa 
začalo vyľudňovať. Matej I. sa roku 
1472 pokúsil Trnavčanom pomôcť 
a vyzval (na ich podnet) majiteľov 
opustených domov k návratu do 
jedného roka. Keby neuposlúchli, 
mesto mohlo s ich domami ľubovoľ-
ne disponovať a dať ich novým oby-
vateľom.72 Trnavčanom pomohol 
kráľ i nepriamo. V roku 1471 (opäť 
na žiadosť mešťanov) výrazne ob-
medzil predaj cudzieho vína v mes-
te, lebo poškodzoval domácich vi-
nohradníkov. Dovtedy neobmedze-
ný predaj vína podstatne limitoval 
– mohlo sa predávať len v čase od 
sv. Michala (29. 9.) do sv. Juraja 
(24. 4.) a nik ho nesmel predať viac 
ako 10 sudov. Ak by však niekedy 
v Trnave nebol dostatok vlastného 
vína, mohli mešťania doviesť cu-
dzie víno aj vo väčšom množstve, 
ale utŕžené peniaze sa mali použiť 
na výstavbu a obnovu mesta.73 Tr-
navských vinohradníkov podporil 
Matej I. aj niekoľkými ďalšími listi-
nami: roku 1480 prikázal palatínovi 
Michalovi Orságovi, aby rešpekto-
val trnavské privilégiá a nevymáhal 
z ich viníc ležiacich na jeho majetku 
nenáležité platby.74 Trnavčania mali 
spor aj so svätojurskými grófmi, kto-
rí ich roku 1481 obžalovali kvôli ne-
plateniu deviatku z trnavských viníc 
pri hrade Červený Kameň. Matej I. 
starostlivo preskúmal príslušné lis-
tiny o trnavských viniciach (okrem 
iných aj konfirmáciu privilégia Šte-
fana V.) a rozhodol, aby Trnavčania 
platili v budúcnosti grófom za každú 
vinicu 6 denárov a registrátorovi 2 
denáre a tie isté sumy mali platiť 
aj za každý sud vína.75 Roku 1486 
Matej zakázal trnavským Židom do-
vážať do mesta cudzie víno, lebo to 
odporovalo trnavským právam.76 
Snahu trnavských vinohradníkov 
ochrániť svoje postavenie a zisky 
pred konkurenciou dokumentuje aj 
konfirmácia privilégia Štefana V. 
Matejom I. roku 1489.77 Roku 1484 
konfirmoval kráľ Žigmundovu listinu 
z roku 1435 o oslobodení od platby 
mýtneho78 a aj základné mestské 
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privilégium z roku 1238.79 Po ni-
čivom požiari mesta Matej I. roku 
1488 odpustil Trnavčanom na desať 
rokov platenie daní80 a dovolil im, 
aby židovským veriteľom, u ktorých 
sa zadlžili, zaplatili len základnú vy-
požičanú sumu a nie úroky (kvôli 
problémom s platením úrokov totiž 
mnohí Trnavčania začali z mesta 
utekať).81 

Prvé listiny nového uhorského 
panovníka Vladislava II. pre Trna-
vu reagovali na útoky šľachty voči 
mestským právam a slobodám, kto-
ré vyvrcholili rozhodnutím uhorské-
ho snemu z roku 1492, prikazujú-
cim slobodným kráľovským mestám 
platiť deviatok z pôdy kúpenej alebo 
prenajatej od šľachtica. Už roku 
1490 sa kráľ zastal práv Trnavča-
nov voči pezinskému grófovi Šimo-
novi, ktorý sa pokúšal vyberať z tr-
navských viníc na svojom majetku 
deviatok v naturáliách.82 Svätojurskí 
a pezinskí grófi však naďalej devia-
tok z trnavských viníc na svojich 
majetkoch vymáhali, hoci Trnavča-
nia im oddávna platili len viničnú 
dávku. Ich vzájomný spor musel rie-
šiť Vladislav II. roku 1492. Trnavská 
delegácia predložila panovníkovi na 
nahliadnutie listiny, ktoré potvrdzo-
vali ich vyňatie spod platby deviatku 
(najviac zavážila listina Štefana V. 
z roku 1270) a Vladislav II. potom 
rozhodol, aby Trnavčania devia-
tok neplatili a grófom odvádzali len 
viničnú dávku – ročne džber vína 
a dva denáre z vinice.83 Napriek 
tomu však spory s grófmi pokračo-
vali a vyriešila ich až kompromisná 
dohoda uzavretá pred kráľom roku 
1498, ktorá zmenila aj pôvodné tr-
navské práva.84 Prelomenie starých 
práv Trnavčanov posmelilo ich su-
sedov k ďalším útokom na privilégiá 
trnavských vinohradníkov. Modra-
nia prestali rešpektovať ich výsady 
a bránili Trnavčanom v slobodnom 
obrábaní svojich viníc v modran-
skom chotári85 a ostrihomská ka-
pitula nútila trnavských mešťanov 
k plateniu tzv. pečatného.86 Ďalšou 
ohrozenou slobodou Trnavy bolo 
oslobodenia od platby mýta. Vladi-
slav II. viac ráz upozorňoval, že túto 
výsadu získali mešťania už od jeho 
predchodcov87 a dokonca im v pri-
vilegiálnej forme konfirmoval man-
dát kráľa Žigmunda z roku 1435 
(vo viacnásobnom potvrdení), ktorý 
zakazoval mýto od Trnavčanov vy-
máhať.88 Pravdepodobne z rovna-
kého podnetu vznikla aj konfirmácia 
trnavskej zlatej buly.89 Problémy 
Trnavčanom spôsobovali aj cudzí 
obchodníci, ktorí začali po vstupe 
do Uhorska obchádzať Trnavu ako 

miesto povinného skladu a potom 
predávali svoj tovar po krajine tak, 
ako domáci kupci. Panovník preto 
roku 1508 nariadil, aby sa rešpek-
tovala trnavská výsada a aby ob-
chodníci prichádzali po verejných 
cestách do mesta, pretože inak by 
im hrozilo zhabanie tovaru v pro-
spech Trnavy.90 Neskôr sa ukázalo, 
že cudzích obchodníkov podporo-
vali a kryli provizor a kastelán hradu 
Hlohovec.91 Roku 1508 konfirmoval 
Vladislav II. pre mešťanov aj donáciu 
Brestovian z roku 1280.92 Nebola to 
určite náhoda – v tom roku sa začal 
totiž spor Trnavčanov s majiteľmi 
hlohoveckého panstva Ujlakyovca-
mi kvôli lesu Varač pri Brestova-
noch. V tomto spore si Trnavčania 
chceli pomôcť aj falošnými listinami, 
ktoré si nechali vyhotoviť.93 

Trnavu v tom čase trápili aj iné 
problémy – roku 1506 sa vyostril 
konflikt uhorského kráľa s Maxi-
miliánom Habsburským a hoci sa 
Trnava starostlivo pripravovala na 
hroziace vojenské nebezpečenstvo, 
úder cisárskych vojsk spôsobil mes-
tu značné škody. Keď roku 1508 
Vladislav II. mesto osobne navštívil, 
videl tu ťažko poškodené domy 
a hradby. Uvedomoval si strategic-
ký význam Trnavy a preto sa roz-
hodol okamžite konať. Odpustil na 
10 rokov mestu platenie tridsiatku 
– túto sumu mali Trnavčania použiť 
rovnakým dielom na obnovu svojich 
domov i hradieb.94 Kráľ udelil mestu 
aj dva nové trhy:  týždenný trh kaž-
dý pondelok a výročný trh –  jarmok 
na týždeň po sviatku Narodenia 
Panny Márie (15. 9.)95 Ani tieto vý-
sady však nedokázali mesto rýchlo 
uzdraviť. Trnava sa ocitla v ťažkej fi-
nančnej situácii a roku 1510 muselo 
mesto dokonca predať svoj majetok 
Starý Zeleneč.96 Vladislav II. v tom 
istom roku daroval mestu dvakrát 
soľ – spolu v hodnote 1 400 zla-
tých.97 Situáciu Trnavy komplikova-
la aj skutočnosť, že už roku 1497 ju 
kráľ zálohoval palatínovi Štefanovi 
Zápoľskému. Po smrti Zápoľského 
pripadlo mesto jeho vdove, tešín-
skej kňažnej Hedvige, ktorá (hoci 
podľa zákona mala rešpektovať 
všetky práva a slobody zálohované-
ho mesta) prevzala správu Trnavy 
do vlastných rúk a príkazmi riadila 
a usmerňovala život Trnavy, akoby 
to nebolo slobodné kráľovské mesto 
ale jej poddanské mestečko.98 

Nový uhorský kráľ Ľudovít II. po-
tvrdil za niekoľko rokov svojej vlády 
pre Trnavu viacero starších privilé-
gií: oslobodenie od platby mýta,99 
udelenie týždenného trhu a jarmoku 
Vladislavom II.,100 donáciu Bres-

tovian,101 privilégium o slobodnom 
obrábaní viníc Trnavčanov na cu-
dzích majetkoch,102 listinu upravujú-
cu dovoz a predaj cudzieho vína,103 
základné mestské privilégium z ro-
ku 1238,104 listinu Štefana V. o pla-
tení z viníc,105 privilégium povoľu-
júce vyberať mýto na trnavských 
mostoch,106 listinu o voľnom rúbaní 
dreva a lámaní kameňa v lesoch pri 
malokarpatských hradoch,107 Žig-
mundovu listinu z roku 1419 s roz-
siahlymi hospodárskymi výsadami 
(napr. varenie piva, predaj vína, 
disponovanie s opustenými doma-
mi)108 a oslobodenie trnavských de-
dín od platenia kolekty a cenzu.109 
Hoci v niektorých prípadoch nešlo 
o skutočné výsadné listiny, ale len 
o mandáty, ktoré na konkrétnu vý-
sadu len upozorňovali, panovník 
všetky dokumenty konfirmoval v pri-
vilegiálnej forme (t.j. s privesenou 
pečaťou). Trnavčania za to bezpo-
chyby náležite zaplatili.

Prehľad stredovekých privilégií 
pre mesto Trnava paradoxne uza-
tvára listina hlásiaca sa do roku 
1267, ktorá mala byť renováciou 
pôvodného privilégia z roku 1238 
(zlatej buly Bela IV.) údajne zniče-
ného v časoch vpádu Mongolov 
(Tatárov).110 Táto listina však nikdy 
nebola konfirmovaná a ani odpiso-
vaná a už na prvý pohľad je zrejmé, 
že nemohla vzniknúť v 13. storočí 
(prezrádza to jej písmo aj kvalita 
písacej látky). Zaujímavý je i roz-
bor jej obsahu – v žiadnom prípa-
de tu totiž nejde o obnovenie práv 
a povinností z listiny z roku 1238, 
ale o úplne nový súbor výsad (bez 
uvedenia povinností). Na prvom 
mieste sa prekvapivo uvádzajú vý-
sady v cirkevnej oblasti – slobodná 
voľba farára (ale bez povinnosti 
jeho potvrdenia ostrihomským ar-
cibiskupom), pričom sa zdôrazňu-
je, že nikto nesmie nútiť mešťanov 
prijať iného kňaza. Nič sa tu neho-
vorí ani o platbe desiatkov. V listine 
niet ani zmienky o voľbe richtára 
a mestskej rady, spomína sa iba 
výlučná podriadenosť Trnavčanov 
trnavskému súdu a zákaz riešiť 
spory súbojom. V listine absentuje 
aj zmienka o povinnostiach mešťa-
nov voči kráľovi, nespomína sa ani 
ich vojenská povinnosť, ani povin-
nosť bezplatného pohostinstva, je 
tu však zmienka o tom, že Trnav-
čania Bela IV. v meste hostili a zato 
im vraj zálohoval zem Hrnčiarovce. 
V listine sa spomína oslobodenie od 
platby mýta, je tu zmienka o povin-
nosti hodnostárov platiť počas svoj-
ho pobytu v meste za poskytnuté 
služby a pohostinstvo (konkretizuje 



sa to najmä na prítomnosť vojska). 
Trnavčania mohli slobodne dispo-
novať s opustenými domami. Pozo-
ruhodné je oslobodenie (na večné 
časy) od platenia daní a akýchkoľ-
vek dávok komore. Najdôležitejšou 
výsadou je právo rúbať drevo a lá-
mať kameň v lesoch až k moravskej 
hranici. V obsahu listiny sa bezpo-
chyby odrážajú záujmy a problémy 
mesta a jeho obyvateľov v dobe jej 
skutočného vzniku – obchádzanie 
povinností voči cirkevnej vrchnosti 
signalizuje vplyv reformácie, obchá-
dzanie vlastných vojenských záväz-
kov a zdôrazňovanie platenia za 
poskytnutú pohostinnosť je zrejme 
reflexiou na pohyb vojsk protiturec-
kých armád v okolí mesta, obchá-
dzanie kreácie samosprávnych or-
gánov snáď súvisí s národnostnými 
problémami, ktoré spôsobil v meste 
príchod utečencov z ohrozovaného 
juhu Uhorska a s príchodom nového 
obyvateľstva má zrejme súvislosť aj 
záujem o opustené domy a staveb-
ný materiál. Toto falošné privilégium 
(usvedčujú ho aj viaceré nedostat-
ky vo formálnej skladbe) vzniklo 
pravdepodobne niekedy v polovici 
16. storočia.111 Nikdy však nebolo 
použité. Trnavčania si zrejme uve-
domovali, že listinu s takýmto obsa-
hom by kráľ ani komora neakcep-
tovali a odhalenie falza by mohlo 
mať za následok prísny a fatálny 
postih. Listina zostala preto natrva-
lo uložená v mestskom archíve.112 
Dôležitú úlohu v procese vzniku a 
získavania privilégií zohrávali bez-
pochyby tzv. petenti – zástupcovia 
prijímateľa výsady či slobody, ktorí 
informovali panovníka, vydavateľa 
privilégia, o aktuálnych potrebách 
i problémoch mestskej komunity 
a žiadali vydanie potrebnej listiny. 
Jeho priazeň sa snažili získať nielen 
zdôvodňovaním svojich prosieb, ale 

aj rôznymi darmi (finančnými alebo 
vecnými). Zmienky o nich sa obja-
vujú už v najstaršej mestskej knihe 
príjmov a výdavkov.113 Nie vždy 
však títo petenti vystúpili so svo-
jej anonymity, často sa v listinách 
objavuje len všeobecná zmienka 
o prítomnosti richtára a prísažných 
bez uvedenia mien. V mnohých 
prípadoch sa však priamo uvádza 
konkrétna skladba delegácií, ktoré 
požadovali od kráľa vydanie listiny. 
Zvyčajne to bolo to najreprezenta-
tívnejšie zloženie – richtár, prísažní 
a iní významní mešťania (často sa 
uvádza ich povolanie) Rozhodne 
to boli ľudia, ktorí boli do príslušnej 
problematiky osobne zainteresovaní 
a do detailov konkrétny problém po-
znali. Popredným členom delegácií 
bol určite notár – bol znalý práva, 
gramotný, orientoval sa v mestskom 
archíve a mohol tak pripraviť vhodný 
výber listín, ktoré by podporili nárok 
na niektoré právo. Zaujímavé je 
aj národnostné zloženie delegácií 
(opatrne o ňom možno usudzovať 
na základe zápisov niektorých krst-
ných mien a priezvisk).

Osobitnú pozornosť by si vy-
žiadal diplomaticko-paleografický 
rozbor trnavských privilégií. Možno 
konštatovať, že vyhotovené listiny 
sa svojou skladbou i formálnym vy-
hotovením podstatne nelíšia od po-
dobných listín, ktoré v tom čase vy-
dávala kráľovská kancelária (prav-
da, odhliadnuc od falza hlásiaceho 
sa do roku 1267). 

V niektorých prípadoch však 
obsah dokumentu priamo neko-
rešpondoval s jeho formálnym 
vyhotovením – niektoré po obsa-
hovo-právnej stránke nepochybné 
privilégiá boli vyhotovené v jedno-
duchej patentnej forme (takto bolo 
vydané určite dôležité právo skladu 
roku 1402114 alebo udelenie dvoch 

nových jarmokov roku 1436115), ale-
bo opačne – v privilegiálnej forme 
sa niekedy konfirmovali obsahovo 
jednoznačné mandáty (napr. zákaz 
vymáhať do Trnavčanov platenie 
mýtneho z roku 1419116). Zaujíma-
vo je vyhotovená listina z roku 1436 
– Žigmund v nej konfirmoval svoju 
vlastnú listinu z roku 1435, v ktorej 
zakazuje vymáhať od Trnavčanov 
platenie mýta – teda mandát (odvo-
láva sa na listiny Bela IV. a Ľudoví-
ta I.). Konfirmácia tohto mandátu je 
vyhotovená vo forme privilégia. Je 
to snáď aj preto, lebo pôvodné pri-
vilégiá boli v tom čase považované 
za stratené (podľa listiny ich vzali 
husiti) a Žigmundovo vyhotovenie 
malo teda nahrádzať v tom čase ne-
dostupné privilégium. 

V období stredoveku získala Tr-
nava celý rad privilégií, umožňujú-
cich trnavským mešťanom utvoriť 
životaschopnú mestskú komunitu, 
ktorá dôsledne využívala všetky 
svoje samosprávne a hospodárske 
výsady. Trnava prosperovala naj-
mä z obchodu a dorábania vína. 
Významná poloha na strategickej 
obchodnej komunikácii, chýrne 
výročné trhy (jarmoky) a možnosť 
distribúcie tovaru bez podstatnej-
ších prekážok po celom Uhorsku 
pomohli Trnave a jej obyvateľom 
prečkať i mnohé zložité krízové si-
tuácie (vojny, epidémie a živelné 
pohromy) a nestratiť schopnosť dy-
namického rozvoja a rastu. Mest-
ské privilégiá boli tým právnym sub-
strátom, z ktorého vyrástlo jedno z 
najvýznamnejších uhorských miest 
v stredoveku, štít a hradba krajiny 
a v ľudovej piesni ospievaná ruža 
voňavá – Trnava. 
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Poznámky
1 MV SR, Štátny archív Bratislava, po-

bočka v Trnave (ďalej len ŠA –T), fond 
Magistrát mesta Trnava - listiny (ďalej len 
MG TT - L).

2 ŠA – T, MG TT – L 1. 
3 MARSINA, Richard (ed.): Codex dip-

lomaticus et epistolaris Slovaciae I. Brati-
slava: Veda 1971, s. 131, č. 166. 

4 FEJÉRPATAKY, L. (ed.): Magyarors-
zági városok régi számádáskönyvei. Bu-
dapest: 1885, s. 135 – 136.

5 ŠA – T, MG TT – Magistrátne proto-
koly II/8, s. 34.

6 Ref. 4, s. 137.
7 ŠA – T, MG TT – L 153.
8 ŠA – T, MG TT- L 199.
9 ŠA – T, MG TT – L 282.
10 ŠA – T, MG TT – L 351.
11 ŠA – T, MG TT – L 491.
12 ŠA – T, MG TT – L 72.
13 Ref. 3, s. 109, č. 165. Zem Parna 

pôvodne patrila synom komesa Ondreja 
– panovník im za ňu na výmenu dal zem 
Dubnicu.

14 ŠA – T, MG TT - L 104. Listina sa 
dochovala v konfirmácii Mateja I. z roku 
1463.

15 ROHÁČ, Juraj: Konzumácia vína 
a piva v živote stredovekého mesta. In: 
Nápoje v minulosti a prítomnosti Sloven-
ska. Prešov: 2001, s. 13 – 14.

16 ŠA – T, MG TT – L 5. Listina sa do-
chovala v konfirmácii Ondreja III. z roku 
1291.

17 ŠA – T, MG TT – L 10. Listina sa 
dochovala v konfirmácii Ľudovíta I. z roku 
1359.

18 ŠA – T, MG TT – L 16.
19 ŠA – T, MG TT – L 18 – župan a je-

ho podriadení úradníci vymáhali od meš-
ťanov platby, ktoré nerešpektovali ich 
práva.

20 ROHÁČ, Juraj: Stredoveká Trnava. 
In:. ŠIMONČIČ, Jozef – WATZKA, Jozef 
(eds.): Dejiny Trnavy. Bratislava: Obzor 
1989,  s. 46.

21 ŠA – T, MG TT – L 12, 14, 15.
22 Roku 1393 prikázal túto trnavskú 

slobodu na svojich majetkoch mýtnikom 
rešpektovať aj ostrihomský arcibiskup 
Ján – ŠA – T, MG TT – L 19.

23 ŠA – T, MG TT – L 11.
24 O existencii tejto listiny informuje 

mandát palatína Mikuláša Gorianskeho 
z roku 1376 určený kastelánom spomí-
naných hradov – ŠA – T, MG TT – 17. 
Z roku 1453 pochádza odpis Žigmundov-
ho privilégia vyhotovený hodnoverným 
miestom Bratislavskej kapituly – kráľ sa 
v ňom odvoláva na pôvodné Ľudovítovo 
privilégium. V tejto listine sa uvádzajú 
Smolenice a Nemecké (Horné) Orešany 
ako mestečká (ŠA – T, MG TT – L 86). 
Roku 1463 si Trnavčania dali vyhotoviť 
hodnoverným miestom Bratislavskej ka-
pituly odpis mandátu Žigmunda z roku 
1392, v ktorom sa odvoláva na Ľudovíto-
vo privilégium o ťažbe dreva v lesoch pri 
uvedených hradoch (ŠA – T, MG TT – L 
106).

25 Ref. 20, s. 44 a n.
26 Ref. 20, s. 48.
27 Žigmundovu náklonnosť si získali 

nielen výškou dane, ktorú mu odvádza-
li, ale aj nákladnými a honosnými darmi. 
Ref. 20, s. 48.

28 ŠA – T, MG TT – L, 21.
29 ŠA – T, MG TT – L 23.
30 Ref. 20, s. 49; MÁLYUSZ, E. (Ed.): 

Zsigmondkori oklevéltár II/1. Budapest: 

1956, s. 170, č. 1413.
31 ŠA – T, MG TT – L 24.
32 Týkalo sa to najmä tých, ktorí cestujú 

v úradnej veci na kráľovský dvor. MÁLY-
USZ, Ref. 30, s. 442, č. 3699.

33 ŠA – T, MG TT – L 31.
34 ŠA – T, MG TT – L 34, 37, 41.
35 ŠA – T, MG TT – L 33.
36 Ref. 20, s. 53.
37 Ref.  20, s. 54 a n.
38 ŠA – T, MG TT – L 41, 50.
39 ŠA – T, MG TT – L 45.
40 ŠA – T, MG TT – L 40, 46.
41 ŠA – T, MG TT – L 49.
42 ŠA – T, MG TT – L 51.
43 ŠA – T, MG TT – L 60.
44 ŠA – T, MG TT – 65.
45 ŠA – T, MG TT – L 67 a.
46 ŠA – T, MG TT – L 66.
47 ŠA – T, MG TT – L 67 b. Oslobode-

nie Trnavčanov, obyvateľov trnavských 
dedín a kláštora klarisiek od platby úro-
kov Židom spomína vo svojom mandáte 
aj Ladislav V. roku 1453. ŠA – T, MG TT 
– L 81.

48 ŠA – T, MG TT – L 76. Roku 1454 na 
existenciu tohto oslobodenia Trnavčanov 
upozorňoval bratislavskú mestskú radu 
Ladislav Huňady. In: Archív mesta Brati-
slavy. Inventár stredovekých listín, listov 
a iných príbuzných písomností. Vypraco-
vali: D. Lehotská, D. Handzová, V. Hor-
váth, Z. Hrabuššay, N. Merglová. Praha: 
AS MV 1956, s. 409, č. 2981.

49 ŠA – T, MG TT – L 77.
50 ŠA – T, MG TT – 79.
51 ŠA – T, MG TT – L 80 a.
52 ŠA – T, MG TT – L 95.
53 ŠA – T,MG TT – L 94.
54 ŠA – T, MG TT – L 97, 98.
55 ŠA – T, MG TT – L 102.
56 ŠA – T , MG TT – L 105.
57 ŠA – T, MG TT – L 103. Svoj príkaz 

musel panovník zopakovať už roku 1464, 
kedy začali vyberači poplatkov za od-
mietanie platenia Trnavčanov zadržiavať 
– ŠA – T, MG TT – L 112.

58 Ref. 20, s. 58.
59 ŠA – T, MG TT – L 110.
60 ŠA – T, MG TT – L 116.
61 Toto privilégium sa zachovalo len 

v konfirmácii Ľudovíta II. z roku 1523 ( ŠA 
– T, MG TT – L 277) a aj v jednoduchom 
odpise v liste zo 4. 3. 1781 (ŠA – T, MG 
TT – Missiles).

62 Ref. 20, s. 59.
63 ŠA- T, MG TT – L 117.
64 Ref. 20, s. 59.
65 ŠA – T, MG TT – L 123 b.
66 ŠA – T, MG TT _ L 127.
67 ŠA – T, MG TT – L 132.
68 Ref. 20, s. 59.
69 ŠA – T, MG TT – L 135.
70 ŠA – T, MG TT – L 134 a.
71 ŠA – T, MG TT – L 131 b.
72 ŠA – T, MG TT – L 139.
73 ŠA – T, MG TT – L 137.
74 ŠA – T, MG TT – L 148.
75 ŠA – T, MG TT – L 149.
76 ŠA – T, MG TT – L 163.
77 ŠA – T, MG TT – L 179.
78 ŠA – T, MG TT – L 154.
79 ŠA – T, MG TT – L 153.
80 ŠA – T, MG TT – L 172.
81 Ref. 20, s. 61.
82 ŠA – T, MG TT – L 192.
83 ŠA – T, MG TT – L 198.
84 ŠA – T, MG TT – L 215.
85 ŠA – T, MG TT – L 226. Trnavčania 

si od Vladislava II. nechali konfirmovať aj 
listinu Ľudovíta I. z roku 1375, ktorá zaka-

zovala brániť mešťanom v slobodnom ob-
rábaní ich viníc na cudzom majetku (ŠA 
– T, MG TT – L 229).

86 ŠA – T, MG TT – L 231.
87 ŠA – T, MG TT – L 194, 237.
88 ŠA – T, MG TT – L 200.
89 ŠA – T, MG TT – L 199.
90 ŠA – T, MG TT – L 230.
91 ŠA – T, MG TT – L 235.
92 ŠA – T, MG TT – L 227.
93 Ref. 20, s. 64.
94 ŠA – T, MG TT – L 233. Roku 1512 

svoje rozhodnutie pripomenul mandátom 
vyberačom tridsiatku v Bratislave a Budí-
ne (ŠA – T, MG TT – L 253). Zdá sa však, 
že Trnavčania sa pokúšali toto oslobode-
nie niekedy aj zneužiť – upozorňuje na to 
vo svojom nariadení vyberačom tridsiatku 
aj kráľovský pokladník Benedikt Baťáni. 
Trnavčania oslobodenie začali využíva 
a obchodovali s cudzím tovarom.

95 ŠA – T, MG TT – L 234.
96 ŠA – T, MG TT – L 242.
97 ŠA – T, MG TT – L 247, 250.
98 Ref. 20, s. 65.
99 ŠA – T, MG TT – L 267, 281.
100 ŠA – T, MG TT – L 269.
101 ŠA – T, MG TT – L 275.
102 ŠA – T, MG TT – L 278.
103 ŠA – T, MG TT – L 283
104 ŠA – T, MG TT - L 282.
105 ŠA – T, MG TT – L 208.
106 ŠA – T, MG TT – L 277.
107 ŠA – T, MG TT – L 286.
108 ŠA – T, MG TT – L 288.
109 ŠA – T, MG TT – L 287
110 ŠA – T, MG TT – L 3.
111 Začiatkom 16. storočia si dali Tr-

navčania vyhoviť aj dve falošné listiny 
v spore o les Varač. Ref. 20, s. 64.

112 Diplomaticko-paleografický roz-
bor listiny a jej kritiku urobil A. Húščava 
– HÚŠČAVA, A.: Najstaršie výsady mes-
ta Trnavy. Bratislava: 1939.Prehľad ná-
zorov na listinu prináša štúdia J. Roháča 
– ROHÁČ, Juraj: Trnavské mestské privi-
légium z roku 1238. Vlastivedný časopis, 
37, 1988, č. 1, s. 11 – 13. A. Solčanská 
tvrdí, že vzorom pre toto falzum mohlo 
byť (najmä niektorými formulkami svojej 
skladby) privilégium pre Krupinu z roku 
1244. SOLČANSKÁ, Alexandra: Privi-
légium Bela IV. pre Trnavu z roku 1238 
a jeho konfirmácie (Diplomaticko-paleo-
grafický rozbor). In: Studia historica Tyr-
naviensia IV. K životnému jubileu prof. 
PhDr. Jozefa Šimončiča, CSc. Trnava: 
FF TU 2004, s. 32 – 33. 

113 ŠA – T, MG TT – Rationes camerae 
III/1.

114 ŠA – T, MG TT – L 23.
115 ŠA – T, MG TT – L 52.
116 ŠA – T, MG TT – L 34.
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Juraj Roháč
Die Stadtprivilegien von Tyrna/Trnava

Die Entwicklung und das Gedeihen 
der Stadt Tynau wurde in der Zeit des 
Feudalismus durch ein umfangreiches 
Ensemble von Privilegiumsurkunden ge-
sichert. Im Mittelalter erwarb Tyrnau eine 
ganze Reihe von Privilegien, die es den 
Tyrnauer Einwohnern ermöglichten, eine 
konsequent alle ihre Privilegien für die 
Selbstverwaltung und  Wirtschaft ausnut-
zende lebensfähige städtische Kommuni-
tät zu schaffen.  Diese Privilegien gilt es 
im historischen Kontext zu untersuchen 

– nur so ist es möglich ihre Anlässe und 
Gründe zu verstehen und zu enthüllen, 
die zu ihrer Entstehung geführt haben, ihr  
Wesen zu erklären und ihre Bedeutung 
für das Leben der städtischen Kommuni-
tät zu begreifen.

Tyrnau gedieh vor allem vom Handel 
und  der Herstellung und dem Verkauf 
von Wein. Die Lage der Stadt an einer 
wichtigen Handelsstraße, die berühmten 
Tyrnauer städtischen Märkte -  Jahrmärk-
te und die Lieferung von Waren ohne 
größere Hindernisse innerhalb von ganz 
Ungarn (ohne  Bezahlung von Zollgebüh-
ren) ermöglichte es den Tyrnauern ihre 
Stadt zu errichten und zu entwickeln. Die 
erworbenen Privilegien ermöglichten es 
der Stadt viele schwierige Krisensituatio-

nen zu überwinden (Kriege, vernichtende 
Epidemien und Naturkatastrophen) und 
dabei nicht die Fähigkeit des dynami-
schen Wachstums und der Entfaltung zu 
verlieren.

Die bedeutendste Privilegiumsurkunde 
Tyrnaus ist die sog. Goldene Bulle  Bela 
IV. aus dem Jahre 1238.  Sie ist das 
Grundprivilegium der Stadt (privilegium 
generale), mit dem der König die hiesige 
Siedlung entnahm und der Rechtsmacht 
eines Burggrafen (comes) unterstellte 
und der Kommunität mehrere grundle-
gende (aber auch spezielle) Rechte und 
Freiheiten verlieh – die Tyrnauer durften  
ihre Selbstverwaltungsorgane mit um-
fangreicher Gerichts- und  Rechtskraft 
selbst bestimmen, sich ihren Pfarrer 
wählen und frei mit ihrem beweglichen 
Eigentum disponieren – Liegenschaften 
konnten sie verkaufen und nur an denjeni-
gen vermachen, der sich verpflichtete die
Pflichten eines Bürgers der Stadt Tyrnau
zu erfüllen. Diese Urkunde versuchten die 
Trnauer irgendwann zu Beginn des 16. Jh. 
durch ein Falsifikat zu ersetzen, das das
Jahr 1267 angab.

Mehrere Privilegierungsurkunden er-
möglichten es den Tyrnauern den Wein-
anbau zu erweitern, Wein herzustellen 
und mit ihm Handel zu treiben. Die Bürger 
erwarben auch das Recht Bier zu brauen 

und zu verkaufen. In den Wäldern der Klei-
nen Karpaten durften sie Holz fällen und 
Steine brechen. Die ungarischen Könige 
unterstützten die Tyrnauer Geschäftsleu-
te mit ihren Privilegierungsurkunden und 
monopolisierten sie 1397 beim Verkauf 
von Tuch (lediglich die Tynauer durften 
innerhalb der Stadt Tuch in Stücken ver-
kaufen). 1402 erlangte Tyrnau auch das 
Lagerrecht (ius stapulae). In der Stadt 
wurden mehrere bedeutende Märkte und 
Jahrmärkte abgehalten. Die  Stadt erwarb 
von den ungarischen Königen auch einige 
Untertanendörfer.

Die Tyrnauer Stadtprivilegien waren ein 
Rechtssubstrat, aus dem eine der bedeu-
tendsten Städte Ungarns im Mittelalter 
erwachsen ist.



Predchádzajúce príspevky sa 
venujú dobre prebádanej prob-

lematike. Porovnanie podmienok 
vzniku Trnavy a iných slovenských 
miest sa za takú tému nemôže po-
kladať.1 Nastolenú problematiku 
možno chápať užšie aj širšie, pod-
ľa toho, čo sa bude rozumieť pod 
podmienkami vzniku, o vzniku čoho 
sa dá uvažovať; či o vzniku mest-
ského charakteru Trnavy, či o na-
dobudnutí právnych výsad Trnavy, 
teda preformovaní sa Trnavy na 
výsadné mesto. Ide tu o dva pro-
cesy, ktoré na seba vzájomne nad-
väzujú. Jestvujú celkové prehľady 
o vzniku miest či výsadných miest 
na Slovensku.2 Vieme z nich, že 
územie dnešného Slovenska patrilo 
v stredoveku k najurbanizovanej-
ším častiam Uhorského kráľovstva, 
čo možno do určitej miery pripočítať 
jeho geografickej polohe, lebo bolo 
v severozápadnej časti Uhorského 
kráľovstva a hraničilo bezprostred-
ne s Dolným Rakúsko, Moravou 
(a následne s Čechami), potom aj 
so Sliezskom a Malopoľskom. Ju-
hozápadná časť Slovenska ležala 
nad Dunajom, ktorý bol významnou 
európskou dopravnou tepnou. Iná 
medzinárodná veľmi významná do-
pravná tepna v stredoveku prechá-
dzala cez východné Slovensko a 
išla až od Baltu do Sedmohradska 
a na Balkán, teda vlastne až k Čier-
nemu moru.3 Jednou z podmienok 
vzniku obchodno-remeselníckych 
miest u nás – ako aj všade inde – 
bola geografická poloha. Pre vznik 
časti miest ale nebola rozhodujúca 
táto geografická poloha, ale nerast-
né bohatstvo, ktoré sa nachádzalo 
v oblastiach vznikania banských 
miest. Tieto mestá vznikli naraz 
v komunikačne odľahlých polohách, 
ba možno povedať, že nebyť nerast-
ného bohatstva, by sa na mnohých 
týchto miestach nikdy nevyvinuli vý-
znamnejšie mestá.4 Trnava nespor-
ne patrila medzi mestá s výhodnou 
geografickou polohou, ležala pri 
ceste, ktorá viedla z Budína priamo 
aj cez Trnavu na Moravu a ďalej do 
Čiech, čo sa pri Trnave dostatočne 
pripomínalo a zdôrazňovalo aj dote-
raz.

Po druhé treba povedať, ak sa za-
oberáme vznikom mesta, aké mesto 
máme na mysli. Či hovoríme o mes-
te ako strediskovom sídlištnom cel-
ku, koncentrovanejšej obyvateľskej 

aglomerácii, stredisku tovarovej vý-
meny, či správnom, svetskom ale-
bo cirkevnom centre; takéto mestá 
iste na území Slovenska kontinuitne 
jestvovali nepochybne už najneskôr 
od 9. storočia a ich sieť sa doká-
zateľne zahustila už v 11. storočí.5 
Právne, hospodársky aj sociálne 
inou kategóriou sú výsadné mestá, 
ktoré dostali od svojich zemepánov, 
pozemkových vlastníkov či držiteľov 
právne, administratívne a hospo-
dárske výsady. Takéto mestá vzni-
kali na území Slovenska až od urči-
tých čias, konkrétne až od panova-
nia uhorského kráľa Bela IV. (1235 
– 1270), čoskoro po jeho nastúpení6 
a intenzívnejšie po tatárskom vpá-
de, teda po roku 1242.7 V súvislosti 
so vznikom týchto miest sa mnoho 
a často hovorilo o hosťoch z cudzi-
ny, ktorí zväčša bývali tými predpo-
kladanými nositeľmi udeľovaných 
výsad a práv. Už menšia pozornosť 
sa zvykla venovať riešeniu otázky, 
či pôvodné domáce obyvateľstvo 
tiež a ako participovalo na týchto 
právach, ďalej, či akt udelenia práv 
bol akoby jednorázovým aktom de 
gratia – z milosti, hoc aj na požiada-
nie, alebo či bol vlastne dôsledkom 
dlhšie trvajúceho vývoja, jeho práv-
nou petrifikáciou (ustálením). V tejto 
súvislosti je zaujímavé sledovať aj 
otázku sociálneho pôvodu konkrét-
nych tzv. zakladateľov mesta, čomu 
sa doteraz u nás venovala zväčša 
len malá alebo žiadna pozornosť, 
stačilo jednoduché konštatovanie, 
že išlo o hostí, ktorí tvorili komunitu 
– spoločenstvo mešťanov. Na čele 
tohto spoločenstva však spravidla 
bývali predstavitelia, ktorí prinajme-
nej v prvej fáze života výsadného 
mesta, napriek výsadám umož-
ňujúcim slobodnú voľbu hlavného 
predstaviteľa mesta, bývali akoby 
jeho trvalými správcami8 a postup-
ne sa o nich zväčša dozvedáme, 
že sú to vlastne ľudia šľachtického 
pôvodu, prijatí alebo čerstvo nobili-
tovaní medzi šľachticov Uhorského 
kráľovstva.

Ak sa má charakterizovať celko-
vá situácia na Slovensku, tak mož-
no jednoznačne konštatovať, že na 
Slovensku aj v časoch, ktoré mož-
no nazvať predprivilegiálnou fázou 
vývoja miest, jestvovali viaceré vý-
znamné mestá, z ktorých niektoré 
sú doložené už v písomných pra-
meňoch 11. storočia, prípadne ešte 

skôr, ako sú napr. Nitra, Bratislava, 
Trenčín, aby sme spomenuli len tie 
najjednoznačnejšie dokázateľné; aj 
keď tu ide len o západné či juhozá-
padné Slovensko, je to primerané 
v zhode s mestotvorným vývojom 
v Uhorskom kráľovstve. Hoci pre 
12. storočie konkrétne písomné 
doklady nepribúdajú, jednoznačne 
možno predpokladať viaceré ďalšie 
mestá, prirodzene ešte stále bez 
udelených privilégií.9 Keď sa potom 
začalo obdobie udeľovania privilégií 
mestám, stretávame sa s mnohý-
mi ďalšími, aj takými, o ktorých sa 
nám dovtedy nezachovali písomné 
doklady. Treba vyzdvihnúť, že ak sa 
predpokladajú pre Uhorské kráľov-
stvo tzv. vzorové mestské výsady, 
tak tými pre banské mestá v rám-
ci Uhorského kráľovstva boli iste 
skrátené banskoštiavnické mestské 
výsady,10 čo sa už ďalej nebude 
vôbec spomínať, lebo Trnava ne-
patrí do kategórie banských miest. 
Je všeobecne známe, že základné 
mestské privilégium pre Trnavu je 
najstarším dodnes v origináli zacho-
vaným privilégiom z celého Uhor-
ského kráľovstva.11 To však vôbec 
neznamená, že by sa mestský cha-
rakter Trnavy mal odvodzovať až od 
tohto privilégia z roku 1238, lebo 
Trnava určite mala mestský cha-
rakter oveľa skôr. Teda pokladáme 
za správne používanie označenia 
mesto, priznávanie mestského cha-
rakteru (prirodzene, v najstaršom 
období12) aj takým sídlam, ktoré 
nemajú udelené mestské výsady. 
Neskôr po roku 1235 sa postupne 
udeľovanie mestských výsad stalo 
právnym úzom, takže skutočnými 
mestami (z právneho hľadiska) boli 
len sídla s udelenými mestskými vý-
sadami. 

Obsah základného mestského 
privilégia Trnavy z roku 1238 je 
všeobecne známy, preto sa o ňom 
netreba podrobnejšie zmieňovať. 
Skôr možno všeobecne začať ho-
voriť o konkrétnych podmienkach 
vzniku Trnavy ako kontinuitného 
sídla a mesta. Na začiatku možno 
položiť provokatívnu otázku, čo bolo 
skôr, či osídlenie samo alebo funk-
cia sídla – sídlištného celku? Stará 
osada v Trnave jestvovala určite už 
veľmi dávno a jej starobylosť a kon-
tinuitnosť by mali ozrejmiť výsledky 
archeologického výskumu.13 To, čo 
je pri Trnave špecifické, je jej poloha 

Porovnanie podmienok vzniku Trnavy a iných 
slovenských miestRichard Marsina
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na významnej medzinárodnej ceste 
vedúcej z Uhorského kráľovstva (či 
Budína) na Moravu a ďalej do Čiech, 
ktorá bola nepochybne frekvento-
vaná už najneskôr od 11. storočia. 
Táto medzinárodná diaľková cesta 
sa iste už vtedy v priestore Trnavy 
križovala s inou cestou prichádza-
júcou od Bratislavy (a z Rakúska) 
a na druhej strane pokračovala na 
sever k ceste vedúcej popri rieke 
Váh. Bola teda stará Trnava na kri-
žovatke dvoch významných ciest, 
spájajúcich ju nielen s centrálny-
mi časťami Uhorského kráľovstva, 
ale aj s Moravským markgrófstvom 
a tým aj s Českým kráľovstvom 
a cez Bratislavu s územiami na juh 
od Dunaja. Táto významná geo-
grafická poloha Trnavy bola určite 
spolurozhodujúca pri vzniku stredis-
kového sídliska v priestore Trnavy; 
iste nemalú úlohu pri tom zohralo 
jestvovanie menších vodných tokov 
v tomto priestore. To, čo sa dote-
raz konštatovalo, patrí ku geogra-
fickým činiteľom, ktoré sa zvyknú 
vyskytovať aj inde. No bezpochyby 
tu spolupôsobil aj špecifický ľudský 
činiteľ, o ktorom však spred 13. sto-
ročia nie sú nijaké konkrétne údaje. 
Mohlo tu byť napr. nejaké zariade-
nie súvisiace so správou v rámci 
Uhorského kráľovstva, kráľovský 
dvorec (teda centrum skupiny ma-
jetkov arpádovskej dynastie) alebo 
miesto sídla väčšieho feudálneho 
panstva; jestvovanie centrálnejšie-
ho cirkevného zariadenia sa nemu-
sí automaticky vylúčiť, no je to málo 
pravdepodobné, lebo o tom by sa 
iste zachovali konkrétnejšie správy 
alebo aspoň nejaké indície.

Keď sa po prvý raz stretávame 
s hodnovernými písomnými údajmi 
o (starej) Trnave,14 údajmi o vlast-
níctve priestoru Trnavy, všetko na-
svedčuje tomu, že išlo (pred jeho 
darovaním 1198 ako veno dcére 
Bela III. Konštancii) o územie pat-
riace ako (pozemkový) majetok ko-
rune alebo skôr arpádovskej dynas-
tii a za najpravdepodobnejšie treba 
predpokladať, že bola asi kráľov-
ským dvorcom, teda centrom skupi-
ny majetkov, patriacich arpádovskej 
dynastii. Už na samom začiatku 13. 
storočia bol na tomto území zrejme 
významný kostol s väčšími príjmami, 
ktoré do roku 1211 patrili ostrihom-
skému arcibiskupovi. Znenie listín 
možno interpretovať aj tak, že (vte-
dy) pravdepodobne patrónom tohto 
kostola bol ostrihomský arcibiskup 
(alebo mu kostol priamo podliehal), 
ktorý svoje práva k nemu, vrátane 
príjmov, odovzdal svojej kapitule. 
Nepochybne išlo v rámci Ostrihom-

ského arcibiskupstva o relatívne 
väčšie príjmy, pričom ich základom 
boli odvádzané desiatky a vlast-
ný (nehnuteľný) majetok kostola; 
výška desiatkov z každého kostola 
bola tým väčšia, čím viac farníkov 
mal kostol a čím výhodnejšie bolo 
ich hospodárske postavenie. No ak 
príjmy z toho kostola umožňovali 
zabezpečiť isté druhy potravín pre 
všetkých členov Ostrihomskej kapi-
tuly na celý rok, muselo ísť o vyšší 
príjem. Z toho jednoznačne vyplý-
va, že farníkov tohto kostola muselo 
byť viac a v relatívne dobrom hos-
podárskom postavení. Teda Trna-
va, v ktorej bol tento kostol, musela 
byť už vtedy väčšou sídliskovou ag-
lomeráciou s relatívne väčším poč-
tom obyvateľov. Táto okolnosť je 
významným signifikátorom vtedaj-
šieho postavenia Trnavy (začiatkom 
13. storočia), čiže tento stav bol už 
prinajmenej niekoľko desaťročí pred 
udelením základného privilégia roku 
1238.

Druhou zaujímavou okolnosťou 
v súvislosti s týmto kostolom je jeho 
patrocínium svätého Mikuláša, ktoré 
sa spravidla pokladá za patrocínium 
kupeckých osád.15 S takýmto dru-
hom činnosti súvisí aj v citovaných 
listinách uvedený vtedajší názov 
sídla tohto kostola, ktorý sa uvá-
dza ako Sobota (Sumbot, Scem-
bot).16 Názvy lokalít (sídiel) podľa 
dňa v týždni sa zvyknú odvodzovať 
a interpretovať odo dňa konania 
trhu v príslušnej lokalite. Z konšta-
tovaného je zrejmé, že Trnava už 
pred začiatkom 13. storočia bola 
strediskovým sídlom s pravidelným 
týždenným trhom v sobotu a súčas-
ne iste už aj vtedy strediskom diaľ-
kového obchodu.

K vzniku Trnavy ako mesta (aj 
privilegovaného) iste prispela okol-
nosť, že už v druhej polovici 12. ale-
bo najneskoršie na prelome 12./13. 
storočia (ale mohlo to byť aj oveľa 
skôr) boli v jej geografickom priesto-
re dve osady (sídla), z ktorých jed-
na mala svoje meno azda podľa 
pôvodného názvu vodného toku 
(Trnava), druhá ale možno podľa 
svojej funkcie (Sobota), ktorou bolo 
konanie pravidelného trhu v sobotu. 
Nariadenie o pravidelnom koná-
vaní týždenných trhov v sobotu sa 
v Uhorskom kráľovstve zvykne spá-
jať s obdobím kráľa Ondreja I. (1060 
– 1063), teda s polovicou 11. storo-
čia,17 čo je termín, po ktorom tento 
trh konaný v sobotu mohol vznik-
núť. Trnava je v rámci Slovenska 
jedným z mála konkrétne známych 
prípadov, keď neskoršie výsadné 
mesto vzniklo z dokázateľne dvoch 

predtým samostatných sídlištných 
jednotiek. Jedna z nich (asi staršia) 
má svoj pôvod v slovenskom názve 
riečneho toku, druhá (asi mladšia) je 
odvodená od (maďarského) pome-
novania dňa konania týždenného 
trhu. Za prevládajúcu treba pokladať 
formu odvodenú zo slovenčiny, lebo 
aj nemecký (Tirnau) aj latinský (Tir-
na, Tirnavia) názov Trnavy je odvo-
dený od tejto slovenskej formy.

Na azda urbánny vývoj Trnavy 
už pred udelením základného privi-
légia poukazujú aj najstaršie správy 
alebo indície o reholiach, rehoľných 
komunitách v Trnave. Doteraz sa 
tieto údaje akoby interpretovali, že 
ich vznik mohol byť len o niečo málo 
starší, než sú zachované doklady.18 
Nemožno to pokladať za celkom 
správne. Hovorí sa o damiánkach,19 

(potom klariskách), o františkánoch, 
o johanitoch, až neskôr o dominiká-
noch a predpokladajú sa benedik-
tíni. Akoby ten „slovenský Rím“ bol 
už starého dáta. Je toho veľa, čo by 
sa dalo predpokladať už v predpri-
vilegiálnom období. Takáto akoby 
koncentrácia cirkevných inštitúcií 
môže jestvovať len v sídlištne vý-
znamnom celku – mieste. A treba 
zdôrazniť, že na väčšinu spomí-
naného sú prinajmenej indície už 
v tzv. predprivilegiálnom období ži-
vota Trnavy (teda spred roku 1238), 
lebo tieto cirkevné inštitúcie museli 
vznikať nie naraz, ale postupne.

Hoci je o tom málo priamych do-
kladov – obšírnejšia štúdia o tom 
nejestvuje – možno takmer s istotou 
predpokladať, kto vplýval na tento 
vývoj v Trnave už v poslednej fáze 
predprivilegiálneho obdobia života 
mesta. Bola to celkom iste Konštan-
cia, dcéra uhorského kráľa Bela III., 
od roku 1198 druhá manželka čes-
kého kráľa Přemysla Otakara I. – k 
jej venným majetkom, udeleným jej 
otcom, nepochybne patrila aj Trna-
va so širším okolím (až po Červený 
Kameň vrátane). Kráľovná Konštan-
cia sa rovnako pričinila o urbanizá-
ciu na juhovýchodnej Morave, ktorá 
jej patrila ako dar jej manžela – čes-
kého kráľa a rovnako postupovala 
aj na Slovensku. Pre presnejšie 
chronologické datovanie týchto jej 
aktivít nie sú na Slovensku konkrét-
ne indície, no je pravdepodobné, že 
sa zintenzívnili v poslednom desať-
ročí jej života, po smrti jej manže-
la, ktorý zomrel v roku 1230, ona 
sama 6. decembra 1240.20 Azda sa 
to nebude pokladať za neprimeraný 
prehrešok, ak sa z rodu Arpádov-
cov pochádzajúca česká kráľovná 
označí za skutočnú kmotru, ktorá 
prispela nielen k zveľadeniu Trna-
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vy, ale aj k vydaniu jej základného 
privilégia jej synovcom uhorským 
kráľom Belom IV. roku 1238, kedy 
sa začína pre Trnavu privilegiál-
ne obdobie. Takýmto konkrétnym 
kmotrovstvom sa nemôže pochváliť 
ani jedno mesto na Slovensku. 

K otázke pôvodu rodu, ktorý zo-
hral najvýznamnejšiu úlohu v prvom 
období života Trnavy po udelení 
základného mestského privilégia 
(nevedno, akú úlohu zohral pred 
rokom 1238) len toľko, že pomerne 
nedávno dokázal Vladimír Rábik, 
že podľa neho lokátormi Trnavy 
(ako ich on nazýva) boli príslušníci 
zrejme šľachtického rodu, lebo boli 
„possessionati“, teda držitelia pôdy 
a ich prvým podľa mena známym 
členom rodu bol Kunch; no iste ne-
bol prvý. Či bol a v akom vzťahu bol 
tento Kunch-Konch s rovnomen-
ným dvorským sudcom kráľovnej 
Konštancie, treba zatiaľ pokladať 
za nedoriešené. Podľa v súčasnosti 
známych pramenných údajov išlo 
nepochybne o rod cudzieho pô-
vodu, ktorý sa usadil v Uhorskom 
kráľovstve pravdepodobne pričine-
ním či s podporou českej kráľovnej 

Konštancie.21 Za otázne treba ale 
pokladať, či pri Trnave možno ho-
voriť o lokátorstve v pravom slova 
zmysle, pretože pravdepodobne aj 
pôvodné obyvateľstvo alebo aspoň 
jeho časť participovala na výsadách 
udelených základnou privilegiálnou 
listinou. 

Celkove teda podmienky vzniku 
Trnavy a iných slovenských miest 
boli v podstate podobné, hoci pri 
Trnave možno konštatovať aj isté, 
inde sa nevyskytujúce zvláštnosti. 
Trnava rozhodne patrí u nás me-
dzi mestá, ktoré mali vyvinutý vý-
razný charakter mesta prinajmenej 
niekoľko desaťročí pred udelením 
základného mestského privilégia 
(1238). Zo zachovaných hodnover-
ných prameňov jednoznačne vyplý-
va, že tento mestský charakter tu 
jestvoval už najneskôr na prelome 
12./13. storočia a jeho charakte-
ristikami boli centrálne postavenie, 
obyvateľská aglomerácia na iste 
dôležitej križovatke medzinárodnej 
komunikácie a s tým spojená hos-
podárska prosperita, odrážajúca sa 
aj v jestvovaní viacerých cirkevných 
inštitúcií, aj takých, čo boli charak-

teristické pre mestské aglomerá-
cie (žobravé rehole). Významným 
urýchľovateľom mestského vývoja 
Trnavy bola bezpochyby kráľovná 
Konštancia, ktorá, tak ako na svo-
jich majetkoch vo vtedajšom Mo-
ravskom markgrófstve, prispela aj 
k udeleniu mestských výsad Trna-
ve, a teda k jej pretransformovaniu 
na mesto s výsadami. Trnava je 
prvým mestom na Slovensku a do-
kázateľne druhým mestom v celom 
Uhorskom kráľovstve, čo dostalo 
tzv. vzorové výsady pre obchod-
né mestá v Uhorskom kráľovstve, 
tzv. stoličnobelehradské,22  ktoré 
znamenali oslobodenie od platenia 
mýta na všetkých kráľovských mýt-
nych miestach v Uhorskom kráľov-
stve.

Celkom na záver treba zdôrazniť, 
že Trnava určite patrí k tým našim 
mestám, ktorých mestský charakter 
treba pokladať za nesporný už pred 
13. storočím a súčasne možno už 
pred udelením privilégia predpokla-
dať postupné získavanie osobitného 
postavenia jej obyvateľov.23
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s. 103 – 136. Najnovší pohľad na mestské 
výsady pre Stoličný Belehrad (Székesfe-
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23 Po vykonaných (vlastne ešte stále 
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moch v Trnave by iste bolo primerané 

podrobnejšie a úplnejšie zhodnotiť a inter-
pretovať dosiahnuté výsledky.

Richard Marsina
Die Gegenüberstellung der Bedingun-
gen des Stadtwerdens Tyrnau´s und 
anderer slowakischer Städte

Im Grunde genommen sind die Bedin-
gungen des Stadtwerdens  von Tyrnau 
(Trnava) ähnlich, wie bei anderen Städ-
ten, obwohl  sich hier auch spezifische 
Züge finden. Die Stadt Tyrnau, welche die 
älteste (1238) bis heute im Original auf-

bewahrte Privilegsurkunde im Königreich 
Ungarn besitzt, lag auf der wichtigen 
via Bohemica, welche von Ungarn nach 
Mähren und Böhmen führte. Tyrnau und 
Umgebung bildeten damals ein Besitztum 
der Arpadendynastie, auf welchem schon 
vor dem 13. Jahrhundert  zwei selbstän-
dige Siedlungen existierten: die slowa-
kische Siedlung Trnava und der magya-
rische (mit Romanen?) Markt Zumbothely 

(Samstagsmarkt), welche dann sicher 
gemeinsam die privilegierte Stadt bilde-
ten. Die Pfarrkirche zu St. Nikolaus gab 
es bereits  spätestens am Ende 12. Jahr-
hunderts. Zum Stadtwerden Tyrnaus hat 
die Tochter des ungarischen Königs Béla 
III., die zweite Gemahlin des tschechis-
chen Königs Přemysl  I. War, beigetragen, 
welche Tyrnau und Umgebung von ihrem 
Vater als Mitgift (1198) bekommen hatte.



Od poslednej ucelenej monogra-
fie o meste Trnava uplynulo už 

dvadsať rokov. Roku 1988 boli v tejto 
knihe prezentované počiatky mesta 
Trnava na základe archeologických 
nálezov, ako vyslovene skromné 
a doložené málo početným arche-
ologickým nálezovým fondom.1 In-
tenzívna výstavba najmä po roku 
1990, ale aj zmena v metodike ar-
cheologických výskumov v centre 
mesta priniesli postupne od roku 

1994 skvalitnenie poznatkov o po-
čiatkoch a vývoji jedného z najstar-
ších slobodných kráľovských miest 
na území Slovenska (obr. č. 1).2 
Bolo to najmä vďaka pracovníkom 
Pamiatkového ústavu, neskôr Kraj-
ského pamiatkového úradu a ich 
všeobecnej podpore pri získavaní 
ďalších poznatkov o jeho bohatej 
histórii.3 Pri každom stretnutí či me-
todickom usmerňovaní s nimi bolo 
cítiť ich profesionálne zanietenie, 

ale hlavne sympatickú a z ľudského 
hľadiska mimoriadne cennú vlast-
nosť – osobný vklad, náklonnosť, 
lásku k histórii Trnavy a obdiv nad 
tým, čo tu pre nás Trnavčania po-
čas ôsmich storočí zanechali. 

Prvé komplexnejšie archeolo-
gické výskumy upriamené na zá-
stavbu v počiatkoch mesta Trna-
va prebiehali už v osemdesiatych 
rokoch 20. storočia pod vedením 
archeologičky Západoslovenského 

Osídlenie a netrvanlivá zástavba v počiatkoch 
mesta TrnavaJozef Urminský 
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Obr. 1. Praveké a včasnostredoveké osídlenie v historickom jadre Trnavy podľa stavu bádania k roku 2008, mapa I. 
Staník, doplnil J. Urminský



múzea v Trnave Kláry Mészároso-
vej. Až po čase sme však docenili 
jej poznatky o tom, že na viacerých 
miestach pod opevnením mesta 
narazila na zvyšky kultúrnej vrstvy 
a zahĺbených objektov, ktoré by 
mali byť logicky staršie ako mestské 
opevnenie. 

Roku 1999 pri stavbe horúcovo-
du v ulici Dolné Bašty pri budove 
Krajskej prokuratúry bol dôklad-
ne skúmaný sypaný val prvej fázy 
opevnenia a pod ním v hĺbke 203 
cm pod súčasným terénom cest-
nej komunikácie sídlisková vrstva 
s hrúbkou 10 – 15 cm, ďalej 2 ko-
lové jamy, vypálený výmaz zo stien 
stavieb vypletaných prútím a obhá-
dzaných hlinou, spálená popolo-
vá vrstva a v nej zlomky keramiky 
z horizontu 12. – 13. storočia.4 Na 
podobnú popolovú vrstvu sa prišlo 
už roku 1986 vo východnej časti 
mesta pri výskume opevnenia za 
farským kostolom sv. Mikuláša. Tá 
obsahovala dokonca aj železnú 
bodno-sečnú zbraň s drevenou ru-
koväťou a keramiku z prelomu 12. 
– 13. storočia. Päťdesiat metrov 
severne v Michalskej ulici bola rov-
naká vrstva zdokumentovaná roku 
2000.5 Popolová 12 cm vrstva le-
žala pod sprašovým násypom valu 
opevnenia v hĺbke 120 cm a zreteľ-
ne prekračovala priestor vymedze-
ný mestskými hradbami smerom na 
východ. Tu sa podarilo odokryť aj 
jeden plytký zahĺbený objekt ťažob-
nej jamy vyplnený grafitovou kera-
mikou – masívne okraje s výrazne 
zosilneným ústím z väčších zásob-
níc. Datovanie vrstvy spadalo do 2. 
pol. 12. storočia. Na základe týchto 
poznatkov už bolo jasné, že stre-
doveké osídlenie Trnavy pred vzni-
kom mesta sa formovalo na oboch 
brehoch, resp. miernych terasách 
v blízkosti potoka a rovnako aj na 
troch výšinných polohách. Toto 
osídlenie výrazne prekračovalo rá-
mec budúceho mesta vymedzeného 
hradbami, a to nielen v ulici Dolné 
Bašty južným smerom, ale aj v ulici 
Horné Bašty v dotyku s Michalskou 
ulicou. V 12. a začiatkom 13. sto-
ročia boli trvalo osídlené aj vyššie 
situované polohy okolo bývalého 
kláštora klarisiek (sídliskové vrstvy 
pod opevnením a pod JV nárožnou 
vežou opevnenia v areáli amfite-
átra), okolie kostola sv. Mikuláša 
a okolie františkánskeho kláštora 
v blízkosti Bernolákovej brány (po-
polová vrstva prekračujúca hradby 
pod násypom opevnenia skúmaná 
roku 2002 pri výstavbe parkoviska). 
Z týchto všetkých polôh bol získaný 
dôkaz o tom, že formovanie budú-
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Obr. 2. Trnava – Hviezdoslavova ul. 12, rekonštrukcia spodného podlažia 
obydlia z 13. stor., kreslil I. Staník.

Obr.3. Trnava – Hviezdoslavova ul. 12, akademická rekonštrukcia drevozem-
ného obydlia z 13. stor., kresba R. Hrabovská.



ceho mesta spočiatku prebiehalo 
na oveľa väčšej ploche, než akú 
neskôr vymedzilo stredoveké opev-
nenie.6 Zrejme nešlo o súvislú, ale 
skôr o rozptýlenú zástavbu pozdĺž 
ciest, v blízkosti sakrálnych stavieb 
a hlavného námestia s funkciou 
trhoviska. Pri vytyčovaní polohy 
mestského opevnenia v 13. storočí 
došlo k zániku všetkých stavieb le-
žiacich v tesnom kontakte s budú-
cou fortifikáciou, a to nielen z von-
kajšej, ale aj z jej vnútornej strany. 
Na niekoľko storočí sa tak osídlenie 
presunulo do vnútra mesta. 

Až do roku 2004 sme však ne-
mali takmer žiadne súvislejšie infor-
mácie o netrvanlivej predmestskej 
zástavbe v kontexte s vnútornou 
mestskou uličnou sieťou. Až na 
Hviezdoslavovej ulici č. 12 v prejaz-
de meštianskeho domu (dnes rešta-
urácia „Pivnica u mešťana“) v hĺbke 
240 – 260 cm od nivelety dnešnej 
ulice bola pozorovaná prvý raz 
úprava vysoko podmáčaného teré-
nu pri potoku a do neho zapustené 
štyri objekty. Jeden nepravidelne 
zahĺbený objekt – pravdepodobne 
ťažobná jama – zachádzal pod vý-
chodný parcelný múr susedného 
domu a vedľa neho vo vzdialenosti 
400 cm smerom západným sa na-
chádzalo torzo zahĺbenej obytnej 
stavby so stopami po kolovej kon-
štrukcii stien, po obvode doplne-
né 30 cm širokým odvodňovacím 
žľabom. Na základe keramiky bolo 
možné posúdiť aj približný vznik 
objektov do 12. stor. so zánikovým 
horizontom okolo polovice 13. sto-
ročia.7 Tieto, ako aj ďalšie dva za-
hĺbené objekty nerešpektovali stre-
dovekú parceláciu, viazali sa však 
k cestnej komunikácii Hviezdoslavo-
vej ulice, od ktorej ležali zhruba 10 
metrov. Jednoznačne z toho vyply-
nulo, že Hviezdoslavova ulica patrí 
k prvotným cestným komunikáciám 
zabezpečujúcim priechod cez potok 
a existovala oveľa skôr, ešte pred 
založením samotného mesta. V tej-
to súvislosti je iste nezanedbateľný 
aj fakt, na ktorý upozorňovala už 
Klára Mészárosová roku 1988, že 
v telese tejto ulice boli v 50. rokoch 
20. storočia objavené mohutné dre-
vené koly zapustené do koryta po-
toka a cez ne vodorovne preložené 
ďalšie drevené klady. Išlo zrejme 
o pôvodné premostenie, ktoré ne-
skôr vystriedal známy kamenný 
most spájajúci Trojičné námestie 
s Hviezdoslavovou ulicou. 

Významným nálezom bolo obja-
venie drevozemného domu s roz-
mermi 480 x 640 cm v mieste zanik-
nutého staršieho objektu (obr. 2). Zo 

severnej strany od Hviezdoslavovej 
ulice bola naň napojená vstupná 
šija. Konštrukčne išlo dovtedy o po-
merne neznámu, no ako sa neskôr 
ukázalo, asi pre Trnavu rozšírenú 
technológiu, pri ktorej boli vnútorné 
steny zahĺbenej časti domu zapus-
tené do dreveného žľabu. V ňom 
boli v rozstupoch osadené drevené 
stojky doplnené z vnútornej i von-
kajšej strany debnením. Tým, že 
drevené stojky ležali zapracované 
iba v žľabe a neboli zatlčené do 
podmáčanej zeminy, nespôsobo-
vali vlhnutie a hnitie drevenej kon-
štrukcie stavby. Nadzemná časť 
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Obr.4. Trnava – Hornopotočná ul., pôdorys a rez drevozemného domu z pre-
lomu 13. a 14. stor., kreslil J. Urminský.

Obr.5. Trnava – Hornopotočná ul., 
riešenie dreveného základového žľa-
bu a dlážky, kreslil J. Urminský.

Obr.6. Trnava – Hornopotočná ul., drevozemný dom po čiastočnom odkrytí, 
foto J. Urminský



pozostávala z nabíjanice (obr. 3). 
Dlážka zahĺbenej i nadzemnej čas-
ti bola z dreva. Oveľa podstatnej-
šie pre naše poznanie bol fakt, že 
dom rešpektoval parceláciu, bol 
postavený súbežne vedľa východ-
nej steny parcelného múru. Ďalšou 
dôležitou skutočnosťou bolo, že ho 
situovali hlbšie dovnútra parcely, 
pričom voľný priestor pri ulici si po-
nechali na budúcu výstavbu. Tak 
sa aj stalo v pol. 14. storočia, kedy 
drevozemný dom zanikol a vpredu 
pri ulici vyrástol murovaný objekt 
meštianskeho domu. Obdobne sa 
vyvíjal aj o dve parcely ďalej situo-
vaný meštiansky, ale už murovaný 
dom na rohu Hviezdoslavovej ulice 
a Trojičného námestia. Jeho prvá 
stavebná etapa tiež spadá do pol. 
13. stor., teda do obdobia výstavby 
drevozemného domu v susedstve. 
Na tomto príklade máme možnosť 
vidieť, že drevozemné domy sa sta-
vali súbežne s murovanými, pričom 
sa proporčne navzájom nelíšili, jedi-
ný podstatný rozdiel bol iba v použi-
tí stavebného materiálu.

Zástavba z netrvanlivých materi-
álov pri potoku v rodiacom sa mes-
te bola od počiatkov mimoriadne 
odvážnym počinom a vlastne až do 
objavenia drevozemného obydlia 
na Hviezdoslavovej ulici sa vše-
obecne vylučovala pri potoku exis-
tencia stredovekej zástavby z 12. 
– 14. storočia. Ako ukázali ďalšie 
výskumy v blízkosti potoka v Hor-
nopotočnej ulici roku 2006 a 2007, 
zástavba z netrvanlivých materiálov 
bola pozdĺž vodného toku pomerne 
rozšírená. Takmer identická sa uká-
zala stavba drevozemného domu, 
skúmaného v mieste výstavby ob-
chodného centra pred univerzitnými 
budovami. Na jeseň roku 2007 bol 
skúmaný drevozemný dom s roz-
mermi 480 x 580 cm a vstupnou ši-
jou orientovanou do Hornopotočnej 
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Obr.7. Trnava – Hornopotočná ul., stavba hotela Holiday Inn Express. Rez drevozemného obydlia z 13. storočia,  kreslil 
J. Urminský

Obr.8. Trnava – Hornopotočná ul., pec na vypaľovanie keramiky zo 14. stor. 
po čiastočnom odkrytí, foto J. Urminský

Obr.9. Trnava – Hornopotočná ul., dokumentácia skladovacej jamy s výdre-
vou, ( prelom 14. a 15. stor.), foto J. Urminský
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ulice (obr. 4). Zahĺbená časť ležala 
približne 80 cm pod úrovňou vtedaj-
šieho terénu, nadzemná stavba mala 
bočné steny zhotovené z nabíjanice. 
Po zhorení domu sa približne 40 – 
50 cm široké bloky prepálenej hliny 
zrútili do interiéru zahĺbenej časti. Aj 
táto stavba mala vo vnútornej zahĺ-
benej časti obvodový žľab so stojka-
mi a debnením (obr.5 – 6). V tesnej 
blízkosti sa nachádzala celá batéria 
kupolovitých pecí s predpecnými 
jamami. V tejto súvislosti sme skôr 
pripúšťali existenciu remeselníckej 
zložky obyvateľov Trnavy v blízkos-
ti potoka. Nález taviaceho téglika 
a pece s vypáleným a nevybraným 
keramickým riadom zo 14. stor. 
nám tento predpoklad iba potvrdil. 
Ďalšia obytná stavba (drevozemný 
dom so stopami po zrubovej kon-
štrukcii stien) bola skúmaná počas 
výstavby hotela Holiday Inn Express 
na Hornopotočnej ulici (obr. 7).8 Jej 
datovanie spadalo do konca 13. sto-
ročia. O dva roky neskôr, roku 2007 
boli na spojnici ulíc Hviezdoslavova 
a Hornopotočná, počas výstavby 
polyfunkčnej budovy INVEX Trnava, 
dokumentované dva ďalšie drevo-
zemné domy z 13. storočia (výskum 
Katedry archeológie UK Bratisla-
va).9 Posledný známy objekt, o kto-
rom máme dôvod si myslieť, že patrí 
k obytným stavbám z netrvanlivých 
materiálov, bol objavený v križo-
vatke Múzejného námestia a ulice 
Dolné Bašty pri výstavbe obytného 
domu „Rožek“. Žiaľ, táto stavba sa 
našla v kúte stavebnej jamy a za-
chovalo sa z nej len nárožie. Objekt 
mal štvorcový pôdorys a bol zapus-
tený do hĺbky 120 cm od vtedajšej 

úrovne terénu. Vypĺňala ho súvislá 
vrstva spáleného hlineného výma-
zu s odtlačkami guľatiny a v menšej 
miere s odtlačkami prútia. Snáď išlo 
o zrubovú konštrukciu nadzemnej 
časti domu, ktorá mohla mať strop, 
resp. povalu doplnenú o prútenú 
konštrukciu vymazanú hlinou. 

  Na základe týchto poznatkov 
môžeme zhrnúť zástavbu v rodiacom 
sa meste Trnava v 12. a 13. storočí 
ako mimoriadne rozvinutú s takými 
konštrukčnými prvkami, ktoré na-
značujú vysokú technickú vyspelosť 
a znalosť viacerých typov konštruk-
cií bez použitia pálenej tehly alebo 
kameňa. Upozorňuje nás zároveň 
na miešanie sa etnicky rôznorodých 
skupín obyvateľstva, ktoré prinášali 
do Trnavy nové znalosti stavebných 
postupov.10 

Osídlenie sa ťahalo v severojuž-
nom smere po oboch sprašových 
terasách potoka v priamej viaza-
nosti na cestné komunikácie – ob-
chodné cesty. Ako vieme a vidíme 
z nasledujúceho vývoja, prvotné 
komunikácie prechádzali Hlavnou 
a Štefánikovou ulicou, Halenárskou, 
Hollého a Jerichovou ulicou, pričom 
všetky viedli popri potoku po hrane 
ľavobrežnej i pravobrežnej potočnej 
terasy. Najlepšie to je vidieť na prí-
klade Halenárskej ulice, na hrane 
ktorej terén v 12. stor. prudšie klesal 
do inundácie Trnávky. Pravý breh 
bol miernejší s pozvoľnejším klesa-
ním a inundačné územie tu siahalo 
k priestoru areálu špitálskeho kosto-
la sv. Heleny. Prvotnou cestnou ko-
munikáciou vo východno-západnej 
osi bola Hviezdoslavova ul. a Uli-
ca M. Sch. Trnavského, kde sa už 

v 12. storočí formovalo intenzívne 
osídlenie. Pred vybudovaním opev-
nenia boli usadlosti stredovekej Tr-
navy rozptýlené na oveľa väčšom 
priestore, no na základe súčasných 
poznatkov nevieme zodpovedať, 
či vytvárali zoskupeniami viaceré 
samostatné celky, ako sa to často 
pertraktuje v úvahách historikov. 
Z archeologického hľadiska sa nám 
javí, že Trnava bola jedinou, i keď 
značne rozptýlenou sídliskovou ag-
lomeráciou.   

Stavby hospodárskeho charak-
teru z netrvanlivých materiálov boli 
v Trnave rozšírené prakticky až do 
20. storočia. Počas výskumov do-
šlo k objavu viacerých pozostatkov 
pecí, studní, remeselníckych dielní, 
odpadových a skladovacích jám, 
maštalí, chlievov alebo kôlní založe-
ných zväčša na kolovej konštrukcii 
nadzemných stien. Tieto však z pre-
važnej časti spadajú až do horizon-
tov od polovice 14. storočia (obr.8 – 
9). Obydlia Trnavčanov v 12. storočí 
boli situované vedľa hlavných ciest 
(dnešná Hlavná a Štefánikova ulica, 
Halenárska a Jerichova ul., Hviez-
doslavova ul. a Ul. M. Sch. Trnav-
ského) a na vyvýšených polohách 
nad potokom, kde bola tradícia už 
staršieho osídlenia (pri kostole sv. 
Mikuláša a v hornej časti Jeruzalem-
skej ulice), so slovanským pohrebis-
kom už v 9. – 10. storočí.11 Objavy 
slovanského osídlenia z posledných 
dvoch rokov nás privádzajú na novú 
cestu poznania. Na ich základe to-
tiž môžeme v prípade Trnavy reálne 
hovoriť o kontinuálnom osídlení mi-
nimálne od 9. storočia. 
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Jozef Urminský
Die Besiedelung und die nicht dauer-
hafte Bebauung aus den Anfängen der 
Stadt Tyrnau/Trnava

Die mittelalterliche Besiedelung Tyn-
aus vor der Entstehung der Stadt  formte 
sich auf beiden Ufern – auf den sanften 
Terrassen in Flussnähe. Die letzten Er-
gebnisse der archäologischen Untersu-
chungen deuten an, dass  die königliche 
Freistadt auf den Fundamenten einer älte-
ren Besiedlung entstanden ist,  die bereits 
im 9.-19. Jh. mit einem slawischen Grä-
berfeld belegt ist. Ihre Formung erfolgte 
anfangs auf einer viel größeren Fläche als 
der, die die  spätere  Stadtbefestigung be-
grenzte. Sicher ging es um eine verstreu-
te Bebauung entlang der Wege, in Nähe 
der Sakralbauten und dem Hauptplatz mit 

seiner Funktion als Marktplatz. Sie wurde 
von Objekten und Bauten aus meistens 
nicht dauerhaften Materialien errichtet 
(Holz-Erde), in kleinem Ausmaß wurden 
allerdings auch Bruchsteine und gebrann-
te Ziegel verwendet. Bei der  Absteckung 
der Lage der Stadtfortifikationen im 13. 
Jh. kam es zum Untergang aller Bauten, 
die nächster Nähe zur künftigen Befes-
tigung  lagen, und das nicht nur von der 
Außenseite her, sondern auch innerhalb 
der Befestigung. Für die Erkenntnis  über 
das Aussehen eines aus nicht dauerhaf-
tem Material errichteten mittelalterlichen 
Hauses dient der Fund aus der Hviezos-
lav Straße aus dem Jahre 2003. Von der 
Konstruktion her handelt es sich um eine 
bis dahin wenig bekannte Technologie, 
bei der die inneren vertieften Teile des 

Hauses in eine Holzrinne eingelassen 
worden sind. In diese wurden in bestimm-
ten Abständen Holzstempel mit Verscha-
lung eingesetzt. Der über der Erde lie-
gende Teil bestand aus Füllmaterial. Der 
Boden  des vertieften und des über der 
Erde liegenden Teils war aus Holz. Das 
Haus hatte die Maße 480x640 cm, von 
der nördlichen Straßenseite her war  ein 
Eingangshals an das Haus angeschlos-
sen. Seit diesem Fund wurden in Tyrnau 
bis zum Jahre 2008 nach und nach 7 
Wohnstätten mit ähnlichen Parametern 
dokumentiert.

Abbildungen
Abb. 1. Vorzeitliche und frühmittelalter-

liche Besiedelung im historischen Kern 
Tyrnaus nach dem Forschungsstand von 
2008. (Plan I. Staník, ergänzt von Urmin-
ský).

Abb. 2. Tyrnau – Hviezdoslav Straße 
12, Rekonstruktion des Untergeschosses 
einer Wohnstätte aus dem 13. Jh. (Zeich-
nung: Staník).

Abb. 3. Tyrnau – Hviezdoslav Straße 
12, akademische Rekonstruktion einer 
Wohnstätte aus Holz-Erde aus dem 13. 
Jh. (Zeichnung: R. Hrabovská).

Abb. 4. Tyrnau – Hornopotočná Straße, 

Grundriss und Schnitt eines Holz-Erde-
Hauses von der Wende des 13. Zum 14. 
Jh. (Zeichnung: Urminský).

Abb. 5. Tyrnau – Hornopotočná Straße, 
Lösung einer Grundrinne aus Holz und 
Pflaster (Zeichnung: Urminský).

Abb. 5. Tyrnau – Hornopotočná Straße, 
Holz-Erde-Haus nach teilweiser Freile-
gung. (Foto: Urminský).

Abb. 7. Tyrnau – Hornopotočná Stra-
ße, Bau des Hotels Holiday Inn Express. 
Schnitt durch eine Holz-Erde-Wohnstätte 
aus dem 13. Jh. (Zeichnung: J. Urmin-
ský).

Abb. 8. Tyrnau – Hornopotočná Stra-

ße, Ofen zum Brennen von Keramik nach 
seiner teilweisen Freilegung. (Foto: Urmin-
ský).

Abb. 9. Tyrnau – Hornopotočná Straße, 
Dokumentation einer Lagergrube mit Aus-
zimmerung, (Wende des 14. Zum 15. Jh.) 
(Foto: Urminský)
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Jedným z najväčších stavebných 
diel 13. a 14. storočia v bývalom 

Uhorsku bola práve výstavba mest-
ského opevnenia Trnavy (obr. 1). 
Svojou rozlohou 56 hektárov bola 
v tom období najväčším mestom 
Horného Uhorska a vďaka svojej 
výhodnej polohe na križovatke ob-
chodných ciest jedným z význam-
ných centier strednej Európy. Medzi 
opevneniami našich stredovekých 
miest mu patrí primát vo viacerých 
smeroch. Je najstaršie, typom for-
tifikácie použitej v prvej staveb-
nej fáze úplne ojedinelé a dĺžkou 
hlavnej hradby asi 3 km najdlhšie. 
Disponuje najvyšším počtom veží 
(40), ako jediné je postavené z te-
hál a rozsahom zachovania takisto 
patrí medzi najväčšie.

Doterajšie názory na datovanie 
vzniku, stavebný vývoj a podobu 
stredovekého mestského opev-
nenia v Trnave

Starší bádatelia zaoberajúci sa 
trnavským opevnením v minulos-
ti dosť často zastávali názor, že 
dnešný rozsah trnavského opev-
nenia pochádza až z mladšieho 
obdobia1. Pôvodná fortifikácia mala 
po obvode ohradzovať predmest-
ské osídlenie Trnavy, predpoklada-
né okolo šošovkovitého námestia 
v blízkosti Kostola sv. Mikuláša, 
doloženého najstaršou písomnou 
zmienkou o meste z roku 1211. Ďal-
šia skupina bádateľov považovala 
dnešný rozsah opevnenia za pô-
vodný, ale predpokladali, že kamen-
ná konštrukcia v spodnej časti hra-
dobných úsekov je zvyškom staršej 

fortifikácie, na ktorej boli postavené 
dnešné hradby. Ich vznik sa datuje 
do 3. štvrtiny 13. storočia2. Brani-
slav Varsík vyslovil na základe ar-
chívneho prameňa názor, že Trnava 
mala už roku 1258 pravdepodobne 
opevnenie pozostávajúce z prieko-
py, ale ešte bez hradobného múru3. 

Jeho tvrdenie väčšina slovenských 
autorov neskôr neakceptovala, lebo 
prameň bol označený za falsum4. 
Všeobecne bol však prijatý jeho ná-
zor, že opevnenie muselo vzhľadom 
na predchádzajúci historický vývoj 
v Trnave vzniknúť už pred rokmi 
1271 – 1273. Stredoveké stavebné 

Obr. 1. Veduta od trnavského rytca Jozefa Jägera z roku 1740–1742 zachytáva celkový pohľad na mesto od západu.

Obr. 2. Zvyšky pôvodnej nivy potoka severne a južne od mesta zaznamenáva 
na mape okolia Trnavy aj I. vojenské mapovanie.



konštrukcie hradieb boli s výnimkou 
predbrání mestských brán všeobec-
ne považované za dielo jednej sta-
vebnej etapy. Na základe identifiká-
cie otvorených hranolových veží po-
stavených súčasne s hradbami D. 
Menclová datovala vznik opevnenia 
ako celku do polovice 14. storočia5.

Historické okolnosti príchodu 
kolonistov, vzniku mesta a jeho 
opevnenia

Väčšina autorov zaoberajúcich 
sa predmestským osídlením či sa-
motným mestom Trnava sa zhodu-
je, že zásadný význam pre ich vznik 
zohrali medzinárodné obchodné 
trasy prechádzajúce týmto územím. 
V období oživenia obchodu tu už 
asi existovala pôvodná trhová osa-

da Sobota, maďarsky Szombat, pr-
výkrát písomne doložená až v roku 
1211. Koncom 12. storočia dovtedy 
málo osídlenú pohraničnú časť se-
verozápadného Uhorska dostala do 
vena Konštancia, dcéra uhorského 
kráľa Bela III., ktorá sa stala man-
želkou českého kráľa Přemysla Ota-
kara I. Od neho dostala priľahlú časť 
južnej Moravy. Týmto územím vie-
dla nová diaľková obchodná trasa, 
tzv. Česká cesta, spájajúca centrá 
Uhorska a Čiech, Ostrihom a Pra-
hu (nahradila staršiu a dlhšiu trasu 
cez Olomouc). Stala sa súčasťou 
medzinárodnej obchodnej trasy z 
Balkánu do západnej Európy. Kon-
štancia podporovala vznik nových 
miest na tejto trase a predpokladá 
sa, že sa zaslúžila aj o vytváranie 

podmienok pre príchod kolonistov 
do Trnavy, ktorí získavajú privilégiá 
zanedlho po jej smrti v roku 1238 od 
jej brata, uhorského kráľa Bela IV. 
Pravdepodobne vo veľkej miere tak 
potvrdzuje už vytvorený stav6. K naj-
významnejším mestským privilégiám 
patrilo právo vybudovať opevnenie. 
Ďalším významným impulzom pre 
rast významu Trnavy bolo oživenie 
tzv. Poľskej cesty, ktorá spájala Bra-
tislavu s Považím a stala sa súčas-
ťou významnej obchodnej trasy spá-
jajúcej Stredomorie s Baltom. Preto 
väčšina autorov uvádza, že Trnava 
vznikla na križovatke významných 
obchodných ciest. Výstavba mest-
ského opevnenia v Trnave bola 
logickým dôsledkom predchádzajú-
ceho vývoja osídlenia a rastúceho 

24

Obr. 3. Prvá vývojová etapa mestského opevnenia v Trnave, rekonštrukcia 1. stavebnej fázy – 13. storočie (autor Ing. 
arch. Staník, kresba Ing. arch. Gregorová a kol.).
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významu a bohatstva mesta.
Vojenské konflikty v období mo-

hutného hospodárskeho a staveb-
ného rozvoja Trnavy v 13. storočí 
niekoľkokrát spôsobili obrovské ško-
dy na majetku, a tak bezprostredne 
ovplyvnili vznik a ďalší rozvoj jej for-
tifikácie. Tatársky vpád do Uhorska 
v roku 1241, spojený asi aj so spus-
tošením Trnavy a dvojnásobné do-
bytie mesta v rokoch 1271 a 1273 
Přemyslom Otakarom II. počas čes-
ko-uhorskej vojny7 určite potvrdili 
alebo podnietili potrebu výstavby jej 
obranného opevnenia.

Faktory ovplyvňujúce rozsah 
mestského opevnenia

Obdĺžnikový pôdorys mesta ne-
obvyklej veľkosti v rozhodujúcej 

miere reagoval na tvar pôvodného 
terénu pred vznikom mesta, ktoré-
mu dominovala až 300 m široká niva 
Trnávky s lužnými lesmi a rašelinis-
kami, lemovaná na východe a zá-
pade 5 až 10 m vysokými, plošne 
rozsiahlymi vyvýšeninami (Sýkora 
2002; obr. 2). Možno predpokladať, 
že vznikajúce mesto svoj pôdorys-
ný tvar prispôsobilo aj jestvujúcemu 
osídleniu tak, aby sa čo najviac z je-
ho rozsahu dostalo do opevnenej 
plochy mesta8. Predpokladáme, že 
usadzovanie prvých kolonistov ešte 
pred získaním mestských privilégií 
prebiehalo pozdĺž hlavných ciest 
v polohách, kde ich existenciu v 2. 
polovici 13. a 1. polovici 14. storo-
čia dokladajú nálezy najstarších do-
mov9. V dôsledku veľkých, pôvodne 

močaristých plôch medzi osídle-
nými vyvýšeninami bola sídlisková 
plocha značne roztrúsená. V snahe 
dosiahnuť čo najmenší obvod opev-
nenia boli do mesta včlenené aj 
tieto neosídlené plochy pôvodných 
močiarov, ktoré mohli tvoriť až jednu 
pätinu ohradeného mesta.

Okolnosti stavebného vývoja pr-
vej vývojovej etapy stredovekého 
mestského opevnenia v Trnave 

Na základe výsledkov rozsiah-
lych architektonických a archeolo-
gických výskumov realizovaných 
v posledných dvadsiatich piatich 
rokoch sa zhromaždilo množstvo 
nových poznatkov, ktoré pozmenili 
doterajšie predstavy o stavebnom 
vývoji a podobách trnavského opev-

Obr. 4. Prvá vývojová etapa mestského opevnenia v Trnave, rekonštrukcia 2. stavebnej fázy – 14. storočie (autor Ing. 
arch. Staník, kresba Ing. arch. Gregorová a kol.).
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nenia. Výskum ukázal, že základné 
hmoty jednotlivých prvkov opevne-
nia (veže a hradby) sa navzájom 
odlišujú použitým stavebným mate-
riálom, technológiou murovania i pri-
márnou povrchovou úpravou murív. 
Vo viacerých nálezových situáciách 
doložené príklady superpozícií veží 
a hradieb potvrdzujú, že tieto zá-
kladné prvky opevnenia nevznikli 
súčasne, ale boli stavané postupne, 
v niekoľkých stavebných fázach10.

Pôvodným cieľom staviteľov naj-
staršej fortifikácie bolo vybudovanie 
na tú dobu progresívneho súvislého 
prstenca murovaných hradieb okolo 
celého mesta. Mali ho tvoriť v pra-
videlných vzdialenostiach situované 
hranolové viacpodlažné veže vzá-
jomne prepojené kurtinami, obran-
nou líniovou konštrukciou, po obvo-
de lemovanou vodnou priekopou. 
Kurtiny mali tvoriť murované hradby. 
Rozsah pôvodného zámeru vybu-
dovať murované opevnenie a jeho 
skladba z viacerých prvkov si vynú-
tili rozdelenie výstavby do viacerých 
krokov. Budovanie opevnenia začali 
výstavbou vzájomne tvarovo podob-
ných tridsiatich murovaných veží, 
ktoré postavili v jednej stavebnej 
etape, a tým trvalo vymedzili celý 
obvod mestského opevnenia aj pre 
jeho ďalší vývoj11. Na bočných ste-
nách veží boli vytvorené vystupujú-
ce riadky tehál, tzv. šmorce, dokla-
dajúce pôvodný zámer vzájomného 
prepojenia veží murovanými hradba-
mi12.

Po dostavbe všetkých murova-
ných veží a brán výstavba opev-
nenia pravdepodobne pokračovala 
podľa pôvodného plánu budovaním 
murovaných hradieb13. S ich výstav-
bou v jednotlivých úsekoch medzi 
už stojacimi vežami začali v se-
vernom a južnom krídle v blízkosti 
mestských brán, resp. močaristého 
terénu v polohe bývalej nivy potoka 
Trnávky. Vzhľadom na najmenšiu 
vzdialenosť veží v tejto polohe ju ob-
rancovia asi považovali za najohro-
zenejšiu.

V ich výstavbe sa však ďalej ne-
pokračovalo. V tomto období, asi 
vplyvom politických udalostí a ne-
bezpečenstva priameho vojenského 
ohrozenia, pravdepodobne vznikla 

Obr. 6. Rozsah zachovania staveb-
ných konštrukcií mestského opevne-
nia a ich príslušnosť k fázam staveb-
ného vývoja.

Obr. 5. Druhá vývojová etapa mest-
ského opevnenia v Trnave, 15.–17. 
storočie (autor Ing. arch. Staník, 
kresba Ing. arch. Gregorová a kol.).
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potreba urýchleného dokončenia 
súvislej obrannej línie okolo mesta. 
Pôvodne uvažovaná výstavba mu-
rovaných hradieb v úsekoch medzi 
vežami tento zámer neumožňovala. 
Pre nedostatok kameňa mohli byť 
hradby stavané s výnimkou zákla-
dov iba z pálených tehál. Výroba te-
hál v miliónoch kusov pri miestnych 
kapacitných možnostiach a výstav-
ba hradieb v celkovej dĺžke takmer 
troch kilometrov by trvala desaťro-
čia14. Vtedy zrejme došlo k úprave 
pôvodného konceptu a namiesto 
murovanej hradby ako definitívnej 
konštrukcie vytvorili zemný val s pa-
lisádou15. Materiál na jeho výstavbu 
získali hĺbením vodnej priekopy16.

Zmenou konštrukcie kurtín sa 
práce na dokončení súvislého 
pásma opevnenia mesta asi sku-
točne urýchlili. Ich obranná hodnota 
bola ale určite nižšia ako u hradieb. 
Preto už od počiatku ho stavitelia 
museli považovať za provizórium, 
ktoré bude treba následne nahra-
diť pôvodne zamýšľanou hradbou. 
Predmetná zmena práce na celo-
murovanom opevnení podľa pôvod-
ného zámeru stavbu určite predĺžila 
a predražila. Zemné valy boli s vý-
nimkou polôh najstarších murova-
ných hradieb použité v celom roz-
sahu opevnenia.

Použitie sypaného zemného 
valu pravdepodobne doplneného 
palisádou vo funkcii predprsne je 
v mestskom opevnení z 13. storo-
čia zjavným anachronizmom a do 
určitej miery obmedzovalo obra-
nyschopnosť mesta. Jeho použitie 
azda odzrkadľuje akútne hroziace 
vojenské nebezpečenstvo stava-
júce pred obyvateľov voľbu: lepšie 
menej vyspelé opevnenie ako neú-
plné. Tento úsek stavebného vývoja 
mestského opevnenia nazývame 1. 
stavebnou fázou (obr. 3).

Dokončenie realizácie pôvodné-
ho zámeru opevniť mesto murova-
nými hradbami znamenalo nahradiť 
zemné valy medzi vežami muro-
vanou hradbou17. Týkalo sa veľkej 
časti obvodu opevnenia a prebieha-
lo vo viacerých etapách. V dôsled-
ku politického vývoja a dočasného 
hospodárskeho útlmu k nemu došlo 
pravdepodobne až v priebehu 14. 
storočia. Novovybudované hradby 
boli zakladané do zvyškov zemných 
valov a rešpektovali ich pôvodný 
priebeh18. Oproti pôvodnému zá-
meru došlo opäť k niektorým zme-
nám. Súčasne s výstavbou hradby 
v západnom a východnom krídle 
boli vybudované aj nové veže, tak-
že zvýšili tu pôvodný počet veží na 
dvojnásobok19. Nové sa od pôvod-

ných odlišovali nielen tvarom pô-
dorysu, ale aj výškou20. V úsekoch 
pozdĺž areálov kláštorov klarisiek21 
a františkánov22 zmenou trasy hrad-
by voči pôvodnému zemnému valu 
došlo k zväčšeniu ich rozlohy. Tento 
úsek stavebného vývoja mestského 
opevnenia nazývame 2. stavebnou 
fázou (obr. 4).

Vybudovanie súvislého prstenca 
murovaných hradieb mesta podľa 
pôvodného zámeru označujeme za 
prvú vývojovú etapu mestské-
ho opevnenia v Trnave. Vďaka 
enormnému rozsahu, stavebnej 
náročnosti a politickému vývoju 
trvala viac ako sto rokov. Realizo-

Obr. 7. Nálezy káps stropných trámov 2. podlažia a armovacích drevených 
trámov v deštruovanom zvyšku prednej (východnej) steny dosiaľ neupravova-
nej veže č. 8 vo východnom krídle opevnenia. Pohľad od mesta.

Obr. 9. Typický charakter tehlového muriva so širokými ložnými škárami a ne-
pravidelnou väzbou muriva. Pôvodná povrchová úprava muriva škárovaním 
sa zachovala iba fragmentárne, zväčša iba v interiéroch alebo pod mladšími 
omietkami, ktoré boli pri rekonštrukčných prácach ponechané.

Obr. 8. Stredoveké pálené tehly nazý-
vané „prstovky“ vyrábané kolonista-
mi mali charakteristický vzhľad ich 
povrchov s odtlačkami prstov a po-
sypu pracovnej plochy, súvisiacimi 
s ručnou kusovou výrobou.
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vaná bola vo dvoch stavebných fá-
zach v priebehu 13. a 14. storočia, 
ktoré s menšími korekciami naplnili 
pôvodný zámer formulovaný na za-
čiatku ich výstavby.

Neskorší stavebný vývoj trnav-
ského opevnenia napriek výrazným 
zmenám v rozvoji hlavne strelných 
zbraní, častému vojenskému ohro-
zeniu a početným výzvam uhor-
ských panovníkov na ich moderni-
záciu nepriniesol zásadné zmeny 
do ich stredovekej koncepcie, ktorá 
sa postupne stávala zastaralou. 
S výnimkou viacnásobného zdo-
konaľovania predbrání mestských 
brán zväčša išlo o úpravy strieľní v 
predprsniach hradieb a obranných 
vežiach a zmeny ich dispozície23. 
Obdobie 15. až 17. storočia cha-
rakteristické čiastkovými úpra-
vami stredovekého opevnenia 
označujeme za jeho druhú vývo-
jovú etapu (obr. 5).

Vzhľadom na zameranie odbornej 
konferencie FUMA sa predmetný prí-

spevok o vývoji trnavského mestské-
ho opevnenia venuje predovšetkým 
prvej vývojovej etape a samostatne 
jej 1. a 2. stavebnej fáze.

Rozsah zachovania
Z celkového predpokladaného 

počtu štyridsatich veží opevnenia 
sa dvadsaťpäť zachovalo v nadzem-
ných murivách a z nich sedemnásť 
pochádza z 1. stavebnej fázy (obr. 
6). Až v období, keď opevnenie stra-
tilo svoju pôvodnú funkciu, bolo asi 
sedemnásť veží z 1. stavebnej fázy 
zbúraných. Štyri z nich v situáci-
ách, kde sa zachovali k nim priľahlé 
úseky sekundárne pristavaných 
hradieb na zvislú škáru, boli identi-
fikované takisto ako pôvodné veže 
1. stavebnej fázy. Spolu sa podarilo 
určiť tridsaťjeden veží, z toho dvad-
saťjeden pôvodne uzavretých z 1. 
fázy. Z pôvodných veží z 2. fázy sa 
zachovalo deväť, z toho osem iba 
vo zvyšku vonkajšej steny. Ostatné 
asanované veže neboli identifikova-

né. Z celkového počtu štyridsatich 
hradobných úsekov medzi vežami 
a baštami, vzdialenými od seba od 
štyridsaťpäť do sto metrov sa za-
chovalo tridsaťjeden kompletných, 
teda tri štvrtiny. Väčšina z nich má 
do značnej miery rozobranú vnútor-
nú časť s ochodzou, ale iba šiestim 
chýba jej predprseň. 

Prvá stavebná fáza

Celkový charakter 1. stavebnej 
fázy mestského opevnenia 

Prvá stavebná fáza trnavského 
opevnenia predstavuje u nás oje-
dinelý typ mestskej fortifikácie (obr. 
4). Ohraničovala na tú dobu znač-
ne rozsiahle územie na ploche 56 
ha. Jej výstavbe predchádzalo vy-
týčenie pôdorysu v tvare obdĺžnika 
o stranách asi 800x700 metrov v te-
réne24. Realizácia 1. stavebnej fázy 
sa začala výstavbou murovaných 
veží. Jednotlivé krídla opevnenia 
spájajúce štvoricu nárožných veží 
po obvode boli rozdelené vežami 
v priamych úsekoch. Ich vzájomné 
vzdialenosti boli závislé od stupňa 
ohrozenia daného úseku vyplý-
vajúceho hlavne z tvaru terénu. 
Pohybovali sa od 55 m v úsekoch 
terénnych depresií okolo potoka 
v južnom a severnom krídle až po 
asi 120, resp. 200 metrov v úse-
koch na terénnych vyvýšeninách 
v západnom a východnom krídle. 
V miestach, kde staré diaľkové ces-
ty prichádzajúce do mesta prechá-
dzali vytýčenou líniou opevnenia, 
postavili mestské brány. Po dokon-
čení veží v celom rozsahu nasledo-
vala výstavba murovaných hradieb. 
Postavených však bolo iba niekoľko 
úsekov v strednej časti severného 
a južného krídla opevnenia25. Boli 
to polohy, kde opevňovacia línia 
prechádzala močaristým terénom 
nivy potoka, prípadne ležiace v 
blízkosti mestských brán. Vybudo-
vali ich rovnakou technológiou ako 
veže. Vo zvyšnej časti trojkilometro-
vého okruhu opevnenia vybudované 
veže miesto pôvodne uvažovaných 
murovaných hradieb vzájomne po-
spájali zemným valom26. Vytvorili 
ho navŕšením zeminy vyťaženej pri 
hĺbení vodnej priekopy, ktorá ho le-
movala po celom obvode27.

Veže
Konštrukcie

Hranolové veže mestského 
opevnenia z 1. stavebnej fázy mali 
približne štvorcový pôdorys so stra-
nou dĺžky 725 až 811 cm. Ich 250 
cm široké a 60 až 125 cm hlboké 
základy boli z lomového kameňa. 

Obr. 10. Zameranie rezopohľadu interiérom veže č. 39 v južnom krídle (čís-
lovanie podľa obr. 4) s pohľadom na vnútornú stranu prednej steny oriento-
vanej smerom do priekopy, s nálezmi pôvodných štrbinových strieľní (zame-
ranie autor).
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Všetko nadzemné murivo bolo teh-
lové s výnimkou kamenných armo-
vacích kvádrov na nárožiach príze-
mia. Jeho hrúbka z pôvodných 230 
cm na prvom (nadzemnom) podlaží 
sa v úrovni jeho stropu zúžila o 15 
až 30 cm a potom na každom ďal-
šom o 15 cm až na výsledných 170 
až 185 cm na štvrtom podlaží. Výška 
jednotlivých podlaží bola rôzna, naj-
menšia v 1. podlaží, v 2. až 4. podla-
ží bola rovnaká a pohybovala sa 
v rozmedzí 290 až 330 cm, posled-
né, piate podlažie bolo otvorené28.

Podlažia od seba delili drevené 
trámové stropy, ktoré ležali na pra-
vouhlom odskoku muriva v úrovni 
podlahy. Odlišnú konštrukciu a asi 
aj funkciu mal strop nad 2. podlažím. 
Jeho nosnú konštrukciu tvorili guľati-
ny s priemerom asi 10 cm, prebieha-
júce v kolmom smere na líniu prieko-
py. Na vežiach č. 3, 8, 13 a 39 (čís-
lovanie podľa obr. 5) sa na predných 
stenách v úrovni stropu 2. podlažia 
zachovali hlboké kapsy kruhového 
prierezu po stropných trámoch z 
guľatiny, kladených na koncoch do 
muriva po 40 až 80 cm od seba (obr. 
7). Osadené boli počas stavby veže, 
lebo kapsy po ich vyhnitých trámoch 
siahajú až 60 cm do hrúbky steny. 
Plnili súčasne aj funkciu stuženia 
veže vzájomným previazaním pro-
tiľahlých stien. Stopy stropu medzi 
4. a 5. podlažím sa nezachovali. 
Z konštrukčného hľadiska je pravde-
podobné, že podobný typ stropu ako 
medzi 2. a 3. sa nachádzal aj nad 
4. podlažím a stužoval hornú časť 
konštrukcie veže. Nad sebou situo-
vané podlažia spájali asi popri stene 
vedúce drevené rebríkové schody. 
Žiadne stopy po ich konštrukcii sa 
nezachovali29.

Na každom podlaží po celej dĺžke 
každej steny stredom jej hrúbky pre-
chádzali drevené trámy rozmerov 
asi 20x20 cm osadené počas muro-
vania. Kladené boli v horizontálnej 
polohe na zarovnaný povrch tzv. 
veľkého riadku, najčastejšie v úrovni 
povrchu parapetu strieľní alebo stro-
pu podlažia. Ich konce stretávajúce 
sa v polohe nároží nebývali navzá-
jom previazané. Ich funkcia prav-
depodobne súvisela so stužovaním 
konštrukcie veže a plnili funkciu ar-
matúry. Niektoré z nich sa zachovali 
dodnes v murive veží, a tak svojím 
vekom okolo 750 rokov patria medzi 
najstaršie dochované stredoveké 
drevené konštrukcie u nás.

Stavebný materiál
Základy, zahĺbené do terénu ma-

ximálne 120 cm, boli vymurované 
z lomového kameňa do veľkosti 30 

cm, spájaného vápennou maltou 
svetlobéžovej až sivej farby s obsa-
hom riečneho štrku veľkosti až do 
3 cm. Šírka základového muriva sa 
pohybovala okolo 230 až 250 cm30. 
Nadzemné konštrukcie boli vymu-
rované predovšetkým z tehál. Pred 
vznikom mesta sa v Trnave vzhľa-
dom na nedostatok stavebného ka-
meňa používala hlavne hlina kombi-
novaná s drevenými konštrukciami. 
S príchodom kolonistov sa rozšírilo 
používanie pálených tehál vyrába-
ných novou technológiou, ktorú si 
priniesli so sebou (obr. 8). Spraco-
vávali pritom miestnu spraš. S ohľa-
dom na rozsah produkcie možno 

predpokladať väčší počet tehelní. 
Len pri výstavbe všetkých veží 1. 
stavebnej fázy bolo použitých odha-
dom asi 4,3 milióna tehál. To v tom-
to období v Uhorsku aj vzhľadom 
na predpokladanú dĺžku výstavby 
určite predstavovalo jednu z najväč-
ších koncentrácií tehliarskej výroby. 
Tehly značne kolísajúcich rozmerov 
(6 – 10x12–13, 5x24,5 – 27 cm) mali 
spodnú plochu drsnú po podsypaní 
pracovnej plochy rastlinnými zvyška-
mi a hornú s odtlačkami prstov. Tvar 
tehál je mierne nepravidelný, ne-
rovnosť plôch a ich mierne zvlne-
nie spôsobili kolísanie jednotlivých 
rozmerov. Ich črep svetločervenej 

Obr. 11. Pôdorysy jednotlivých podlaží veže č. 39 v južnom krídle (číslovanie 
podľa obr. 4), po stranách hradobné úseky z 1. a 2. stavebnej fázy (zamera-
nie autor).
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alebo oranžovo-červenej farby mal 
nehomogénne zloženie s obsahom 
rôznych prímesí, kameniva a vzdu-
chových dutín31.

Spôsob murovania
Lícne plochy murív sú vymuro-

vané riadkovým tehlovým murivom 
s nepravidelnou väzbou (prevláda 
striedanie jedného behúňa s jedným 
väzákom, pričom nadväznosť väzieb 
v rámci vertikálne susediacich riad-
kov sa neprejavuje (obr. 9). Pretože 
rozmery použitých tehál nebývajú vo 
vzťahu celých násobkov, väzba tehál 
v riadkoch i vzhľadom na nehomo-
génne jadro zostala nepravidelná32. 
Aj vo vnútri muriva sú tehly kladené 
voľnejšie s meniacou sa orientáciou, 
avšak vždy do riadkov. Spájané sú 
hrubozrnnou, nesúdržnou, nekom-
paktnou a drobivou maltou sivo-bé-
žovej farby s malým obsahom vápna 
a riečnym štrkom veľkosti 2–3 cm. 
Charakteristickým znakom muriva 
sú veľmi široké ložné škáry riadkov 
dosahujúce 3,5–5 cm, pričom styč-
né škáry sú minimálne v rozmedzí 0 
až 1 cm.

Úprava povrchu muriva škárova-
ním

Tehly boli kladené do riadkov na 
vysokú vrstvu hrubozrnnej štrkovitej 
malty tesne vedľa seba. Maltu vyte-
kajúcu z širokých ložných škár po-
tom zotreli lyžicou v šikmom sklone 
dohora – dozadu. Jej zatlačením pod 
líce tehál urobili konečnú povrchovú 
úpravu muriva. Sklon podrezania 
škáry sa v profile často mení vply-
vom nerovnomernej štruktúry malty 
až na zvislý. Podrezané škárovanie 
vnútorného i vonkajšieho líca muriva 
vrátane špaliet pôvodných otvorov, 
charakteristické hlavne pre román-
sku kamennú i tehlovú architektúru, 
bolo primárne a výlučne použité na 
všetkých vežiach a bránach 1. sta-
vebnej fázy. Zachovalo sa v znač-
ne obmedzenej miere, a to hlavne 
v interiéroch pod vrstvami sekun-
dárnych omietok. Uvedený spôsob 
povrchovej úpravy bol použitý aj 
na hradobných úsekoch postave-
ných v 1. stavebnej fáze. Stretáva-
me sa s ním na všetkých murova-
ných architektúrach mesta, teda aj 
obytných a sakrálnych objektoch. 
Vzhľadom na obmedzenie jeho po-
užívania, pravdepodobne iba na 13. 
storočie, je dôležitým identifikačným 
a datovacím prvkom stavieb tohto 
obdobia33.

Druhy veží 1. stavebnej fázy 
Výskum dokázal, že na pôvod-

nom opevnení boli použité tri druhy 
Obr. 13. Pohľad smerom od priekopy na vežu č. 22 v západnom krídle po jej 
stavebnej rekonštrukcii v 90. rokoch 20. storočia (číslovanie podľa obr. 4).

Obr. 12. Pôdorysy a rezy typickou vežou v priamom úseku na základe výsku-
mu veže č. 22 v západnom krídle opevnenia (číslovanie podľa obr. 4; rekon-
štrukcia autor).
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veží: veže v priamych úsekoch, ná-
rožné veže a mestské brány. Z ne-
zisteného pôvodného počtu veží sa 
v nadzemných murivách zachovalo 
trinásť v priamych úsekoch opev-
nenia, z toho tri zostali uzavreté a 
z ostatných stojí zväčša len predná 
stena do predpolia, prípadne zvyš-
ky bočných na výšku dvoch až troch 
podlaží nad dnešným terénom. Na 
základe doterajších poznatkov mô-
žeme konštatovať, že všetky zacho-
vané veže si boli navzájom podob-
né z hľadiska rozmerov, dispozície, 
konštrukcie, stavebného materiálu i 
primárnej povrchovej úpravy lícnych 
plôch muriva. Ani v jednom prípade 
sa nezachovali v celej výške, ale aj 
na základe stojacich zvyškov kon-
štrukcií možno bezpečne tvrdiť, že 
pôvodne boli päťpodlažné. 

Veže v priamych úsekoch
Všetky typy veží vrátane brán 

mali pôvodne päť nadzemných 
podlaží a neboli podpivničené (obr. 
10–14)34.

Prvé podlažie v polohe prízemia 
malo na stene orientovanej do mes-
ta menšiu štrbinovú strieľňu, ktorá 
ako jediná osvetľovala priestor. Jej 
úzky štrbinový otvor na vonkajšom 
líci steny široký asi 8 cm sa smerom 
dnu lievikovito rozširoval na asi 50 
až 60 cm na vnútornom líci. Otvor 
zhora prestropili drevenými doskami 
hrúbky 3 až 4 cm. Podlažie neobsa-
hovalo žiadne iné primárne otvory a 
vstupovalo sa doň pravdepodobne 
po rebríku otvorom v strope.

Druhé podlažie malo na stene 
smerom do mesta pravdepodobne 
vstupný otvor nezisteného tvaru35. 
Na stene orientovanej do priekopy 
v závislosti od polohy veže niekedy 
bývala štrbinová strieľňa. Mala plný 
parapet a segmentový záklenok. Jej 
špalety sa z 8 cm širokej a asi 100 
cm vysokej štrbiny na vonkajšom 
líci v smere dovnútra na obe strany 
lievikovito rozširovali. Stretávame 
sa s ňou hlavne na vežiach v stred-
ných úsekoch južného a severného 
krídla, v polohách pravdepodobne 
najviac ohrozených36.

Tretie podlažie bolo opatrené 

na postreľovanie a pozorovanie 
priestoru priekopy ako aj kurtín me-
dzi vežami tromi vysokými štrbino-
vými strieľňami podobných rozme-
rov ako na 2. podlaží. Umiestnené 
v rámci pôdorysu boli tak, aby si 
obrancovia pri nich vzájomne ne-
prekážali. Posúvanie ich polohy 
smerom do strán bolo príčinou toho, 
že strieľne v prednej stene do prie-
kopy v podlažiach nad sebou neboli 
umiestňované na spoločnej zvislej 
osi. Bočné strieľne boli situované vo 
výške asi 7 metrov nad pôvodným 
terénom. Vzhľadom na svoju polo-
hu boli pôvodne určené na postre-

Obr. 16. Juhozápadná nárožná veža č. 32 (číslovanie podľa obr. 4), pohľad 
od priekopy, stav po rekonštrukcii.

Obr. 15. Detail vonkajšieho líca se-
vernej bočnej steny veže č. 22 v zá-
padnom krídle opevnenia (číslova-
nie podľa obr. 4) v úrovni pôvodne 
nadzemného 1. podlažia so zvyška-
mi tzv. „šmorcov“, striedavo vystupu-
júcich riadkov pôvodného mmuriva 
veže.

Obr. 14. Pohľad smerom od mesta na vežu č. 22 v západnom krídle po jej sta-
vebnej rekonštrukcii v 90. rokoch 20. storočia (číslovanie podľa obr. 4).



ľovanie a pozorovanie predprsne 
murovaných hradieb, priľahlých k 
obom bočným stranám veží. Tie boli 
totiž stavané v zmysle pôvodného 
zámeru výstavby opevnenia, kto-
rý počítal s ich výstavbou v polohe 
kurtín medzi vežami. Ani po zmene 
zámeru v priebehu výstavby 1. sta-
vebnej fázy a vybudovaní zemných 
valov sa ich funkcia však nezmeni-
la. Na stene obrátenej k mestu bol v 
úrovni strieľní situovaný veľký oken-
ný otvor s výplňou situovanou na 
vonkajšom líci. Jeho kolmá špaleta 
ukončená rovným plným parapetom 
a segmentovým záklenkom sa do 
interiéru rozširovala. Otvor široký 
90 a vysoký 150 cm osvetľoval celé 

podlažie (veža č. 22).
Štvrté podlažie malo veľkú strieľ-

ňu v stene orientovanej do priekopy 
a pravdepodobne opäť veľké okno 
do mesta v rovnakej polohe ako 
na 3. podlaží. (veža č. 26 a 39). 
Konštrukciu prekrývajúcu interiér 
zhora nepoznáme, lebo žiadna zo 
skúmaných veží sa do tejto úrovne 
nezachovala. Pravdepodobne v nej 
bol vytvorený vstup na otvorenú 
ochodzu v piatom podlaží.

Piate podlažie sa nezachovalo 
na žiadnej z dnes existujúcich veží. 
Vzhľadom na to, že všetky veže 1. 
stavebnej fázy boli neskôr znižova-
né až do polovice 4. podlažia a se-
kundárne v 14. storočí opatrené no-

vým cimburím, nezachovalo sa nám 
ich pôvodné ukončenie. S ohľadom 
na hrúbku murív 4. podlažia u veží 
č. 22, 26, 32 a 39 možno tvrdiť, 
že nad sebou nieslo ďalšie, piate 
podlažie. Na základe analógií sa 
domnievame, že bolo nezastreše-
né, s otvorenou ochodzou chráne-
nou predprsňou a ukončenou cim-
burím. Jeho tvar sa pravdepodobne 
zhodoval s cimburím murovanej 
hradby z 1. stavebnej fázy (obr. 22). 
Práve cimburie s možnosťou streľ-
by na útočiaceho nepriateľa zhora 
medzerami medzi ozubmi možno 
u tohto typu veží považovať za naj-
dôležitejšie miesto vedenia aktívnej 
obrany proti nepriateľovi37.

Dôležitou súčasťou exteriéro-
vých povrchov všetkých druhov 
veží vrátane brán boli tzv. šmorce 
(obr. 15). Bola to úprava bočných 
stien vytváraná už počas výstavby 
veží. Mali podobu asi o 5 až 7 cm 
vystupujúcich riadkov tehál strie-
dajúcich sa s dvomi riadkami tehál 
v rovine steny. Vytvárali súvislú 
obdĺžnikovú plochu v strednej časti 
bočných stien v úrovni 1. a 2. podla-
žia, zodpovedajúcu veľkosťou a po-
lohou predpokladanému kontaktu 
s plánovanou murovanou hradbou. 
„Šmorce“ mali zabezpečiť kvalitné 
previazanie riadkového tehlového 
muriva veží s plánovanými muro-
vanými hradbami, ktoré mali byť 
následne postavené v úsekoch me-
dzi nimi. Ich existencia je dokladom 
pôvodného zámeru opevniť mesto 
celomurovaným opevnením. Dolo-
žené boli na severnej bočnej stene 
veže č. 22 a západnej stene veže č. 
14. Podľa polohy „šmorcov“ v stre-
de bočných stien veží možno pred-
pokladať, že z línie pôvodne zamýš-
ľanej murovanej hradby mali veže 
predstupovať smerom do priekopy 
minimálne o 150 cm38.

Nárožné veže 1. fázy mestského 
opevnenia

Zo štyroch pôvodných nárožných 
veží sa zachovali tri v nadzemných 
murivách, severovýchodná bola 
zbúraná, jej polohu však vieme 
presne určiť. S výnimkou severozá-
padnej veže situovanej v priečelnej 
polohe boli ostatné veže orientova-
né v polohe diagonálnej. Z nich sa 
zachovali iba juhozápadná (obr. 16) 
a juhovýchodná v rozsahu čiastoč-
ne zachovaných dvoch stien pô-
dorysu orientovaných smerom do 
priekopy. Umiestnenie štrbinových 
strieľní na oboch jej predných ste-
nách sa riadi rovnakými zásadami 
ako na predných stenách veží v 
priamych úsekoch opevnenia. Štr-
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Obr. 18. Horná brána, pohľad od mesta, zameranie z roku 1819, zachytá-
va bránu zachovanú iba v dvoch dolných podlažiach, tvarovanie obidvoch 
vstupných otvorov, okno, odrazníky a kamenný sokel neboli neskoršími úpra-
vami voči pôvodnému stavu pravdepodobne zmenené (ŠOKA Trnava, MG, 
mestské brány, portae).

Obr. 17. Dolná brána, pohľad od mesta, zameranie z roku 1819, zachytáva 
bránu zachovanú v pôvodnej podlažnosti a objeme, upravenú iba v tvarova-
ní otvorov, výzdobe nároží a s barokovou valbovou strechou (ŠOKA Trnava, 
MG, mestské brány, portae).



binová strieľňa na 2. podlaží orien-
tovaná do predpolia bola situovaná 
iba na jednej z vonkajších stien (juž-
nej), ale na 3. podlaží na obidvoch 
(južnej aj západnej). Od typickej 
veže v priamom úseku sa odlišovali 
absenciou strieľne alebo okna v 1. 
podlaží orientovanom smerom do 
mesta39.

Brány 1. stavebnej fázy 
Štyri z murovaných päťpodlaž-

ných veží slúžili ako mestské brány. 
Ležali v miestach, kde významné 
dobové diaľkové obchodné trasy, 
tzv. Česká a Poľská cesta, pretínali 
líniu opevnenia. Vo východnej časti 
mesta hlavná severojužná komuni-
kácia ústila Halenárskou ulicou do 
Lovčickej brány na juhu a jej pô-
vodné pokračovanie do Malženickej 
na severe. Na hlavnej osi západnej 
časti zástavby vo vyústení Hlavnej 
ulice stála Dolná, Lautenberská, či 
Bratislavská brána a na severnom 
konci Štefánikovej ulice Horná, Štul-
puchlerská brána (obr. 4). V priebe-
hu 19. storočia boli všetky zbúrané. 
Horná brána (veža č. 19) a Dolná 
brána (veža č. 36) boli predtým za-
merané Nadzemné stavebné kon-
štrukcie sa zachovali iba na Lovčic-
kej bráne, a to v rozsahu západnej 
steny40. Z pôvodnej vežovitej brány 
z 13. storočia sa v nadzemnom mu-
rive zachoval len úsek od vnútorné-
ho líca priľahlého úseku hradby až 
po jej pôvodné juhozápadné náro-
žie (obr. 3).

Archeologickým výskumom Lov-
čickej brány realizovaným K. Mes-
zárosovou v roku 1983 bolo odkryté 
aj zaniknuté severozápadné náro-
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Obr. 20. Horná brána, celková situácia s vodnou priekopou, zameranie z ro-
ku 1819. Zachytáva presný pôdorys brány v úrovni prejazdu a priebeh za-
chovanej časti renesančnej hradby na východnej strane mosta (ŠOKA Trnava, 
MG, mestské brány, portae).

Obr. 19. Horná brána, priečny rez v pozdĺžnej osi prejazdu s pohľadom na renesančnú hradbu po stranách mosta cez 
priekopu, zameranie z roku 1819. Zachytáva bránu zachovanú iba v dvoch dolných podlažiach a zastrešenú baro-
kovou strechou nad 2. podlažím, tvarovanie obidvoch vstupných otvorov a trámového stropu nad prejazdom (ŠOKA 
Trnava, MG, mestské brány, portae).



žie41. Veža mala pôvodne pri styku 
s terénom (asi 150 cm pod dnešnou 
úrovňou) 40 cm vysoký a asi 10 cm 
široký sokel, v hornej časti ukonče-
ný šikmo skosenou soklovou rímsou 
(obr. 21). Zachoval sa po celej dĺžke 
západnej fasády (ako aj pod sekun-
dárne pristavanou priľahlou hradbou) 
a na odhalenom, asi 1 m širokom 
úseku severnej fasády. Na nárožiach 
bol sokel vyhotovený z pieskovco-
vých kvádrov, presne opracovaných 
na vonkajších, ložných aj styčných 
špárach. V úsekoch medzi nárožia-
mi bol z lomového kamenného mu-
riva s maltou roztieranou zo škár do 
líca. V hornej časti sokel ukončovala 
soklová rímsa horizontálneho priebe-
hu, vytvorená z jedného riadku opra-
covaných pieskovcových kvádrov, 
so šikmým okosením v tvare pultovej 
striešky, bez presahu a ďalšej pro-
filácie. Nad soklom brány, v mieste 
dotyku vnútorného líca hradby, sa 
zachovalo lomové murivo do výšky 
70 cm, ktoré pokračovalo za hrad-
bou miestami do výšky až 100 cm. 
Jeho povrch tvorila vrstva malty roz-
tieraná zo škár do líca muriva. Nad 
ním pokračovalo škárované tehlové 
murivo. Škárovanie bolo robené len 
v ložných škárach širokých 2,5 až 
4,5 cm a bolo dohora dozadu šikmo 
skosené. Toto pôvodné murivo sa pri 
severozápadnom nároží nezacho-
valo a za hradbou bolo až po hornú 
úroveň kamenného armovania ju-
hovýchodného nárožia odstránené 

a miestami doplnené sekundárnou 
plentážou. Nárožia veže až do výšky 
220 cm nad soklom boli vyarmova-
né z pieskovcových opracovaných 
kvádrov (jeden rad sa zachoval na 
severozápadnom nároží, v celej výš-
ke na juhozápadnom nároží). 

Vzhľadom na absenciu soklov na 
hranolových vežiach najstaršej fázy 
z 13. storočia možno ich výskyt na 
Lovčickej a Malženickej bráne pova-
žovať za jeden zo znakov typických 
pre mestské brány tohto obdobia 
v Trnave42.

Brány sa od ostatných veží odli-
šovali prejazdom v spodnom podla-
ží, ktoré malo preto odlišný pôdorys. 
Ten sa zachoval iba v prípade Hor-
nej a Dolnej brány na zameraní z 19. 
storočia, vyhotovenom pred ich zbú-
raním (ŠOKA Trnava, MG, mestské 
brány, portae). Najviac informácií 
o pôvodnej celkovej veľkosti brán 
zachytáva zameranie Dolnej brány 
ako päťpodlažnej. Najlepšie zacho-
vaný prejazd s pôvodným tvarovým 
a konštrukčným riešením nachádza-
me na zameraní Hornej brány. V 
hmote ešte pravdepodobne pôvod-
ná, mala dĺžku 7,4 m v smere pre-
jazdu a šírku 8,3 m. Priestor celého 
prízemia ako spodného podlažia ob-
jektu vypĺňal prejazd. Tvoril ho jed-
nopriestor vymedzený po stranách 
230 cm hrubými bočnými stenami. 
Ich plochy neobsahovali žiadne 
otvory. Vlastný vstupný kamenný 
portál do prejazdu bol vsunutý do 

hmoty veže asi o 2 metre. Priestor 
medzi portálom a fasádou zaberala 
v pôdoryse pravouhlá nika vstupu. 
Zaklenutá je mierne zahrotenou 
valenou klenbou. Do fasády nika 
vyúsťuje otvorom bez obruby, ukon-
čeným mierne zahroteným plným 
oblúkom43. Niku na vnútornej strane 
ukončoval vstupný, pravdepodobne 
kamenný portál s lomeným oblúkom. 
Za portálom vstupu sa šírka prejaz-
du po oboch stranách rozširuje asi 
o 30 cm. Z vnútornej strany portálu 
boli pôvodne zrejme osadené ťažké 
dvojkrídlové, dnu otváravé drevené 
vráta, zaistené znútra asi závorou. 
Brána neobsahovala obvyklý padací 
most, takže prichádzajúci návštev-
níci, čakajúci na otvorenie mestskej 
brány, sa dostali až tesne k nej. Keď-
že v noci a čase nebezpečia bývala 
zavretá, nika pred vstupným portá-
lom plnila asi funkciu ochrany pred 
poveternostnými vplyvmi. Interiér 
prejazdu bol prestropený dreveným 
trámovým stropom. V stene zo stra-
ny od mesta je vytvorený vstupný 
otvor bez portálu tvorený klenbovým 
pásom v tvare mierne zahroteného 
oblúka. Pri jeho styku s terénom 
bol kamenný odrazník. Fasádu aj 
otvor prejazdu v dolnej časti lemoval 
predstupujúci sokel.

Murovaná hradba 1. stavebnej 
fázy

Pravdepodobne zanedlho po do-
budovaní hranolových uzavretých 
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Obr. 21. Severozápadné nárožie sokla Lovčickej brány, veža č. 40.



veží a brán začali v priebehu prvej 
stavebnej fázy budovať prvé úse-
ky murovaných hradieb (obr. 4). 
Identifikované boli zatiaľ tri, jeden 
v južnom krídle medzi vežou č. 39 
a Lovčickou bránou č. 40 (číslova-
nie podľa obr. 5; obr. 22–25) a dva 
v severnom krídle44 medzi vežami 
č. 13, 14 a 15 (obr. 26)45.

Vzhľadom na povrch bočnej ste-
ny Lovčickej brány upravený šká-
rovaním a po celej dĺžke prebieha-
júci vystupujúci kamenný sokel je 
zrejmé, že murovaná hradba z 1. 
stavebnej fázy priliehajúca k jej zá-
padnej stene vznikla až následne 
po postavení veže. Archeologická 
sonda v kontakte ich murív zistila, 
že vrchný okraj základu obidvoch 
stavieb leží na tej istej úrovni. Z toho 
vyplýva, že terén pri stavbe hradby 
sa od výstavby veže nezmenil, vý-
stavbe hradby nepredchádzal zem-
ný val ako u väčšiny murovaných 
úsekov hradby. Hradba teda muse-
la vzniknúť zanedlho po dostavbe 
Lovčickej brány v 1. stavebnej fáze. 
Jej výstavba teda časovo súvisí 
s budovaním zemných valov. 

Ako veľmi zaujímavý sa javí vzťah 
veže 1. stavebnej fázy opevnenia, 
stojacej na južnom konci predmet-
ného úseku najstaršieho typu hrad-
by. Hradba zjavne pristavaná až ná-
sledne k veži leží v tesnej blízkosti 
jej štrbinovej strieľne, vo východnej 
bočnej stene 3. podlažia. Azda ide 
o nepresnosť, ku ktorej pri výstav-
be realizovanej vo viacerých sta-
vebných krokoch mohlo dochádzať 
častejšie.

Charakteristickým znakom pred-
metnej hradby z 1. stavebnej fázy 
bolo jej murivo. Spôsobom murova-
nia46 a primárnou povrchovou úpra-
vou všetkých nadzemných plôch 
muriva tzv. podrezaným škárova-
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Obr. 22. Schéma tvaru cimburia murovanej hradby z 1. stavebnej fázy v zachovanom úseku medzi vežou č. 39 a Lov-
čickou bránou č. 40 v južnom krídle opevnenia (číslovanie podľa obr. 4).

Obr. 23. Cimburie murovanej hradby z 1. stavebnej fázy medzi vežou č. 39 
a Lovčickou bránou č. 40 v južnom krídle opevnenia, s prezentáciou aj ná-
sledného stavebného vývoja. Pohľad od priekopy, stav po rekonštrukcii v 80. 
rokoch 20. storočia.

Obr. 24. Rekonštrukčný model veže 
č. 39 (číslovanie podľa obr. 4) s mu-
rovanou hradbou z 1. stavebnej 
fázy (vľavo) a mladšou hradbou z 2. 
stavebnej fázy (vpravo), pohľad zo 
strany od mesta. Zobrazuje tvarovú 
odlišnosť hradieb 1. a 2. fázy.

Obr. 25. Rekonštrukčný model veže 
č. 39 (číslovanie podľa obr. 4) s mu-
rovanou hradbou z 1. stavebnej fázy 
(vľavo) a mladšou hradbou z 2. sta-
vebnej fázy (vpravo), pohľad od prie-
kopy. Zobrazuje tvarovú odlišnosť 
hradieb 1. a 2. fázy.



ním ho možno stotožniť s murivom 
pôvodných hranolových veží 1. sta-
vebnej fázy opevnenia.

Hradba s murovanou ochodzou 
bola 280 cm široká a až 10 m vy-
soká stenová konštrukcia určená na 
obranu pred nepriateľom s použitím 
chladných zbraní. V hornej čas-
ti hradby smerom od mesta viedla 
v rámci hrúbky múru ochodza. Bol 
to v niekoľkometrovej výške nad te-
rénom situovaný chodník pre obran-
cov chránených pred nepriateľom 

80 cm širokou a 220 cm vysokou 
predprsňou, ukončenou zubovitým 
cimburím krytým strieškou. V kaž-
dom druhom ozube cimburia bola 
vysoká štrbinová strieľňa. Rovnako 
ako preluka, medzera medzi ozub-
mi, mala do exteriéru zošikmený 
parapet umožňujúci dobrý výhľad 
na svah priekopy pod hradbou.

Valy
Až počas výstavby opevnenia, po 

dostavbe murovaných veží po ce-

lom obvode budúceho stredoveké-
ho mesta a začatí výstavby prvých 
murovaných úsekov hradieb, došlo 
k rozhodnutiu o zmene pôvodného 
zámeru. Zrejme v dôsledku politic-
kej situácie asi vznikla požiadavka 
na urýchlenie dokončenia súvislého 
prstenca opevnenia. Novým rieše-
ním bola výstavba zemného valu vo 
funkcii kurtín spájajúcich jednotlivé 
veže namiesto pôvodne uvažova-
ných murovaných hradieb z pále-
ných tehál (obr. 4).

Násyp zemného valu nespevňo-
vala roštová ani komorová konštruk-
cia, nestretávame sa uňho ani s čel-
nou kamennou plentou či predsunu-
tou bermou, ktoré tvorili charakteris-
tické stavebné a konštrukčné prvky 
obvyklé u drevozemných valov pred-
chádzajúceho obdobia. Základom 
jeho konštrukcie bol sypaný zemný 
násyp47. Vytvorený bol zo zeminy 
vyťaženej pri hĺbení vodných priekop 
(obr. 27). Jej postupným navŕšením 
vznikla súvislá línia spájajúca bočné 
steny murovaných veží. Zemný val 
sa v pôvodnej podobe pravdepo-
dobne nikde nezachoval. Na základe 
jeho zachovaných zvyškov a analó-
gií predpokladáme, že šlo o niekoľko 
metrov široký násyp dosahujúci do 
výšky maximálne dvoch metrov nad 
úroveň pôvodného terénu48. Masa 
zemného valu bola asi postupne po 
vrstvách zhutňovaná a jeho povrch 
upravený a zarovnaný, aby mohol 
odolávať erózii. Jeho šírka pravde-
podobne nepresahovala dĺžku boč-
nej steny veží. Od úrovne ochodze 
asi pod 30˚ uhlom klesali svahy valu 
smerom do mesta alebo do priekopy. 
Asi po celej dĺžke úseku bol na jeho 
vrchole vytvorený priebežný chodník 
alebo komunikácia vo funkcii obran-
nej ochodze. Predpokladáme, že na 
jej vonkajšom obvode stála drevená 
rovinná konštrukcia vo funkcii pred-
prsne, poskytujúca ochranu pred 
streľbou protivníka. Šlo nesporne 
o niektorý z druhov palisády.

Obranná hodnota valov však 
závisela od ich prevýšenia voči pri-
ľahlému terénu zo strany predpolia. 
V tejto polohe bola súčasne s budo-
vaním valov vyhĺbená až 20 m ši-
roká a 5 m hlboká vodná priekopa. 
Medzi dnom priekopy a palisádou 
zemného valu bol prevažne odko-
paním terénu vytvorený miestami 20 
až 30 m dlhý a ťažko schodný svah 
stúpajúci pod 30˚ uhlom (obr. 13). 
Vo východnom a západnom krídle, 
kde opevnenie prechádza najvyššie 
položenými polohami v meste, sa 
prevýšenie hornej plochy valu voči 
dnu priekopy pohybovalo v rozme-
dzí 8 až 15 m.
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Obr. 26. Murovaná hradba z 1. stavebnej fázy so škárovanou úpravou povr-
chu muriva zachovaná v úseku medzi vežami č. 13 a 14 v severnom krídle 
opevnenia. Jej deštruovaný stav v úrovni ochodze súvisí s asanáciou mladších 
prístavieb. Predprseň sa zachovala vo veľkom rozsahu aj s pôvodnou tehlovou 
strieškou, v časti sa zachovalo aj vnútorné líce ochodze hradby. Úsek sa na-
chádza v autentickom stave, dosiaľ nebol rekonštrukčne upravovaný. Pohľad 
od mesta.

Obr. 27A. Tvar terénu na priečnom reze geodetického zamerania priľahlého 
ku hradbe východného úseku mestského opevnenia při veži č.2 v areáli Zá-
padoslovenského múzea v Trnave. Vľavo od hradby na strane mesta terasa 
so zvyškami pôvodného zemného valu a klesajúci terén  smerom ku kostolu 
kláštera klarisek.  Vpravo od hradby zachovaný svah  mestskej priekopy. 



Zvyšky zemných valov boli arche-
ologickým výskumom identifikované 
takmer na celej trase opevnenia. Na 
povrchu dnešného terénu sú vidi-
teľné iba na svahoch zachovaných 
úsekov pôvodnej mestskej prieko-
py západného a východného krídla 
opevnenia. Pod dnešným terénom 
sa však ich zvyšky nachádzajú po 
celej pôvodnej trase49.

Konštrukcia zemných valov s dre-
venou palisádou bola však už v tom 
období zastaraná a neposkytovala 
najvyššiu kvalitu obrany, akú by si 
zaslúžilo mesto takého významu 
ako Trnava. Už od začiatku bola po-
važovaná za dlhodobé provizórium 
a počítalo sa s jej postupným nahra-
dzovaním murovanými hradbami 
hneď, ako to bude možné.

Priekopy
Súčasťou opevnenia mesta bola 

vodná priekopa, ktorá ho pravde-
podobne lemovala po celom von-
kajšom obvode. Podľa tvaru terénu 
sa jej šírka pohybovala okolo 20 
metrov a hĺbka minimálne 5 metrov 
(obr. 28)50. Nepriateľovi znemožňo-
vala prístup k vlastnému opevneniu. 
Iba v miestach prístupových ciest k 
mestským bránam bola premostená. 
V dobe hroziaceho nebezpečenstva 
bola napájaná hlavným tokom poto-
ka Trnávka, ktorý pretekal stredom 
mesta. Jej hĺbka závisela od tvaru 
pôvodného terénu. Najväčšia bola 
pozdĺž východného a západného 
krídla, lebo opevnenie tu prechá-
dzalo po hrebeni vyvýšenín spra-
šového pôvodu, ktoré presahovali 
okolitý terén v dobe jeho výstavby 
o 5 až 15 metrov51. Vyhĺbenie prie-
kopy a vybudovanie násypu pozdĺž 
jej severného úseku prehradilo pô-
vodný tok potoka Trnávka52. 

Hĺbenie priekop okolo mesta bolo 
zdrojom dostatočného množstva 
stavebného materiálu (hlina, štrk a 
tehliarska hlina) nielen pre výstavbu 
väčšiny stavebných konštrukcií. Ne-
postrádateľnou bola predovšetkým 
miestna spraš, tvoriaca dominantnú 
časť podložia lokality. Poskytovala 
veľmi kvalitný stavebný materiál na 
výstavbu drevohlinitých stavebných 
konštrukcií, ktoré boli najpoužíva-
nejšie v počiatočnom období vzni-
ku mestskej zástavby a mestského 
opevnenia. Postupne sa však zvy-
šovala jej spotreba hlavne na výro-
bu pálených tehál, ktoré boli takmer 
výlučným stavebným materiálom 
murovaných konštrukcií všetkých 
druhov stavieb mesta a rovnako aj 
jeho opevnenia už na počiatku ich 

vzniku v 13. storočí.
Väčšia časť mestskej vodnej 

priekopy bola po zániku obrannej 
funkcie opevnenia postupne zasy-
paná. Jej pôvodnú šírku v sever-
nom, východnom a južnom úseku 
vymedzujú komunikácie v trase his-
torických ciest lemujúcich priekopy 
po vonkajšom obvode.

Datovanie 1. fázy mestského 
opevnenia

Presné datovanie začatia ani 
ukončenia výstavby 1. fázy opev-
nenia samozrejme nepoznáme. 
S ohľadom na rozsah prác na rea-
lizácii najstaršej etapy možno pred-
pokladať, že trvala niekoľko desať-
ročí. Pretože na označenie mesta 
v 70. rokoch 13. storočia sa v latin-
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Obr. 27A. Tvar terénu na priečnom reze geodetického zamerania priľahlého ku hradbe východného úseku mestského 
opevnenia při veži č.2 v areáli Západoslovenského múzea v Trnave. Vľavo od hradby na strane mesta terasa so zvyška-
mi pôvodného zemného valu a klesajúci terén  smerom ku kostolu kláštera klarisek.  Vpravo od hradby zachovaný svah  
mestskej priekopy. 

Obr. 27B. Celkový pohľad zo severu na sondy archeologického výskumu zem-
ného valu opevnenia na vyvýšenej terase pri hradbe zo strany od města v po-
lohe veže č.2.



sky písaných správach už používal 
pojem „civitas“53, podľa dobových 
zvyklostí sa predpokladá, že v tej 
dobe už bolo opevnené. Za plat-
nosti tohto predpokladu je pravde-
podobné, že prvá písomná zmienka 
o fortifikácii v meste z roku 1258, v 
ktorej sa spomína predaj zeme le-
žiacej mimo priekop mesta („extra 
fossatum existentem“), hovorí o 
existencii opevnenia 1. stavebnej 
fázy v tomto období54, 55. Ak vezme-
me do úvahy už spomínanú časovú 
náročnosť výstavby takéhoto roz-
siahleho diela, možno vysloviť zatiaľ 
len hypotézu, že začatie výstavby 1. 
fázy mestského opevnenia možno 
teda klásť niekedy do obdobia ešte 
pred polovicou 13. storočia, okolo 
doby udelenia mestských práv.

Podkladom pre toto tvrdenie sú 
výsledky archeologických výsku-
mov realizovaných vo viacerých 
polohách južného, východného a 
západného krídla opevnenia, ktoré 
doložili nielen existenciu zemného 
valu predchádzajúceho výstavbe 
murovaných hradeb v danom úse-
ku, ale aj nálezy staršieho pred-
mestského osídlenia datované do 
12. a 13.storočia 56, 57.

K datovaniu opevnenia nám 
takisto napomáha aj technológia 
primárnej povrchovej úpravy teh-
lových murív veží a najstarších 
úsekov murovaných hradieb pr-
vej stavebnej fázy, tzv. podrezané 
škárovanie. Tento druh povrchovej 
úpravy sa u nás používal od román-
skeho obdobia až do gotiky začiat-
ku 14. storočia. V Trnave je bežný 
na všetkých murovaných architek-
túrach fortifikačných, meštianskych 
alebo sakrálnych stavieb bez vý-
nimky, od počiatkov ich výstavby 

súvisiacich so vznikom mesta až 
do konca 13. storočia58, 59. Takáto 
úprava, v tomto období bežne roz-
šírená, nahrádzala funkciu omietky, 
lebo uzatvárala povrch muriva pred 
stekajúcou vodou. Išlo o tzv. škáro-
vanie muriva, charakteristický spô-
sob úpravy románskych architektúr 
z kamenných kvádrikov alebo tehál, 
používaný v mnohých oblastiach 
Európy, okrem iného aj v Nemec-
ku, odkiaľ pochádzala veľká časť 
trnavských kolonistov. Rovnakou 
technológiou stavali a upravovali 
povrch stien všetkých murovaných 
architektúr, ktoré v priebehu 13. 
a asi ešte aj začiatkom 14. storočia 
vznikali v Trnave a aj na viacerých 
vidieckych lokalitách v okolí.

Vplyv vzniku opevnenia na osíd-
lenie mesta

Poloha koryta Trnávky ako aj 
ohraničenie nivy potoka v polohe 
budúceho stredovekého mesta sa 
z dlhodobého hľadiska činnosťou 
toku často menila. Koniec tomuto 
prirodzenému vývoju terénu spravi-
la až regulácia potoka, uskutočnená 
výstavbou mestského opevnenia. 
Jeho súčasťou už v prvej stavebnej 
etape bola vodná priekopa z von-
kajšej strany lemujúca súvislú líniu 
zemných valov a hradieb. Existencia 
priekop umožnila regulovanie príto-
ku vody do mesta a odvedenie nad-
bytočného množstva v období vyso-
kého stavu. Spontánny vývoj koryta 
Trnávky v polohe mesta sa vtedy 
zastavil. Poloha koryta sa prestala 
meniť, močariny a rašeliniská sa za-

čali vysúšať. Komunikácie vzniknu-
té po tomto období sa už nemuseli 
prispôsobovať rozsahu príležitostne 
zaplavovaného územia. To zname-
ná, že všetky komunikácie a nová 
zástavba v polohe bývalej nivy po-
toka, pokiaľ neviedli po prirodze-
ných vyvýšeninách, mohli vzniknúť 
až v období po vzniku mesta, t. j. 
po vybudovaní opevnenia. Zástav-
ba pôvodne podmáčaného územia 
nasledovala zväčša až po zavezení 
mohutnými vrstvami navážok.

Pracovné sily
Budovanie tohto na svoju dobu 
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Obr. 27D alebo Obr. 27D1. Detail zá-
kladu hradby založenej do zemného 
valu navŕšeného na povrch pôvodné-
ho terénu. Základová špára hradby 
z druhej stavebnej fázy sa nachádza 
nad úrovňou pôvodného terénu pred 
výstavbou  prvej fázy opevnenia s va-
lom. 

Obr. 27E. Násyp sypaného zemného 
valu, do ktorého boli v 14. storočí za-
hĺbené základy veže č. 2 budovanej 
súčasne s murovanými hradbami v 
2. stavebnej fáze. Profil archeologic-
kej sondy, výskum J. Urmínského z 
Okresného múzea v Hlohovci v roku 
2006, ukazuje sklon postupne sypa-
ných vrstiev zemného valu tvoreného 
prevažne sprašovou hlinou.

Obr. 27F. Detail zemného násypu 
valu tvoreného prevažne zo spraše 
vyťaženej při hĺbení vodném prieko-
py

Obr. 27C. Celkový pohľad na sondu 
pri základovom murive hradby. Na 
pozadí kamenné základové murivo 
a sekundárne upravované nadzem-
né tehlové murivo hradby.
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veľmi rozsiahleho fortifikačného die-
la v celkovej dĺžke 3 km si určite vy-
žiadalo obrovské náklady a na jeho 
realizácii sa muselo podieľať veľké 
množstvo obyvateľstva vrátane kva-
lifikovaných murárov a iných profe-
sií. Jeho realizácia je zrejme nemys-
liteľná bez účasti nielen miestneho 
obyvateľstva, ale asi aj obyvateľstva 
okolitých obcí. Vzhľadom na to, že 
richtárom alebo ich rodinám v obdo-
bí 13. a 14. storočia patrilo niekoľko 
okolitých obcí, je spomínaný pred-
poklad pravdepodobný. Výstavba 
takéhoto rozsiahleho stavebného 
diela mohla vzhľadom na vtedajší 
počet obyvateľstva trvať aj niekoľko 
desaťročí.

Druhá stavebná fáza – 14. 
storočie

Historické okolnosti
Ďalšie, i keď nie priame vojenské 

ohrozenie pre mesto opäť nastalo 
koncom 13. storočia počas bojov 
o trón medzi odbojnými feudálmi 
a uhorským panovníkom v blízkosti 
Trnavy. Na sklonku 13. storočia sa 
Trnava na dlhšiu dobu dostala do 
rúk oligarchu Matúša Čáka Trenčian-
skeho, ktorý od mesta bezohľadne 
vymáhal vysoké peňažné dávky. Po 
hospodárskom a stavebnom útlme 
od dvadsiatych rokov 14. storočia až 
do začiatku 15. storočia trvalo nové 
obdobie prosperity. Súviselo s upev-
nením postavenia uhorských panov-
níkov Karola Róberta z Anjou, Ľudo-
víta I. a Žigmunda Luxemburského, 
ktorí Trnavu niekoľkokrát navštívili 
a udeľovaním ďalších mestských 
privilégií podporovali rozvoj mesta 
súvisiaci s obnovením medzinárod-
nej obchodnej trasy – tzv. Českej 
cesty. S rastom Trnavy, jedného 
z najvýznamnejších a najbohatších 
miest Uhorska v tom období, súvi-
sela potreba mestského opevnenia 
zodpovedajúcej kvality60. Stav zem-
ných valov z polovice 13. storočia sa 
poškodením vojnovými udalosťami, 
nedostatkom údržby a zrejme aj ná-
sledkami požiaru, ktorý v roku 1325 
zničil domy v celom meste, zhoršil, 
takže bolo nevyhnutné dokončiť jeho 
prestavbu a modernizáciu.

Základná charakteristika
Myšlienku opevniť Trnavu sú-

vislým okruhom murovaných mest-
ských hradieb sa podarilo dokončiť 
až v jej druhej stavebnej fáze, rea-
lizovanej po krátkodobom preruše-
ní prác až v druhej a tretej tretine 
14. storočia. Výstavbu murovaných 
hradieb, začatú už v prvej staveb-
nej fáze (asi iba niekoľkými úsekmi 

v južnom a severnom krídle), usku-
točnili vo všetkých úsekoch, kde 
v prvej stavebnej fáze boli použité 
zemné valy. Trasa hradieb kopírova-
la ich pôvodný priebeh61. Vo východ-
nom a západnom krídle do dlhých 
úsekov medzi pôvodnými vežami 
z prvej fázy postavili spolu s hrad-
bou desať nových hranolových veží. 
Od starších sa odlišovali pôdorysom 
v tvare písmena veľkého U, otvo-
reným smerom do mesta a svojou 
výškou zhodnou s hradbami.

Stavebný materiál
Na rozdiel od veží a hradieb po-

stavených v prvej stavebnej fáze 
sa v nadzemných murivách 2. sta-

vebnej fázy popri prevládajúcom 
tehlovom murive začalo miestami 
používať aj lomové kamenné mu-
rivo. V južnom krídle ich vzájomne 
striedali v jednotlivých asi meter vy-
sokých vrstvách. Technológia muro-
vania stien po vrstvách, používaná 
pri každom druhu muriva, súvisela 
s výstavbou lešenia62. Murovanie 
po jednotlivých vrstvách prebieha-
lo zvyčajne naraz po celom úseku 
vymedzenom staršími vežami. Po-
užívalo sa aj pri budovaní základov 
murovaných z lomového kameňa. 
Horné riadky základovej vrstvy nie-
kedy vymurovali už z tehál. Nasade-
nie nadzemného muriva na základ 
sa niekedy prejavuje posunom po-

Obr. 29. Hradba z 2. stavebnej fázy po rekonštrukcii s prezentáciou mladších 
strieľní a smolných nosov v prelukách pôvodného cimburia, úsek východného 
krídla.

Obr. 28. Priestor vodnej priekopy pri západnom krídle opevnenia (dnes ako 
mestský park) si zachoval pôvodnú dĺžku a šírku. Jeho profil bol čiastočne po-
zmenený najskôr počas užívania nánosmi bahna a v 20. storočí pri sadových 
úpravách.



lohy vonkajšieho líca. Základy mali 
nelícovaný povrch, hĺbku 100 až 140 
cm a šírku okolo 200 cm. Po stra-
nách presahovali nadzemné murivo 
v rozmedzí 0 až 10 cm. Ich základo-
vá ryha bola vyhĺbená do násypov 
pôvodných zemných valov. V sú-
časnosti veľká časť základových 
konštrukcií hradieb a veží 2. staveb-
nej fázy je čiastočne alebo po celej 
výške odkrytá a nachádza sa nad 
úrovňou dnešnej nivelety terénu63.

Prevládajúcim stavebným mate-
riálom boli stredoveké pálené tehly, 
tzv. prstovky s charakteristickými 
stopami po prstoch na hornej ploche. 
Od tehál používaných v murivách 
veží a hradieb 1. stavebnej fázy sa 
odlišovali hlavne menšími rozmermi 
a homogénnejším zložením ich ma-
teriálu. Najvýraznejším rozdielom 
však bolo omietanie povrchu nad-
zemných murív namiesto tzv. škáro-
vania povrchu, ktoré bolo výlučným 
druhom povrchovej úpravy všetkých 
murív z 1. stavebnej fázy.

Murovaná hradba zo 14. storočia
Úseky murovaných hradieb 2. 

stavebnej fázy boli budované po-
stupne, pravdepodobne podľa mie-
ry ohrozenia jednotlivých polôh. Ich 
realizácia prebiehala niekoľko de-
saťročí. Parametre ako výška a šír-
ka hradieb sa menili v závislosti od 
polohy. Najväčšiu šírku, ale aj výšku 
dosahovali kurtiny v stredných úse-
koch severného a južného krídla, čo 
asi súviselo s močaristým terénom 
bývalej nivy potoka. V týchto polo-
hách bolo asi problematické hĺbiť 
priekopy do takej hĺbky ako na pô-
vodne vyvýšených miestach terénu. 

Minimálna hrúbka hradby s mu-
rovanou ochodzou bola 180 cm, 
celková výška hradby okolo 8 m 
kolísala podľa polohy, hrúbka pred-
prsne 55 cm, jej výška od ochodze 
asi 190 cm. Predprseň bola ukonče-
ná cimburím. Šírka ozubov asi 205 
cm a šírka prelúk asi 90 cm sa me-
dzi jednotlivými úsekmi rozmerovo 
i proporčne líšila. V každom druhom 
ozube bola úzka štrbinová strieľňa s 
rovným parapetom a dovnútra lievi-
kovito rozšírenou špaletou s rovným 
prekladom64 (obr. 29). Typickou 
súčasťou murovaných hradieb boli 
schodiská vytvorené zúžením muri-
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Obr. 32.  Otvorená veža č. 25 z 2. 
stavebnej fázy v západnom krídle 
opevnenia po rekonštrukcii v 70. ro-
koch 20. storočia.

Obr. 30. Pôvodné jednoramenné 
schodisko v hrúbke ochodze hradby 
južného krídla medzi vežami č. 35 
a 36 (číslovanie podľa obr. 4).

Obr. 31. Pôvodné dvojramenné schodisko v hrúbke ochodze hradby južného 
krídla medzi vežami č. 32 a 33 (číslovanie podľa obr. 4).



va ochodze. Spájali úroveň terénu 
mesta s ochodzou. Vyskytovali sa 
v dvoch variantoch. Jednoramen-
né boli umiestňované v koncových 
úsekoch v blízkosti veží alebo brán 
a dvojramenné v strede dĺžky hra-
dobného úseku (obr. 30, 31).

Jednotlivé úseky sa od seba odli-
šovali v druhu použitého muriva a je-
ho povrchovej úprave, hrúbke hrad-
by, v proporciách cimburia a riešení 
jeho detailov.

Otvorené veže
Hranolové otvorené veže vznikli 

v miestach potreby zahustenia roz-
stupov pôvodných uzavretých veží 
vo východnom a západnom krídle 
(obr. 32 – 34). Postavili ich spo-
lu desať, najviac na západe, vždy 
uprostred vzdialenosti medzi dvoma 
pôvodnými vežami. Od starších sa 
odlišovali pôdorysom v tvare písme-
na veľkého U otvoreným smerom do 
mesta a svojou výškou zhodnou s 
priľahlými úsekmi hradieb. Tento typ 
znemožňoval, aby sa tu v prípade 
obsadenia nepriateľ mohol opevniť. 
V strede bočných strán do nich ús-
tili priľahlé úseky hradieb. Hrúbka 
stien a poloha ochodze zodpove-
dala profilu telesa hradieb. Ich inte-
riér bol v úrovni ochodze priľahlých 
úsekov hradby rozdelený trámovým 
stropom. Spodné podlažie v úrov-
ni terénu so skladovacou funkciou 
neobsahovalo žiadne otvory, horné 
v úrovni ochodze slúžilo na obranu 
a bolo ukončené cimburím.

Úpravy veží z 1. etapy
V 14. storočí, po vybudovaní mu-

rovaných hradieb medzi pôvodnými 
vežami v trase pravdepodobne pa-
lisádového opevnenia, bezprostred-
ne nedochádza k žiadnym zisteným 
stavebným úpravám na vežiach 1. 
stavebnej fázy. Avšak väčšina ich 
bočných strieľní 3. podlažia bola 
pristavaním murovaných hradieb 

zakladaných do zvýšeného terénu 
zemných valov znefunkčnená ich 
prekrytím predprsňou alebo ocho-
dzou. Z toho dôvodu boli neskôr 

zamurované. Úroveň ochodze no-
vopostavenej hradby zväčša nebý-
vala totožná s úrovňou niektorého z 
podlaží pôvodnej veže. 
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Obr. 34. Otvorená veža č. 29 v západnom krídle opevnenia po rekonštrukcii 
v 90. rokoch 20. storočia. Pohľad od priekopy. Priebežný kamenný základ je 
dokladom súčasného vzniku otvorenej veže a hradby.

Obr. 33. Otvorená veža č. 7 vo východnom úseku, dosiaľ neupravovaná, so 
zachovaným pôvodným cimburím sekundárne doplneným o mladšie strieľne, 
pohľad od priekopy.
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slovenského..., Staromestská ulica – areál 
Západoslovenského múzea..., Výskumná 
správa archeologického výskumu v areáli 
amfiteátra..., Trnava, amfiteáter, rekon-
štrukcia... ref.8. 

19 Vzdialenosť veží 1. fázy tu dosaho-
vala dvojnásobok voči severnému a juž-
nému krídlu.

20 STANÍK, Ivan: Mestské opevnenie 
Trnavy. In: Dejiny Trnavy, 2. vydanie (v 
tlači).

21 Na južnom konci východného krídla 

opevnenia pri juhovýchodnej nárožnej 
veži.

22 V strednej časti západného krídla 
opevnenia.

23 STANÍK, Ivan: Architektonický vý-
skum Lovčickej brány mestského opevne-
nia v Trnave v južnom krídle. Materiál je 
archivovaný v Krajskom stredisku štátnej 
pamiatkovej starostlivosti v Bratislave 
(veža č. 40), 1983; STANÍK: Architekto-
nický výskum veže mestského opevnenia 
v Trnave v južnom... ref. 11.

24 Odchýlka dĺžky protiľahlých strán 
nepresahuje 5 %, t. j. 35 m. Takmer pra-
vouhlý tvar pôdorysu porušuje nepravidel-
né oblúkovité vydutie strán v smere do 
predpolia o 12 až 50 m.

25 Ich celkový počet nie je dosiaľ zis-
tený, časť z nich bola neskôr asanovaná 
a nebola archeologicky preskúmaná.

26 Ref. 10.
27 Tým sa vývoj trnavského opevnenia 

odlišuje od opevnení väčšiny miest toho 
obdobia, ktoré budovali po jednotlivých 
úsekoch podľa stupňa ich ohrozenia. Vý-
robné kapacity tehelní v meste boli už len 
výrobou pálených tehál pre 30 hradob-
ných veží určite kapacitne vyťažené na 
najvyššiu mieru.

28 Ref. 10.
29 Ref. 11.
30 Ref. 10.
31 STANÍK: Architektonický výskum 

juhozápadnej nárožnej…, Architektonický 
výskum veže mestského opevnenia v Tr-
nave v južnom krídle...  ref. 11; ref. 10.

32 32 Preto sa v náhodných polohách 
môžeme stretnúť s ojedinelým riadkom 
tehál kladených na stojato či v miernom 
sklone, pripomínajúcim klasické „opus 
spicatum“ známe z rímskeho obdobia aj 
na našom území. V tomto prípade však 
plnilo iba funkciu vyrovnávajúceho riadku 
muriva.

33 Ref. 10.
34 STANÍK: Architektonický výskum 

juhozápadnej nárožnej…, Architektonický 
výskum veže mestského opevnenia v Tr-
nave v južnom krídle...  ref. 11; ref. 10.

35 35 Na žiadnej z autorom skúmaných 
veží v období rokov 1983 – 2008 sa táto 
poloha pôvodnej dispozície preukázateľ-
ne nezachovala. O jeho existencii vieme 
z výskumu realizovaného na veži č. 26. 
Z úrovne terénu k nemu pravdepodobne 
viedli drevené rebríkové schody, ktoré v 
prípade nebezpečia bolo možné odstrániť, 
a tak znemožniť nepriateľovi prístup do 
interiéru.

36 Veže č. 13, 14 a 39
37 MÉSZÁROSOVÁ: Nálezová správa 

archeologického výskumu veže západ-
ného... ref. 15; STANÍK: Architektonický 
výskum veže č. 24..., Architektonický vý-
skum veže mestského opevnenia v Trna-
ve v južnom krídle... ref. 11.

38 Veža č. 24; MÉSZÁROSOVÁ: Ná-
lezová správa archeologického výskumu 
veže západného... ref. 15; STANÍK: Archi-
tektonický výskum veže č. 24... ref. 11.

39 MÉSZÁROSOVÁ: Nálezová správa 
archeologického výskumu juhozápadnej... 
ref. 15; ref. 11.

40 Jej severná časť pochádza z pôvod-
nej vežovitej brány z 13. storočia a južná 
časť gotického predbránia z 15. storočia. 
Hrúbka múru neodpovedá pôvodnej hrúb-
ke týchto obvodových stien, lebo bola zo 
strany bývalého prejazdu, pravdepodob-
ne pri asanácii veže, osekaná a dodatoč-
ne oplentovaná.
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41 MÉSZÁROSOVÁ: Nálezová správa 
archeologického výskumu Lovčickej… ref. 
12; ref. 13.

42 STANÍK – URMINSKÝ: Mestská pa-
miatková rezervácia Trnava... ref. 8.

43 Pravdepodobným dôvodom vytvo-
renia niky pred vstupným portálom bolo 
situovanie padacej mreže tesne pred 
portálom tak, aby mohla byť príslušným 
zariadením zdvíhaná pozdĺž vnútorného 
líca prednej steny do priestoru 2. podlažia. 
Analógiu tohto riešenia nachádzame na 
Michalskej bráne mestského opevnenia 
v Bratislave pochádzajúcej takisto z 13. 
storočia.

44 Je veľmi pravdepodobné, že s po-
kračovaním archeologických výskumov 
hlavne v severnom a južnom krídle sa po-
darí zistiť ďalšie. Nasvedčujú tomu nálezy 
murív dvoch zaniknutých úsekov hradieb 
južného krídla opevnenia v blízkosti jeho 
križovania s pôvodnou trasou potoka 
pretekajúceho mestom. Ich šírka nadzá-
kladového muriva 245 cm poukazuje na 
pravdepodobnú príslušnosť k najstarším 
murovaným hradobným úsekom pochá-
dzajúcim z prvej stavebnej fázy.

45 STANÍK: Architektonický výskum 
veže mestského... ref. 11.

46 Na široké ložné škáry, druhom malty, 
charakterom a rozmermi tehál.

47 47 MÉSZÁROSOVÁ: ref. 15; UR-
MIN. : Výskumná správa archeologického 
výskumu v trase zemnej... ref. 8; URMIN-
SKÝ: Trnava – Michalská ulica, rekon-
štrukcia…, Trnava – Vajanského… ref. 
15; URMIN., STANÍK: ref. 8. 

48 O výške navŕšených zemných valov 
voči dobovému terénu na strane mesta 
najobjektívnejšie vypovedajú výsledky 
archeologických sond k základovým mu-
rivám hradieb postavených v 14. storočí 
sekundárne do ich zvyškov, najlepšie v 
kontakte s murivom veže z 1. stavebnej 
etapy. Valy totiž budovali až po postavení 
veží navŕšením zeminy na povrch vtedaj-
šieho terénu. Jeho dobovú niveletu určuje 
horná úroveň základov veží. Hradby v 14. 
storočí stavali v trase pôvodných valov, 
zvyčajne na vrchole ich násypov, niekedy 
po ich predchádzajúcom čiastočnom zní-
žení. Úroveň terénu v dobe výstavby mu-
rovaných hradieb určuje horná úroveň ich 
základov. Výškový rozdiel medzi hornou 
úrovňou základov veží a základov hradieb 
jednoznačne predstavuje zvyšok pôvod-
ného valu. Valy identifikované archeolo-
gickými sondami minimálne na pätnástich 
miestach vo všetkých krídlach opevnenia 
mali v dobe výstavby do nich zakladaných 
hradieb výšku od 80 do 140 cm.

49 Nie sú však opticky vnímateľné, lebo 

od doby ich vzniku v 13. storočí došlo k 
zásadným zmenám tvaru terénu v meste. 
Vo väčšine prípadov ide o nárast terénu, 
nezriedkavo aj o dva metre. V niektorých 
prípadoch boli však znížené.

50 Šírka priekopy v južnom úseku na 
parkovisku pri ihrisku zistená výskumom 
bola 20,5 m.

51 Realizácia východnej priekopy si 
vyžiadala najrozsiahlejšie výkopové prá-
ce, lebo bola vedená v blízkosti hrebeňa 
pôvodnej vyvýšeniny. Jej zvyšok, ktorý 
zostal za priekopou v predpolí, bol zdro-
jom materiálu pre niekoľko tehelní až do 
20. storočia.

52 Severne od mesta, na mieste moča-
rín tak vznikol rybník približne tretinovej 
rozlohy mesta. Bol prepojený s mestskou 
priekopou a v dobe hroziaceho nebezpe-
čenstva ho asi používali ako zdroj vody 
na jej napúšťanie. Kedy došlo k vzniku 
rybníka nad mestom a vybudovaniu no-
vého kanála, ktorý odvádzal vodu potoka 
novou trasou po západnom obvode mes-
ta, zatiaľ presne nevieme, avšak na vedu-
tách a mapách mesta z 18. storočia sú už 
zaznačené.

53 Roku 1273 kráľ Ladislav píše už o 
Trnave ako o hrade (Castrum tyrnense).

54 Ref. 3, s. 16.
55 Niektorí autori však túto správu po-

važujú za falsum.
56 URMINSKÝ: Výskumná správa č. 

3/2004... ref. 8: Až o čosi nižšie, bližšie k 
veži opevnenia (10 m južne od veže č. 8) 
bolo možné zistiť neporušené sterilné pod-
ložie tvorené sprašou a vo fragmentoch aj 
stredoveký terén, ktorý sa nachádzal v 
hĺbke 200 cm... vedľa základov veže boli 
objavené pozostatky zahĺbených materiá-
lových jám, ktoré sme datovali do obdobia 
pred vznikom mesta. Jamy boli zahĺbené 
do spraše a slúžili na exploatáciu zeminy 
pre výstavbu domov a iných objektov. Ob-
jekty boli neskôr vyplnené tmavou hlinou 
bez nálezov, terén nad nimi bol zarovnaný 
a navýšený násypom valu v období vzniku 
najstaršej fázy opevnenia. Takýchto zahĺ-
bených objektov, ktoré mali nepravidelný 
a bez zámeru členený tvar, sa vo výko-
poch našlo niekoľko, a hoci obsahovali 
len minimum včasnostredovekých črepov, 
je možné na základe tejto skutočnosti vy-
sloviť predpoklad, že táto časť budúceho 
mesta slúžila v 12. a 13.storočí na hro-
madnú ťažbu hliny. Výskum na Michalskej 
ulici v Trnave v roku 2000 dokázal, že 
lokalita bola osídlená ešte pred vznikom 
mesta a teda aj pred výstavbou samotné-
ho opevnenia. Pod násypom valu sa totiž 
našla včasnostredoveká keramika v kul-
túrnej vrstve prevrstvená neskôr násypom 

valu. Podobnú nálezovú situáciu priniesol 
aj výskum v roku 2003.

57 Ref. 8.
58 Ref. 9. 
59 STANÍK, Ivan : Najstarší typ murova-

ného stredovekého meštianskeho domu 
so vstupnou šijou v Trnave na Hlavnej uli-
ci č. 16. In: Doležel, Jiří (ed.): Forum urbes 
medii aevi III, Brno, 2004, s. 150 – 165.

60 KAZIMÍR, Štefan: K obchodu Trnavy 
do konca 14. storočia. In: Šimončič, Jozef 
(ed.): Trnava, 1988. Zborník materiálov 
z konferencie Trnava 1238 – 1988, Brati-
slava: Obzor, 1991, s. 31 – 43.

61 Ref. 15; ref. 8. Výnimku tvorili úseky 
v areáloch klariského a františkánskeho 
kláštora, kde bola hradba posunutá do 
priestoru priekopy asi o dva až tri metre.

62 Po dokončení vrstvy horný riadok 
muriva prekryli po celej ploche maltou. 
Po nadstavaní lešenia začali výstavbu 
ďalšieho riadku opäť naložením vrstvy 
malty a až na ňu kládli riadky muriva ďal-
šej vrstvy. Zdvojenie vrstiev malty v styku 
dvoch vrstiev muriva je opticky vnímateľ-
né hlavne na úsekoch, ktoré sú výlučne 
z tehlového muriva.

63 Došlo k tomu v priebehu 19. a 20. 
storočia v dôsledku vytvorenia pešieho 
chodníka po vonkajšom obvode hradieb, 
ktorý si vyžiadal odstránenie hornej časti 
svahu v styku s jeho základmi miestami 
o 50 až 200 cm. Táto skutočnosť prav-
depodobne viedla niektorých bádateľov 
k mylnému záveru o existencii murív star-
šej fázy opevnenia. K podobne nevhod-
ným terénnym úpravám došlo zo strany 
mesta pozdĺž južnej polovice západného 
krídla opevnenia. Súviseli so zmenou ni-
velety celého priľahlého územia, kde po 
asanácii pôvodnej zástavby došlo v 80. 
rokoch 20. storočia k výstavbe nového 
sídliska.

64 Ref. 11.
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Ivan Staník 
Das ursprüngliche Bauvorhaben für 
die mittelalterliche Befestigung von 
Trnava und seine allmähliche Verwirk-
lichung

Zu den größten Bauwerken des 13. und 
14. Jahrhunderts im ehemaligen Ungarn 
zählt eben der Bau der Stadtbefestigung 
in Trnava. Dieser Ort war seinerzeit mit 
seiner Fläche von 56 ha die größte Stadt 
Oberungarns und dank seiner günstigen 
Lage an der Kreuzung von Geschäftswe-
gen zählte er zu den bedeutenden mittel-
europäischen Zentren. Unter den Wehr-
anlagen der hiesigen mittelalterlichen 
Städte ist die Befestigung in mehrfacher 
Hinsicht führend. Sie ist am ältesten und 
einzigartig, was den in der 1. Bauphase 
benutzten Befestigungstypus betrifft. Mit 
ihrer Länge von etwa 3 km ist auch am 
längsten. Sie hat die meisten Türme (40). 
Einzigartig ist auch die Ziegelbauweise. 
Sie gehört zu den größten heute noch er-
haltenen Bauwerken.

1. Bauphase
Ursprünglich nahmen sich die Erbau-

er der ältesten Befestigung vor, einen 
damals fortschrittlichen geschlossenen, 
gemauerten Ringwall zu errichten, der 
die gesamte Stadt umgeben würde. Er 
hätte aus regelmäßig verteilten, prisma-
tischen, mehrstöckigen Türmen bestehen 
sollen, die miteinander durch Kurtinen 
sowie durch eine linienförmige, am äu-
ßeren Rand von einem Wassergraben 
umsäumte Abwehrkonstruktion verbun-
den gewesen wären. Die Kurtinen hätten 
aus Mauern bestehen sollen. Der Umfang 
des ursprünglichen Vorhabens zur Errich-
tung einer gemauerten Befestigung und 
ihre Zusammensetzung aus mehreren 
Elementen brachten die Notwendigkeit 
mit sich, das Projekt in mehrere Schritte 
aufzuteilen. Der Aufbau der Befestigung 
wurde mit der Errichtung von 30 formähn-
lichen, gemauerten Türmen gestartet, die 
im Rahmen einer Bauphase entstanden 
sind. Dadurch wurde die befestigte Stadt 
endgültig äußerlich begrenzt und die wei-
tere Entwicklung der Wehranlagen vor-
gezeichnet. Die Befestigung schloss ein 
für jene Zeit sehr ausgedehntes Gelände 
von 56 ha ein. Vor dem eigentlichen Bau-
beginn wurde ein rechteckiger Grundriss 
von 800x700 m abgesteckt. Einzelne Flü-
gel, die die vier Ecktürme verbanden, wa-
ren an der Außengrenze in den geraden 
Abschnitten durch weitere Türme unter-
teilt. Ihre Entfernung zueinander hing da-
von ab, wie stark der jeweilige Abschnitt 
gefährdet war. Dies folgte insbesondere 
aus den Geländeverhältnissen. Während 
der Abstand im unteren Teil des Gelän-
des, d.h. am Bach im Süd- und Nordflügel 
55 m betrug, waren es auf Anhöhen des 
West- und Ostflügels ca. 120 bzw. 200 m. 

Das oberirdische Mauerwerk der Türme 
bestand ausschließlich aus Ziegeln von 
unterschiedlicher, uneinheitlicher Größe 
(6–10x12–13,5x24,5–27 cm.) Ihre untere 
Fläche war rau infolge des Bestreuens der 
Arbeitsfläche mit Pflanzenresten und die 
Oberseite trug Fingerabdrücke. Die Zie-
gel waren in Reihen auf eine dicke Schicht 
grobkörnigen Schottermörtels dicht ne-
beneinander gelegt. Der aus den 2,5–5 
cm breiten Fugen ausfließende Mörtel 
wurde mit einer Maurerkelle schräg nach 
oben-hinten abgewischt. Durch das Ein-

drücken des Mörtels unter die Vorderseite 
der Ziegel war die Oberflächenbehand-
lung des Mauerwerks abgeschlossen. Die 
Neigung des Fugenunterschnitts ändert 
sich im Profil häufig dank der ungleich-
mäßigen Struktur des Mörtels und wird 
manchmal senkrecht. Unterschnittene 
Fugen der Innen- sowie Außenseite des 
Mauerwerks einschließlich der Gewände 
ursprünglicher Öffnungen wurden primär 
und ausschließlich bei allen Türmen und 
Toren der ersten Bauphase verwendet. 

Die in der 1. Bauphase errichteten pris-
matischen Türme der Stadtbefestigung 
hatten einen ungefähr quadratischen 
Grundriss mit einer Seitenlänge von 725–
811 cm. Ihre 250 cm breiten und 60–125 
cm tiefen Fundamente waren aus Bruch-
stein. Das gesamte oberirdische Mauer-
werk war aus Ziegeln mit Ausnahme der 
als Armierung dienenden Quadersteine 
an den Ecken des Erdgeschosses. Die 
Dicke des Mauerwerks betrug im ersten 
(oberirdischen) Stockwerk zunächst 230 
cm. An der Decke waren es um 15–30 cm 
weniger. In jeder Etage ging die Stärke um 
weitere 15 cm zurück, bis sie im vierten 
Stock nur noch 170–185 cm betrug. Die 
einzelnen Stockwerke waren verschieden 
hoch, am kleinsten war der 1. Stock, die 
Etagen 2 bis 4 waren gleich hoch. Ihre 
Höhe schwankte zwischen 290–330 cm. 
Das letzte, fünfte Stockwerk war offen. 
Die ursprüngliche Befestigung wies drei 
Arten von Türmen auf: Türme in geraden 
Abschnitten, Ecktürme und Stadttore. An 
ihren Seitenwänden gab es an der Stelle 
der vermuteten Anbindung an die Stadt-
mauer hervortretende Ziegelreihen, sog. 

„Schmorzen“, die das ursprüngliche Vor-
haben belegen. 

Nachdem alle gemauerten Türme und 
Tore fertig gestellt worden waren, wur-
de der Bau der Befestigung fortgesetzt. 
Dies geschah wahrscheinlich zunächst 
nach dem ursprünglichen Plan durch 
die Errichtung der Befestigungsmauern. 
Begonnen wurde zwischen den schon 
stehenden Türmen im Nord- und Südflü-
gel, in der Nähe der Stadttore bzw. des 
Feuchtgebiets der ehemaligen Aue des 
Bachs Trnávka. Im Hinblick auf die kleins-
te gegenseitige Entfernung zwischen den 
Türmen in diesem Abschnitt ging man 
wahrscheinlich davon aus, dass diese 
Lage am meisten gefährdet war. 

Ein charakteristisches Merkmal der 
betreffenden Befestigungsmauer war ihr 
Mauerwerk. Die Art und Weise des Mau-
erns mit breiten Fugen, die Mörtelsorte, 
der Charakter, die Maße der Ziegel und 
die primäre Oberflächenbehandlung aller 
oberirdischen Mauerwerkflächen durch 
sog. unterschnittene Fugen legen nahe, 
es mit dem Mauerwerk der prismatischen 
Türme der 1. Bauphase gleichzusetzen. 

Die mit einem gemauerten Wehrgang 
ausgestattete Befestigungsmauer be-
stand in einer 280 cm breiten und bis zu 
10 m hohen Wandkonstruktion. Ihr Zweck 
war es, einen Feind abzuwehren, der 
mit keinen Feuerwaffen, sondern nur mit 
Hieb- oder Stichwaffen kämpfte. Im obe-
ren Teil der Mauer führte ein eingebauter, 
der Stadt zugewandter Wehrgang, der 
nicht über die Mauer hinausragte. Es han-
delte sich um einen mehrere Meter über 
dem Gelände errichteten Gehsteig für die 
Verteidiger, der sie durch eine 80 cm brei-
te und 220 cm hohe Brustwehr vor dem 

Feind schützte, die mit einem zahnartigen 
Zinnenkranz und einem kleinen Dach be-
setzt war. In jeder zweiten Zinne gab es 
eine hohe Schlitzscharte. Ähnlich wie die 
Zinnenlücke hatte sie eine nach außen 
geschrägte Bank, die einen guten Aus-
blick auf die Hänge des Grabens unter der 
Befestigungsmauer gewährte. 

Der Aufbau weiterer Abschnitte der 
Befestigungsmauer wurde jedoch nicht 
fortgeführt. In jener Zeit ergab sich wahr-
scheinlich aus den politischen Ereignis-
sen und aus der Gefahr eines direkten 
militärischen Angriffs die Notwendigkeit, 
möglichst schnell eine geschlossene, die 
Stadt umgebende Abwehrlinie zu schaf-
fen. Das neue Vorhaben ließ sich mit der 
ursprünglich beabsichtigten gemauerten 
Befestigung der Abschnitte zwischen 
den Türmen nicht mehr vereinbaren. Da 
Steine fehlten, konnte die Befestigung 
mit Ausnahme der Fundamente nur aus 
gebrannten Ziegeln gebaut werden. Bei 
der Kapazität der dortigen Produktions-
anlagen hätten die Herstellung von Milli-
onen von Ziegeln und die Errichtung der 
Befestigung in der Gesamtlänge von fast 
3 km Jahrzehnte gedauert. Damals wurde 
wahrscheinlich das ursprüngliche Kon-
zept geändert und statt der gemauerten 
Befestigung wurde als endgültige Kon-
struktion ein Erdwall mit Palisade errichtet. 
Das dafür notwendige Material stammte 
aus dem ausgehobenen Wassergraben. 
Mit der Veränderung der Konstruktion 
der Kurtinen wurden die Arbeiten an der 
Beendigung eines geschlossenen Gürtels 
der Stadtbefestigung freilich tatsächlich 
beschleunigt. 

Die Konstruktion des Verteidigungs-
walls beruhte auf einer aufgeschütteten 
Erdböschung. Das Material dafür stamm-
te vom Aushub des Wassergrabens. 
Durch die allmähliche Aufschüttung ent-
stand eine zusammenhängende Linie, 
die die Seitenwände gemauerter Türme 
verband. In seiner ursprünglichen Form 
blieb der Erdwall wahrscheinlich nirgend-
wo erhalten. Anhand seiner heute noch 
erhaltenen Überreste und mit Hilfe der 
Analogie nehmen wir an, dass es sich um 
eine mehrere Meter breite Aufschüttung 
handelte, die höchstens 2 m über das Ge-
ländeniveau hinausragte. Die Masse des 
Erdwalls wurde möglicherweise schich-
tenweise verdichtet. Seine Oberfläche 
wurde hergerichtet und eingeebnet, um 
der Erosion standzuhalten. Der Wall ragte 
wahrscheinlich in seiner Breite nicht über 
die Länge der Seitenwand der Türme hin-
aus. Vom Niveau des Wehrgangs aus war 
die Wallböschung gegen die Stadt oder 
gegen den Graben hin in einem Winkel 
von ca. 30° geneigt. Wahrscheinlich war 
in der gesamten Länge des Abschnitts 
auf dem Wallkamm ein durchgehender 
Gehsteig oder ein Verkehrsweg errichtet, 
der die Funktion eines Wehrgangs erfüllte. 
Wir nehmen an, dass es an dessen äuße-
ren Rand eine hölzerne Konstruktion gab, 
welche die Funktion der Brustwehr erfüll-
te, d.h. die vor dem feindlichen Beschuss 
schützte. Es handelte sich allem Anschein 
nach um eine Art Palisade. 

Die Erdwälle hatten sicherlich einen 
geringeren Verteidigungswert als Stadt-
mauern. Daher müssen die Bauherren die 
Wälle von Anfang an für ein Provisorium 
gehalten haben, das anschließend durch 
die ursprünglich geplante Befestigung zu 
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ersetzen war. Wegen der zuvor genann-
ten Veränderungen wurden die Arbeiten 
an der geschlossenen gemauerten Be-
festigung nach dem ursprünglichen Bau-
vorhaben ohne Zweifel langwieriger und 
teurer. Die Erdwälle wurden bis auf die 
Stellen mit der ältesten gemauerten Be-
festigung im gesamten Umfang der For-
tifikation verwendet. Die Errichtung eines 
geschütteten, wahrscheinlich durch eine 
Palisade mit der Funktion einer Brustwehr 
ergänzten Erdwalls ist in der Stadtbefes-
tigung des 13. Jahrhunderts ein klarer 
Anachronismus, der die Wehrfähigkeit der 
Stadt bis zu einem gewissen Grad beein-
trächtigte. Seine Verwendung spiegelt an-
scheinend die akute Kriegsgefahr wider, 
die die Bürger vor eine Wahl stellte. Für 
sie war es dann besser, eine technisch 
überholte als eine unvollständige Befesti-
gung zu haben.

Zu den Wehranlagen gehörte ein Was-
sergraben, der die Stadt wahrscheinlich 
außen ganz umschloss. Je nach der 
Form des Geländes belief sich Breite des 
Grabens auf etwa 20 m und die Tiefe auf 
mindestens 5 m. 

Natürlich weiß man nicht genau, wann 
die 1. Bauphase der Stadtbefestigung 
begann und wann sie abgeschlossen 
war. Mit Rücksicht auf den Umfang der 
Arbeiten an der Bewältigung der ältesten 
Etappe ist anzunehmen, dass sie meh-
rere Jahrzehnte dauerte. Da für die Be-
zeichnung der Stadt in den 1270er Jahren 
in lateinischen Quellen bereits der Begriff 

„Civitas“ benutzt wird, wird im Überein-
klang mit zeitgenössischen Gewohnheiten 
angenommen, dass die Ortschaft damals 
schon befestigt war. 

Vor dem Aufbau der Stadtbefestigung 
hatte sich das Flussbett der Trnávka dort, 
wo später die mittelalterliche Stadt stand, 
oft verändert und damit die Grenzen der 
Bachaue verschoben. Erst die im Zusam-
menhang mit der Errichtung der Stadtbe-
festigung vorgenommene Bachregulie-
rung setzte dieser natürlichen Entwick-
lung ein Ende. Zur 1. Bauetappe gehörte 
nämlich ein äußerer, die geschlossene 
Befestigungslinie außen umsäumender 
Wassergraben. Die Existenz der Gräben 
ermöglichte es, die Zufuhr des Wassers 
in die Stadt zu regulieren und überflüssi-
ges Wasser in Zeiten der Überschwem-
mungen abzuführen. Somit wurde damals 
die natürliche Entwicklung des Bachbetts 
von Trnávka im Rahmen der Bachaue im 
Stadtbereich eingestellt. Die Lage des 
Bachbetts wurde stabil, Sümpfe und Torf-
moore begannen auszutrocknen.

2. Bauphase
Der erfolgreiche Abschluss des ur-

sprünglichen Vorhabens, die Stadt mit 
einer gemauerten Befestigung zu umge-
ben, bedeutete die Ablösung der Erdwälle 
zwischen den Türmen durch eine gemau-
erte Befestigung. Die Ablösung betraf 
einen Großteil des äußeren Randes der 
Befestigung und spielte sich in mehreren 
Etappen ab. Infolge der politischen Ent-
wicklung und einer vorübergehenden wirt-
schaftlichen Rezession erfolgte sie wahr-
scheinlich erst im Laufe des 14. Jahrhun-
derts. Die neu errichteten Mauern lagen 
auf Überresten der Erdwälle und folgten 
ihrem ursprünglichen Verlauf. Verglichen 
mit dem ursprünglichen Vorhaben gab es 
wieder mehrere Änderungen. 

Als Baumaterial der Befestigung über-
wiegen in der 2. Bauphase mittelalterliche, 

gebrannte Ziegel, sog. Fingerziegel mit 
charakteristischen Fingerabdrücken auf 
der Oberseite. Von den im Mauerwerk 
der Türme und Mauern der 1. Bauphase 
verwendeten Ziegeln unterschieden sie 
sich vor allem durch kleinere Abmessun-
gen sowie durch eine homogenere Ma-
terialzusammensetzung. Der deutlichste 
Unterschied bestand jedoch darin, dass 
die Oberfläche verputzt und nicht verfugt, 
wie es ausschließlich in der 1. Bauphase 
erfolgt war. 

Die mit dem gemauerten Wehrgang 
versehene Befestigungsmauer war min-
destens 180 cm dick und, je nach dem, wo 
sie sich befand, insgesamt ca. 8 m hoch. 
Die Brustwehr war 55 cm dick und ihre 
Höhe, gemessen vom Wehrgang, betrug 
ca. 190 cm. Die Brustwehr war durch Zin-
nen abgeschlossen. Die Abmessungen 
und Proportionen der ca. 205 cm breiten 
Zinnen und des ca. 90 cm ausmachenden 
Zwischenraums waren unterschiedlich, je 
nach dem, in welchem Abschnitt sich die 
Zinnen befanden. In jeder zweiten Zinne 
gab es eine schmale Schlitzscharte mit 
gerader Bank, mit einem trichterförmig 
nach innen erweiterten Gewände und 
geradem Sturz. Ein typischer Bestand-
teil der gemauerten Befestigung waren 
Treppen, die durch die Verjüngung des 
Mauerwerks des Wehrgangs entstan-
den. Sie verbanden die Stadt mit dem 
Wehrgang und kamen in zwei Varianten 
vor. Die einarmigen befanden sich in En-
dabschnitten nahe der Türme oder Tore 
und die zweiarmigen inmitten der Befesti-
gungsabschnitte. Die einzelnen Abschnit-
te unterschieden sich von einander durch 
die Art des verwendeten Mauerwerks und 
seine Oberflächenherrichtung, durch die 
Stärke der Mauer, durch die Proportionen 
der Zinnen und durch die Ausführung der 
Details.

Gleichzeitig mit dem Aufbau der Be-
festigung im West- und Ostflügel wurden 
auch neue Türme erbaut. Die neuen un-
terschieden sich von den älteren nicht nur 
durch die Form des Grundrisses, sondern 
auch durch die Höhe. Prismatische offene 
Türme der 2. Bauphase sind überall dort 
entstanden, wo es notwendig war, die 
Abstände zwischen den ursprünglichen, 
überdachten Türmen im Ost- und West-
flügel zu verkürzen. Es wurden insgesamt 
zehn solche Türme erbaut, die meisten im 
Westen. Sie lagen jeweils in der Mitte des 
zwischen zwei ursprünglichen Türmen 
befindlichen Abschnitts. Von den älteren 
unterschieden sie sich durch den U-förmi-
gen, gegen die Stadt hin offenen Grund-
riss sowie durch ihre Höhe, weil sie gleich 
hoch waren wie die anliegenden Mauer-
abschnitte. Dieser Typ verhinderte, dass 
sich dort der Feind bei einer Besetzung 
verschanzte. In der Mitte der Seitenwän-
de schlossen sich anliegende Mauerab-
schnitte an. Die Dicke der Mauern und 
die Position des Wehrgangs entsprachen 
dem Profil des Mauerkörpers. Der Innen-
raum war im Niveau des Wehrgangs der 
anliegenden Mauerabschnitte durch eine 
Balkendecke gegliedert. Das untere, im 
Geländeniveau gelegene Stockwerk dien-
te als Lager und hatte keine Öffnungen. 
Die im Niveau des Wehrgangs befindli-
che, obere Etage war zur Verteidigung be-
stimmt und durch Zinnen abgeschlossen.

Die Errichtung einer geschlossenen, 
gemauerten Ringbefestigung gemäß dem 
ursprünglichen Bauvorhaben wird als die 
erste Entwicklungsetappe der Stadtbe-

festigung in Trnava bezeichnet. Wegen 
des enormen Umfangs, der anspruchs-
vollen Errichtung und der politischen Ent-
wicklung dauerte sie über hundert Jahre. 
Der Bau wurde in zwei Phasen im Laufe 
des 13. und 14. Jahrhunderts realisiert. 
Bis auf kleinere Korrekturen wurde der zu 
Beginn der Errichtung beschlossene Plan 
eingehalten. 

Im Zuge der weiteren baulichen Ent-
wicklung der Befestigung von Trnava hat 
sich das mittelalterliche Konzept trotz ei-
nes Wandels, der vor allem mit der Ver-
besserung von Schusswaffen zusammen-
hängt, trotz der häufigen Kriegsgefahr 
und ungeachtet zahlreicher Modernisie-
rungsaufforderungen ungarischer Herr-
scher nur geringfügig geändert, sodass 
sie immer mehr überholt war. Abgese-
hen davon, dass Anlagen im Vorfeld der 
Stadttore mehrmals auf einen neueren 
Stand gebracht wurden, ging es meistens 
darum, die in der Brustwehr der Befesti-
gungsmauern und in den Wehrtürmen 
befindlichen Schießscharten umzubauen 
bzw. ihre Anordnung zu ändern. 
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Abbildungen
Abb. 1. Die Vedute des Kupferstechers 

Jozef Jäger aus Trnava aus den Jahren 
1740–1742 zeigt die Gesamtansicht der 
Stadt von Westen.

Abb. 2. Überreste der ursprünglichen 
Bachaue nördlich und südlich der Stadt 
sind auf der Karte der I. Militärkartierung 
der Umgebung von Trnava dargestellt.

Abb. 3. Die erste Entwicklungsetappe 
der Stadtbefestigung in Trnava, Rekon-
struktion der 1. Bauphase – 13. Jahrhun-
dert (Autor Ing. arch. Staník, Zeichnung 
Ing. arch. Gregorová und Kollektiv).

Abb. 4. Die erste Entwicklungsetappe 
der Stadtbefestigung in Trnava, Rekon-
struktion der 2. Bauphase – 14. Jahrhun-
dert (Autor Ing. arch. Staník, Zeichnung 
Ing. arch. Gregorová und Kollektiv).

Abb. 5. Die zweite Entwicklungsetappe 
der Stadtbefestigung in Trnava, 15.–17. 
Jahrhundert (Autor Ing. arch. Staník, 
Zeichnung Ing. arch. Gregorová und Kol-
lektiv).

Abb. 6. Die erhaltenen Baukonstruk-
tionen der Stadtbefestigung und ihre Zu-
gehörigkeit zu den einzelnen Phasen der 
baulichen Entwicklung.

Abb. 7. Taschen der Deckenbalken 
im 2. Stock und hölzerne Armierbalken 
im zerstörten Überrest der (östlichen) 
Vorderwand des bisher nicht reparierten 
Turms Nr. 8 im Ostflügel der Befestigung. 
Blick von der Stadt aus. 

Abb. 8. Die mittelalterlichen gebrannten 
Ziegel aus der Herstellung der Kolonisten, 
sog. „Fingerziegel“, hatten eine charakte-
ristische Oberfläche mit Abdrücken von 
Fingern wie der bestreuten Arbeitsfläche, 
was auf ihre manuelle Stückfertigung zu-
rückgeht.

Abb. 9. Der typische Charakter des 
Ziegelmauerwerks mit breiten Fugen und 
unregelmäßigem Anschluss der Steine. 
Die ursprüngliche Oberflächengestaltung 
durch Verfugen hat sich nur fragmenta-
risch erhalten, meistens in Innenräumen 
oder unter jüngerem Verputz, der bei 
Rekonstruktionsarbeiten nicht entfernt 
wurde. 

Abb. 10. Vermessung des Schnitts 
durch das Interieur des Turmes Nr. 39 
im Südflügel (Nummerierung nach Abb. 
5) mit dem Blick auf die Innenseite der in 
Richtung Graben ausgerichteten Vorder-
wand, mit Funden ursprünglicher Spalt-
schießscharten (Vermessung durch den 
Autor).

Abb. 11. Grundrisse der einzelnen 
Stockwerke des Turmes Nr. 39 im Süd-
flügel (Nummerierung nach Abb. 5) zu 
beiden Seiten Stadtmauerabschnitte der 
1. und 2. Bauphase (Vermessung durch 
den Autor).

Abb. 12. Grundrisse und Schnitte 
durch einen typischen Turm im geraden 
Abschnitt anhand der Erforschung des 
Turms Nr. 22 im Westflügel der Befesti-
gung (Nummerierung nach Abb. 5; Re-
konstruktion durch den Autor).

Abb. 13. Blick vom Graben aus auf den 
Turm Nr. 22 im Westflügel nach seiner 
baulichen Instandsetzung in den 90er 
Jahren des 20. Jahrhunderts (Nummerie-
rung nach Abb. 5).

Abb. 14. Blick von der Stadt aus auf 
den Turm Nr. 22 im nach seiner baulichen 
Instandsetzung in den 90er Jahren des 
20. Jahrhunderts (Nummerierung nach 
Abb. 5).

Abb. 15. Detail der Außenseite der 
nördlichen Seitenmauer des Turms Nr. 22 
im Westflügel der Befestigung (Numme-
rierung nach Abb. 5) auf dem Niveau des 
ursprünglich oberirdischen Erdgeschos-
ses mit Resten von abwechselnd her-
vortretenden Reihen des ursprünglichen 
Turmmauerwerks.

Abb. 16. Südwestlicher Eckturm Nr. 32 
(Nummerierung nach Abb. 5), Blick vom 
Graben aus, Zustand nach der Rekon-
struktion.

Abb. 17. Unteres Tor, Blick von der 
Stadt aus, Vermessung aus dem Jahre 
1819. Das Tor ist in seiner ursprünglichen 
Höhe und Umfang dargestellt, verändert 
sind nur Formen der Öffnungen, das De-
kor der Ecken und das barockzeitliche 
Walmdach (ŠOKA Trnava, MG, Stadttore, 
portae).

Abb. 18. Oberes Tor, Blick von der 
Stadt aus, Vermessung aus dem Jahre 
1819. Das Tor ist nur in den zwei unteren 
Etagen erhalten, die Form der beiden Ein-
gänge, das Fenster, die Ecksteine und der 
Steinsockel waren durch spätere Verän-
derungen wahrscheinlich nicht betroffen 
(ŠOKA Trnava, MG, Stadttore, portae).

Abb. 19. Oberes Tor, Querschnitt in 
der Längsachse der Durchfahrt mit dem 
Blick auf die Renassaince-Stadtmauer zu 
beiden Seiten der Brücke über den Gra-
ben, Vermessung aus dem Jahre 1819. 
Die Abbildung zeigt das nur in den zwei 
unteren Etagen erhaltene Tor, die Form 
der beiden Eingänge und der Balkendek-
ke über der Durchfahrt. Das Tor ist mit ei-
nem Barockdach über der zweiten Etage 
überdacht (ŠOKA Trnava, MG, Stadttore, 
portae).

Abb. 20. Oberes Tor, Gesamtsituati-
on mit Wassergraben, Vermessung aus 
dem Jahre 1819. Die Abbildung zeigt den 
genauen Grundriss des Tors auf dem Ni-
veau der Durchfahrt und den Verlauf des 
erhaltenen Teils der Renaissance-Stadt-
mauer auf der Ostseite der Brücke (ŠOKA 
Trnava, MG, Stadttore, portae).

Abb. 21. Nordwestliche Sockelecke des 
Lovčicker Tor, Turm Nr. 40.

Abb. 22. Schema der Zinnenform der 
gemauerten Befestigung aus der 1. Bau-
phase im erhaltenen Abschnitt zwischen 
Turm Nr. 39 und dem Lovčicer Tor (Nr. 40) 
im Südflügel der Befestigung (Nummerie-
rung nach Abb. 5).

Abb. 23. Zinnen der gemauerten Be-
festigung aus der 1. Bauphase zwischen 
Turm Nr. 39 und dem Lovčicer Tor Nr. 
40 im Südflügel der Befestigung mit der 
Darstellung auch der anschließenden 
Bauentwicklung. Blick vom Graben aus, 
Stand nach der Rekonstruktion in den 
80er Jahren des 20. Jahrhunderts.

Abb. 24. Rekonstruktionsmodell des 
Turmes Nr. 39 (Nummerierung nach Abb. 
5) mit gemauerter Befestigung aus der 1. 
Bauphase (links) und der jüngeren Fortifi-
kation aus der 2. Bauphase (rechts), Blick 
von der Stadt aus. Zu sehen ist der For-

menunterschied der 1. und 2. Bauphase.
Abb. 25. Rekonstruktionsmodell des 

Turmes Nr. 39 (Nummerierung nach Abb. 
5) mit gemauerter Befestigung aus der 1. 
Bauphase (links) und der jüngeren Fortifi-
kation aus der 2. Bauphase (rechts), Blick 
vom Graben aus. Zu sehen ist der For-
menunterschied der 1. und 2. Bauphase.

Abb. 26. Gemauerte Befestigung aus 
der 1. Bauphase mit verfugtem Mauerwerk 
im Abschnitt zwischen den Türmen Nr. 13 
und 14 im Nordflügel der Befestigung. Ihr 
baufälliger Zustand auf der Höhe des Um-
gangs hängt mit der Entfernung jüngerer 
Anbauten zusammen. Die Brüstung hat 
sich großenteils mit dem ursprünglichem 
Ziegeldach erhalten, teilweise blieb auch 
die Innenseite des Umgangs erhalten. Der 
Abschnitt befindet sich in einem authenti-
schen Zustand, er wurde bisher nicht re-
konstruiert. Blick von der Stadt aus.

Abb. 27. Böschung des aufgeschütte-
ten Erdwalls, in welchen im 14. Jahrhun-
dert die Fundamente des Turms Nr. 2 ein-
gesetzt wurden, der gemeinsam mit der 
gemauerten Befestigung der 2. Bauphase 
errichtet wurde. Das Profil des archäologi-
schen Suchschnitts (Grabung J. Urmínsky 
vom Bezirksmuseum Hlohovec aus dem 
Jahre 2006) zeigt die Neigung der schritt-
weise aufgeschütteten Schichten des 
Erdwalls, der überwiegend aus Lösslehm 
besteht.

Abb. 28. Der Raum des Wassergrabens 
am Westflügel der Befestigung, heute ein 
Stadtpark, ist in seiner ursprünglichen 
Länge und Breite erhalten geblieben. Sein 
Profil wurde später noch während seiner 
Nutzung teilweise durch Schlammablage-
rung und im 20. Jahrhunderts durch die 
Anlage des Parks verändert.

Abb. 29. Befestigung aus der 2. Bau-
phase nach der Rekonstruktion, die jün-
gere Schießscharten und Pechnasen in 
den Lücken der ursprünglichen Zinnen 
aufweist, Abschnitt des Ostflügels.

Abb. 30. Ursprüngliche einläufige Trep-
pe innerhalb des Umgangs im Südflügel 
zwischen den Türmen Nr. 35 und 36 
(Nummerierung nach Abb. 5).

Abb. 31. Ursprüngliche zweiläufige 
Treppe innerhalb des Umgangs im Süd-
flügel zwischen den Türmen Nr. 32 und 33 
(Nummerierung nach Abb. 5).

Abb. 32. Offener Turm Nr. 25 aus der 2. 
Bauphase im Westflügel der Befestigung 
nach seiner Rekonstruktion in den 70er 
Jahren des 20. Jahrhunderts.

Abb. 33. Offener Turm Nr. 7 im Ostab-
schnitt, bisher nicht restauriert, mit erhal-
tenen ursprünglichen Zinnen, die später 
durch jüngere Schießscharten ergänzt 
wurden, Blick vom Graben aus.

Abb. 34. Offener Turm Nr. 29 im West-
flügel der Befestigung nach der Rekon-
struktion in den 90er Jahren des 20. Jahr-
hunderts. Blick vom Graben aus. Das 
durchlaufende Steinfundament belegt die 
zeitgleiche Entstehung des offenen Tur-
mes und der Befestigungsmauer. 



Úvod

Doterajšia literatúra eviduje prí-
tomnosť 36 murovaných obyt-

ných domov, ktoré sa viažu na  po-
čiatky mesta Trnava. Sú súčasťou 
dnešných stavieb a poznanie ich 

rozmiestnenia v historickom jad-
re umožnilo definovať urbanistické 
atribúty vznikajúceho mesta ako 
sú uličná sieť a parcelácia.1 Obraz 
o mestských počiatkoch doplnili  po-
znatky o stavbách s mestotvornou 

funkciou, reprezentované farským 
kostolom, kláštormi  žobravých rá-
dov (františkáni, klarisky),  špitálom   
a   opevnením.2 (obr.1).

Pri meštianskej architektúre boli 
doposiaľ podrobne publikované  

Doplňujúce  poznatky k typu primárneho 
murovaného meštianskeho domu Trnavy Jaroslava Žuffová
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Obr. 1. Mapa počiatkov mesta Trnava. Na  pôdoryse Trnavy z pol. 20. stor. čiernymi plôškami vyznačená poloha   pr-
vých  murovaných  mestských  stavieb. 1. zaniknutý románsky  Kostol sv. Mikuláša ( nahradený gotickým) ,  2. klariský 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie s kláštorom, 3. zaniknutý pôvodný františkánsky Kostol sv. Jakuba s kláštorom (na-
hradený barokovým),   4. Kostol sv. Heleny so špitálom, 5. zaniknutý dominikánsky Kostol sv. Jána Krstiteľa s kláštorom 
( dnes univerzitný areál) , 6. opevnenie, ostatné čierne plôšky – domy typu prvotného murovaného meštianskeho domu, 
čierne plôšky v krúžkoch–mladšia etapa v rámci typu prvotného  murovaného meštianskeho domu Trnavy, sivé plochy 
– zaniknutá zástavba, drobné čísla –dnešné čísla domov, podľa:  STANÍK-ŽUFFOVÁ, Ref.1,  doplnila Žuffová 
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znaky  pivníc dnešných domov,  
ktoré boli pôvodnými prvými, do 
terénu len čiastočne zahĺbenými 
podlažiami. Pre ich zachovalosť 
v relatívne  autentickom stave bolo 
možné  definovať   spoločné  znaky  
ako napr.  poloha domu na parce-
le, vzťah domu k uličnej čiare, vzťah 
k vonkajšiemu terénu, pôdorysný 
tvar domu, dispozično-priestorové 
riešenie a spôsob zastropenia,  po-
loha vstupu  a tvar vstupného portá-
lu, situovanie a tvar okenných otvo-
rov a   výklenkov na  osvetľovacie  
telesá, stavebný materiál, technoló-
gia murovania a úprava  povrchov 
stien a pod.3

Tento vysoký počet spoločných 
znakov  potvrdzuje,  že pri počiat-
koch  mesta Trnava  stál  vyspelý 
typ obytného domu, stavaného pod-
ľa stavebných predpisov.4 Už keď 
bola problematika prvý raz vnesená 
do literatúry, sa rátalo s tým, že na 
pôde Trnavy sa zjavil  v súvislosti 
s  kolonizačnými  vlnami  z nemec-
kých oblastí, vyvolanými  udelením 
výsad slobodného kráľovského 
mesta v roku 1238.5  

V pátraní  po bližšom vymedze-
ní miesta   jeho  pôvodu  naše po-
znanie odvtedy nepokročilo, keďže 
stále nenachádzame  dostatok  po-
rovnávacieho materiálu  z nemec-
kého prostredia. Archeologické 
a stavebno - historické výskumy 
v nemeckom prostredí evidujú nále-
zy  viacerých  typov domov, avšak 
spoločné s našimi domami nachá-
dzame žiaľ len tie  znaky, ktoré ne-
nesú presnejšiu   výpoveď o lokali-
te pôvodu  kvôli svojej rozšírenosti 
v celej Európe, ako je čiastočná 
zahĺbenosť spodného podlažia do 
terénu a prístup doňho priamo z ex-
teriéru v podobe šijovitého výbež-
ku. Bežne rozšíreným znakom je 
tiež podpivničene celého pôdorysu 
domu  a časté je aj použitie tech-
nológie neomietaných, škárovaním 
upravených stien. Východisko  naj-
staršieho typu  trnavského murova-
ného domu nemožno podľa nášho 
názoru hľadať v type  saského 
tzv. komorového domu, pri ktorom 
murovaná bola iba hospodárska 
stavba v zadnej časti parcely, kto-
rú okolo r.1200 zmenili  na vykuro-
vanú stavbu, resp. tzv. kemenate. 
Zvyšok domu v prednej časti par-
cely bol z netrvanlivého materiálu 
a mohol mať rovnako štítovú ako aj 
odkvapovú orientáciu voči  komu-
nikácii.6  Na rozdiel od trnavského 
typu nie sú tieto murované objekty 
celými meštianskymi domami,  ale 
tvoria len jeden komponent obytnej 
stavby, tzv. dvojdomu, ktorá popri 

nich obsahuje  aj netrvanlivú  časť. 
Aj keď poloha niektorých trnav-
ských domov v hĺbke parcely by  
mohla nabádať  k úvahe,  že boli  
súčasťou  pôdorysu  drevohlinitej 
stavby  (ktorá by  stála v prednej 
časti parcely a časom bola nahra-
dená murovanou stavbou), musí-
me mať na zreteli fakt, že rovnako 
ako v hĺbke parcely sa trnavský 
typ domu vyskytoval  aj v expono-
vanej polohe, t.j. v úrovni  uličných 
čiar a na križovatkách významných 
komunikácií. Tým však  nie je po-
vedané,  že popri najstaršom type 
trnavského murovaného domu ne-
prežíval  na parcele aj jeho nemu-
rovaný predchodca. Práve jeho prí-
tomnosťou pri uličnej čiare v čase, 
keď sa začínalo s výstavbou muro-
vaného domu, si vysvetľujeme fakt, 
že niektoré murované  domy stoja 
v hĺbke parcely; nakoniec  počas 
výstavby murovaného domu musel 
stavebník s rodinou niekde bývať.  
Opäť však  treba zdôrazniť, že aj 
keď  nový murovaný dom  mohli 
prepojiť s  netrvanlivým  obytným  
domom,  obe stavby boli samostat-
né a kompletné obytné jednotky,  
pričom   netrvanlivý dom  ponechali  
zrejme  len na dožitie. Proti tomu, 
že by trnavský typ murovaného 
domu bol súčasťou tzv. dvojdomu 
vypovedá  aj to, že murovaná časť 
dvojdomu  bola vždy jednopriesto-
rom, zatiaľ čo trnavský typ má jed-
no, dvoj aj  trojpriestorové  variá-
cie. 

Jednoznačnú paralelu v  stred-
nej Európe nachádzame zatiaľ stále  
len na území Slovenska, konkrétne 
v blízkej  Bratislave v  tzv. dvoj-
priestorovom murovanom dome,  
avšak tam zas chýbajú analógie 
k trnavským jedno a trojpriestoro-
vým dispozíciám, čo ale môže byť 
spôsobené zatiaľ nižším stupňom 
poznania bratislavských domov.7  
Niektoré spoločné znaky poukazujú 
na existenciu rovnakého typu domu 
v Brne.8 Zatiaľ len indície signali-
zujú možnú prítomnosť rovnakého 
typu domu aj v Banskej Štiavnici 
a v Košiciach.9

Aj v problematike  časového za-
radenia prvotnej murovanej meš-
tianskej zástavby sme naďalej  nú-
tení zostať len na  nepriamom  urče-
ní  doby vzniku a trvania, keďže  ani   
najnovšie archeologické nálezy na 
mestských parcelách situáciu neob-
jasnili a archívne bádanie nemá pre 
Trnavu v tejto oblasti k dispozícii 
žiadne poznatky.10 Zatiaľ musíme 
preto stále vystačiť ako s  datovacou 
pomôckou s už spomínanou  škáro-
vacou technológiou úpravy režných 

povrchov stien, ktorá v Trnave tr-
vala len určitú obmedzenú dobu.  
Našli sa ňou upravené najstaršie 
jadrá  dvoch kláštorov  žobravých  
reholí, ktoré sa všeobecne považujú 
za mestotvorné stavby. Prítomnosť 
klarisiek v Trnave  datuje archívna  
zmienka do  roku 1239  a vybudo-
vanie prvého klariského kostola radí 
kunsthistória na základe  rozboru 
tvaroslovia do polovice 13. stor.11 
Františkánsky kláštor sa spomína 
k  roku 1240.12  Import   typu domu,  
ktorý  používa rovnakú technológiu 
úpravy povrchov stien ako vyššie 
uvedené kláštorné stavby, sa dá  
iste očakávať v tesnej časovej nad-
väznosti na ne.13  

Horná  hranica   uplatnenia typu 
primárneho meštianskeho domu sa 
určuje tiež len nepriamo,   opäť na 
základe  poznatkov o technológii 
úpravy povrchov stien v  klariskom  
kláštore. Tentoraz sa týkajú  2. vý-
vojovej etapy  kostola,  ktorá pre-
behla  v poslednej tretine 14. storo-
čia a  použili pri nej už   technológiu 
omietnutia stien, ktorá vychádza 
z iných princípov stavebného  a vý-
razového riešenia architektonických 
diel, než dovtedajšia architektúra, 
ponechávajúca steny režné.14

Na priblíženie hornej hranice 
uplatnenia typu  primárneho muro-
vaného meštianskeho domu v Tr-
nave nepriamo poslúžil aj  archeo-
logický výskum na parcele domu na  
Hviezdoslavovej  ulici č. 12.15 Tu sa  
síce nedoložila jeho prítomnosť,  ale 
po zbúraní nemurovaného – dre-
vohlinitého –   domu postavili ihneď 
vyspelý prejazdový dom, vychá-
dzajúci už z typologických výcho-
dísk  zásadne odlišných oproti tým, 
ktorými  disponovala  prvotná meš-
tianska zástavba.16 Keďže sa nový 
murovaný objekt dostal do kolízie 
so  starším netrvanlivým   domom,  
jeho vznik bolo  možné datovať zá-
nikom   drevohlinitého  predchodcu 
do 1. pol. 14. stor. Nástup moder-
ného - prejazdového typu domu 
už v 1. pol. 14. stor. nás oprávňuje  
predpokladať,  že  typ  prvotného 
murovaného domu sa určite musel 
v Trnave  objaviť už v 13. stor.  

Samozrejme je potrebné  počítať 
s tým, že popri modernejšom type, 
akým prejazdový dom bol,  ešte 
dlho prežívala tradícia domu  so zá-
kladnými znakmi typu  primárneho 
murovaného meštianskeho domu. 
Naďalej sa stavali  solitérne,  štítom  
k ulici orientované stavby, stojace 
pri bočnej hranici parcely s prístu-
pom do spodného podlažia pomo-
cou šije. Chýbal im už ale  hlavný  
znak –  škárovaním upravený po-
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vrch, pretože ich steny už pokrýva-
li  omietky. Ako príklad uvádzame 
zástavbu 3 parciel severného kon-
ca západného frontu Hlavnej ulice, 
kde popri  murovaných domoch 
najstaršieho  typu evidujeme  prí-
tomnosť domov,  ktoré sa na pôvod-
né podobajú, avšak absentuje pri 
nich škárovaním upravený povrch 
stien.17 (obr.2)

V  príspevku sa zameriame na 3 
oblasti prvotnej  meštianskej archi-
tektúry,  ktoré boli  v literatúre zatiaľ 
málo akcentované. Sú nimi znaky  
vyšších podlaží typu primárneho 
murovaného meštianskeho domu 
Trnavy, ďalej  postavenie primár-
neho murovaného domu v kontex-
te stredovekého vývoja zástavby 
na parcele a záverom vymedzíme 
v rámci typu najstaršieho domu  
mladšiu  vývojovú  etapu.  

1. „Znaky“ vyšších podlaží do-
mov  typu primárneho murované-
ho meštianskeho domu Trnavy  

Zatiaľ čo poznatkov  o prvých,  
pôvodne do terénu zahĺbených 
podlažiach máme mnoho, oveľa po-
malšie postupuje poznanie vyšších 
podlaží  najstarších domov. Tu nie 
je možné ako pri pivniciach využiť  
výhodu dobrého prístupu  a ani re-
latívne ľahkej  vizuálnej identifikácie 
znakov pre  nízku zachovalosť  au-
tentického stavu. Mozaika poznat-
kov o vyšších podlažiach,  na ktorú 
hodláme sústrediť v nasledujúcom 
pozornosť, sa preto dopĺňa len po-
zvoľna. Zatiaľ poznáme celistvý 
stav vyšších podlaží len pri 5 do-
moch18, o  mnohých ďalších  máme 
iba útržkovité znalosti.  (obr. 3) 

1.1.Podlažnosť 
Doterajšie pozorovania   nazna-

čujú, že v Trnave boli v počiatkoch 
urbanizmu rozšírené prevažne 
dvojpodlažné murované domy, 
popri ktorých zatiaľ poznáme 4  
trojpodlažné  stavby (predpokladá-
me,  že v závislosti od  rozšírenia 
podrobných  výskumov  aj  na vyššie 
podlažia  dnešných domov zistíme , 
že niektoré z domov, ktoré sa zatiaľ 
považovali za dvojpodlažné mali 
v skutočnosti aj tretie  podlažie).  

Na rozdiel od niektorých iných  
lokalít,  kde sa uvažuje o možnosti  
materiálovej  odlišnosti zahĺbeného  
podlažia od  vyšších partií (opro-
ti trvanlivému murivu spodného 
podlažia  sa  u vyššieho  podlažia  
pripúšťa netrvanlivý materiál)19, 
možno  pre Trnavu jednoznačne 
potvrdiť,  že typ najstaršieho mu-
rovaného meštianskeho domu 
mal všetky   podlažia vymurované 

z rovnakého materiálu a  rovnakou 
technológiou (t. j. z pálených tehál 
prstoviek, s neomietnutými, škáro-
vaním upravenými povrchmi stien).  
Fakt, že   pri  hospodárskych, do 
terénu čiastočne zahĺbených podla-
žiach sa doložila  rovnaká  úprava 
stien  ako pri horných obytných 
priestoroch,  a že dokonca nebol 
rozdiel ani medzi interiérovou a ex-
teriérovou úpravou  povrchu  stien  
dokazuje, že škárovanie bolo uni-
verzálnou technológiou,  pri ktorej  
nerozhodovala funkcia priestorov 
ani poloha jednotlivých povrchov 
stien. 

V súčasnom stave narušenia 
pôvodných domov je problematic-
ké získať poznatky o ich celkových 
výškach a  o výškach jednotlivých 
podlaží. Mnoho z pôvodných sta-
vieb má už zachované len spodné 
podlažie, ktoré ako neskoršia pivni-
ca nepodliehalo takým radikálnym 
zásahom  ako vyššie podlažia.20 
Pri identifikácii rozsahu zachova-
nia vyšších podlaží  sme využili  
opäť prítomnosť škárovaním upra-
vených povrchov stien. Často sa 
stáva, že steny 2. nadzemného  
podlažia  nie sú zachované v plnej 
výške a je možné, že vo viacerých 
ešte podrobne nepreskúmaných 
domoch sa výpoveď o existencii pô-
vodného  3. podlažia  stratila úplne.    
Zriedkavosťou sú preto zatiaľ  dva 
domy, v ktorých  sa podarilo  dolo-
žiť prítomnosť  škárovanej  úpravy  
ich najstarších jadier až po úroveň 
dnešných  korunných ríms (Hlavná 
1, Ul. Mikuláša Schneidera Trnav-
ského 5). Z nálezov vyplýva, že   

výška pôvodných domov bola totož-
ná ( možno aj väčšia, ak pripustíme 
možnosť odstránenia pôvodných 
vrchných partií) s dnešnými viac-
krídlovými  poschodovými prejazdo-
vými  domami, v rámci ktorých tvo-
ria najstaršie  jadro.   V oboch prí-
padoch išlo o pôvodné trojpodlažné 
domy (mali nad spodným podlažím 
dve nadzemné podlažia),  a  keďže 
pôvodný terén  bol situovaný oproti  
dnešnému o 1,5-2,5 m hlbšie, mali 
domy na rozdiel od ich nasledov-
níkov charakter vysokých a úzkych 
hranolových stavieb.  

Svetlú výšku vyšších podlaží bolo 
možné zatiaľ určiť iba v 3 prípadoch, 
aj to  len hypoteticky. V dome na Ul. 
M. Sch. Trnavského č.5 sme získali 
výšku každého z dvoch nadzem-
ných podlaží  len mechanickým roz-
delením známej  celej  výšky (700 
cm)  pôvodného domu nad spodným  
podlažím na 2 polovice.21 V dome 
na Hlavnej ul. č. 1 sme  popri celej  
výške domu nad spodným podlažím 
(900cm) mali k dispozícii aj nález 
primárneho okna v uličnej stene, 
čo umožnilo  vysloviť sa, aj keď vo 
dvoch alternatívach,   k výške kaž-
dého podlažia. Z okna sa zacho-
vala spodná časť vrátane parapet-
ného kameňa šambrány.  Okno sa 
však  našlo v tak neurčitej polohe, 
že  neumožnila jeho jednoznačné 
priradenie  k niektorému  z oboch  
vyšších  podlaží. Ak by  patrilo k 3. 
NP  a  polohu  dlážky tohto podlažia 
by sme  situovali  do hĺbky asi 100 
cm pod nájdený parapet, ohraničila  
by sa tým  výška 2. NP na 350 cm 
a na  3. NP by tak zostalo z celko-

Obr. 2.  Zástavba parciel severného konca západného frontu Hlavnej ul.  Čier-
ne plochy - múry domov  typu primárneho murovaného meštianskeho domu 
Trnavy, prekrížené  šrafovanie  - múry domov  identických  s domami typu 
primárneho meštianskeho domu  len s absenciou škárovania , podľa: ŽUFFO-
VÁ, Ref. 17



50

vej výšky domu  prekvapujúcich až 
550 cm. Avšak, ako vidno, úvaha 
má značnú slabinu v hypotetickom  
určovaní  polohy podlahy  voči pa-
rapetu okna.  Okno sa mohlo totiž 
nachádzať aj vo výške nedostupnej 
pre bežnú manipuláciu osobou sto-
jacou na podlahe. V takom prípade 
by mohlo patriť ešte dokonca aj k 2.
NP, kde by ale muselo byť  umiest-
nené až pod stropom,  lebo už si ne-
vieme predstaviť väčšiu výšku 2.NP 
ako 550 cm.22 (obr.4-8)

Jediný prípad doloženej výšky 
2.NP máme  zatiaľ len z domu na 
Hlavnej ul.č.16, kde sa podarilo 
zachytiť na južnej stene miestnos-
ti kapsu po centrálnom prievlaku  
pôvodného trámového stropu, si-
tuovanú vo výške 313 cm nad pô-
vodnou podlahou.  Polohu  stropnej 
konštrukcie vo výške zistenej kap-
sy potvrdzuje aj zmena precízneho 
povrchového riešenia režného mu-
riva steny.  V mieste, kde povrch 
steny prekrývala stropná konštruk-
cia a teda nebol pohľadovo expo-
novaný, sme zaznamenali absen-
ciu  škárovacej technológie a  v líci 
steny sa objavila aj nepravidelnosť 
vo väzbe muriva, nachádza sa tu  
riadok tehál uložených „klasovitým“ 
spôsobom. 

1.2.Poloha vstupu do  domu situ-
ovaného v radovej zástavbe

Podobne ako do spodného 
podlažia,  aj do 2.NP sa vstupova-
lo priamo z exteriéru. Aj keď pred-
pokladáme aj  interiérové prepo-
jenie podlaží navzájom,  zatiaľ sa 
ho neporadilo doložiť. Na rozdiel 
od vstupu do spodného podlažia, 
ktorý bol situovaný vždy na úzkej 
– štítovej stene domu (či už na 
prednej, privrátenej k ulici alebo 
na zadnej,  smerujúcej do parcely), 
vstup do 2. podlažia sa pri domoch 
situovaných v radovej zástavbe 
zatiaľ zistil na pozdĺžnej – bočnej 
stene domu,  privrátenej ku voľnej 
časti parcely. V oboch  prípadoch 
však  ide o domy stojace v hĺbke 
parcely. Je pravdepodobné,  že 
domy, ktoré stáli v polohe uličnej 
čiary mali vstup do 2. NP umiest-
nený na uličnej  fasáde, kde bol aj 
vstup do spodného podlažia, ako 
sa to doložilo pri domoch stojacich 
na križovatke ulíc.  Zatiaľ sme ne-
zaznamenali  preferenciu  niekto-
rého  z oboch priestorov  pokiaľ 
ide o vstup zo dvora   (na Hlavnej 
ul. č. 5 sa vstupovalo do prvej, na 
Hlavnej ul. č. 16 do druhej miest-
nosti  od ulice). Spôsob  prístupu 
do 3. NP sa v Trnave zatiaľ vôbec 
nepodarilo zistiť.  

Obr. 4. Hlavná 1, výrez z východnej fasády dnešného objektu, s vyznačením 
nálezov juhovýchodného nárožia a  torza okna pôvodného domu. Bodkované 
plochy -  doložená úprava  povrchu  stien škárovaním  

Obr. 3. Tabuľka známych pôdorysov 2. nadzemného podlažia domov typu 
primárneho murovaného meštianskeho domu Trnavy. Hrubé čiary - doložená 
úprava  povrchu stien škárovaním, bodkočiarkované čiary – parcelné hranice, 
bodkované čiary –uličné čiary 
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1.3. Poloha vstupu do  2.NP domu 
situovaného na križovatke ulíc 

Nálezy  vstupov do 2 domov   si-
tuovaných na križovatke ulíc pouka-
zujú  na to, že  do 2.NP sa vstupo-
valo  priamo z ulice, čím však  ne-
možno predbežne vylúčiť ani exis-
tenciu  súčasného   vstupu  zvnútra 
parcely. (viď. obr.3).  Na  Hlavnej 
ul. č. 1. boli vstupy do spodného 
podlažia a do podlažia nad ním 
umiestnené na rozličných uličných 
fasádach.  Vstupný otvor  do 2.NP 
bol na pozdĺžnej - severnej stene 
lemujúcej Radlinského ulicu a vstup 
do spodného podlažia sa nachádzal  
v osi východnej steny orientovanej 
do nadradenej (?) Hlavnej ulice. 
Určite najmenej v  jednom  prípade 
boli však vstupy do oboch podla-
ží sústredné na spoločnú  fasádu 
(Radlinského ul. č. 10). 

 
1.4. Charakter vstupných otvorov 
a prístupových komunikácií 

Na rozdiel od murovanej prístu-
povej komunikácie „šije“ vedúcej 
z úrovne terénu do spodného po-
lozahĺbeného podlažia  sa do 2.NP 
vstupovalo zrejme voľným schodis-
kovým ramenom. Stopy po komuni-
kácii  vedúcej do 2.NP neboli  zatiaľ 
nikde zachytené. Len na základe 
poznania polohy vstupných otvorov 
na fasádach môžeme predpokladať, 
že išlo o  schodiskové rameno, ve-
dúce pozdĺž  bočnej steny domu.  
Poznatky niekoľkých objavených  
vstupných otvorov vypovedajú 
o riešení vstupného portálu, ktorý 
mal od strany interiéru niku s pria-
mymi špaletami a segmentovým  
záklenkom23,  samotná obruba sa 
však nikde nedoložila. (obr. 9) V 
súlade s poznatkami vypovedajúci-
mi o absencii kamenných portálov 
v spodných podlažiach, predpokla-
dáme aj vo vyšších podlažiach iba  
murovaný - tehlový portál, resp. 
drevenú zárubeň  bez   kamenného 
armovania. 

1.5.Okná 
V  nárožnom dome na Hlavnej ul. 

č. 1. sme vo fasáde orientovanej do 
Hlavnej ulice  zistili v Trnave dopo-
siaľ ojedinelý nález,  akým je  kamen-
ná obruba primárneho  okna 3.NP.  
Už samotný fakt, že sa našlo okno 
vo vyššom podlaží, je zriedkavos-
ťou.  Ak sa aj takéto nálezy vyskytli, 
vždy sa ich zatiaľ podarilo zachytiť 
iba  od strany interiéru, takže bolo 
množné objasniť  len tvary interié-
rových okenných ník a nie samotnú 
obrubu.  Nález  na Hlavnej ul.č.1  je 
jediným prípadom dokumentujúcim 
exteriérové riešenie okna. (obr.10). 

Obr. 5.  Hlavná 1, foto výrezu  z východnej fasády dnešného objektu, s vy-
značením nálezov torza okna(1) a juhovýchodného nárožia(2) pôv. domu

Obr. 6. Hlavná 1, výrez zo severnej fasády dnešného objektu s vyznačením ná-
lezov severozápadného nárožia  a špaliet  vstupu do 2. NP pôvodného domu. 
Bodkované plochy - doložená úprava  povrchu stien škárovaním 
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Zarážajúcou je   skutočnosť, že 
okno malo  primárnu  kamennú ob-
rubu. Použitie  kamenného materiá-
lu  je v kontexte  trnavských domov  
najstaršieho typu úplná ojedinelosť, 
nakoniec aj   primárne  portály boli  

vymurované iba z tehál.  Uplatňo-
vanie len murovaného okenného 
otvoru bez kamennej obruby  za-
znamenávame ešte  aj pri počiat-
koch prejazdového  typu  domu, 
ktorý v chronológii vývoja trnavské-

ho meštianskeho domu nasleduje 
v časovom odstupe po najstaršom 
type. Jeho okná boli často zoskupe-
né do honosných  zostáv,  známych 
ako tzv. panelované priečelia, kde 
boli obrysy von rozovretej okennej 
niky upravované len viacnásobný-
mi tehlovými ústupkami s okosením 
hrany.  24 Vývojová vrstva trnavskej 
meštianskej architektúry  neuplat-
ňujúca kamenný materiál ani pri  
budovaní stien a klenieb, ani na slo-
hové prvky,  má svoju paralelu aj v  
sakrálnej architektúre. Možno sem 
zaradiť napr. prvú etapu klariské-
ho kostola a kláštora - z kostola sú 
známe primárne okná bez kamen-
ných šambrán , taktiež pôvodná  se-
dília a nika na osvetľovacie teleso 
v presbytériu  boli vybudované iba 
z tehál. Pôvodný portál kostola nie 
je  známy,  ale vie sa, že dnešný ka-
menný profilovaný portál,  rovnako 
ako klenba v presbytériu pochádza-
jú   z  úpravy v poslednej tretine 14. 
stor.25 Vstupný portál do najstaršej  
kláštornej budovy mal iba dreve-
nú zárubeň. Absenciu kamenných  
článkov v urbanistických počiatkoch 
Trnavy potvrdzuje  aj nález pôvod-
ných okien presbytéria špitálskeho 
kostola sv. Heleny, ktoré bolo tak-
tiež vybudované iba z tehál. Doda-
točne pristavaná veža,  ktorá jedno 
z okien prekryla, už má v oknách 
aj vstupoch kamenné obruby. Ne-
skorý  nástup kamenných článkov 
v trnavskom prostredí dokladá ich 
absencia ešte aj v interiérovom rie-
šení a na otvoroch spodných troch 
podlaží severnej veže gotického 
farského Kostola sv. Mikuláša, kto-
rú začali budovať ako prvú časť z je-
ho organizmu, pravdepodobne po 
veľkom požiari Trnavy v 30. rokoch 
14. stor. Je typické, že vežové okná 
s archaickým  tvarom  (smerom ku 
exteriéru smerujúce ostenie s ma-
sívnou pravouhlou  profiláciou) ne-
mali kamenné obruby26,  kamenný 
portál absentoval aj pri vstupnom 
portáli.27 

Z kamennej obruby okna na 
Hlavnej ul.č.1 sa zachovala časť 
parapetného kameňa a spodná časť 
severnej  stojky. Sondou dovnútra 
otvoru (zamurovaného ešte v stre-
doveku), sa zistil aj úsek severnej 
špalety, vbiehajúcej  do steny str-
mou šikminou, ktorou sa otvor sme-
rom do interiéru rozširoval. Torzál-
nosť  nálezu a radikálne premurovky 
okolia kamenných fragmentov dovo-
lili vysloviť sa, aj keď len rámcovo k 
šírkovému rozmeru okna (obruby aj 
niky). Vzhľadom na jeho polohu pri 
okraji úzkeho priečelia, hypoteticky 
predpokladáme existenciu už  len 

Obr. 7. Hlavná 1, rez pôvodným domom v smere S-J s pohľadom na západ.  
Bodkované plochy - doložená úprava povrchu stien škárovaním, plné čiary 

-doložené vodorovné a vertikálne konštrukcie, čiarkovaná čiara – predpoklada-
ná poloha stropu nad 2. NP, šikmé šrafovanie - zamurované pôvodne otvory 

Obr. 8. Hlavná 1, rekonštrukcia pôvodného  domu s vyznačením  nájdených 
otvorov. Pôdorys spodného podlažia, podhľad východný,  pohľad severný
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jedného ďalšieho, symetricky voči 
osi fasády situovaného okna.

Mimo tohto prípadu sú už známe 
nálezy okenných ník len zo strany 
interiéru vo dvoch domoch. Na ob-
jekte dnešnej fary, situovanom v ná-
rožnej polohe - vo vyústení Ulice  
M. Sch. Trnavského do Námestia 
sv. Mikuláša, boli doložené 3 okná 
na 2. NP na pozdĺžnej  uličnej ste-
ne. V dome stojacom v radovej zá-
stavbe  na Hlavnej ul. č. 5 sa našiel 
zvyšok  okna na dvorovej pozdĺžnej 
stene. V oboch domoch boli nájdené 
otvory len torzami  pôvodných okien, 
ktoré však pre nedostatok informácií 
nie je možné zrekonštruovať. 

1.6.Počet priestorov v rámci 
podlaží a  otvory medzi nimi 

Z počtu murovaných oblúkov,   
vložených do rovného trámové-
ho  stropu nad spodným podlažím, 
ktoré niesli deliace steny medzi 
miestnosťami vyššieho podlažia, sa  
aj pred výskumom vyšších podlaží 
dalo  odvodiť, či 2. NP.  bolo jedno, 
dvoj alebo trojpriestorové. Otázka 
rozčlenenia pôdorysu 3. nadzemné-
ho podlažia  nie je pre absenciu po-
znatkov vyriešená, mohli byť delené 
totožne s 2. NP, ale rovnako mohli 
byť  aj len jedným  veľkopriestorom. 

Stopy dverného   otvoru   v prieč-
ke medzi oboma miestnosťami 
v rámci 2.NP sú zatiaľ známe z do-
mu na Hlavnej 16, kde bol vstup 
umiestnený blízko osi priečky a z 
fary so vstupom na okraji priečky.  

1.7. Zhrnutie 
Ako bolo už na úvod tejto  kapi-

toly konštatované,   množstvo  nále-
zov vo vyšších podlažiach ani zďa-
leka  nemožno porovnať s ich poč-
tom v spodných,  málo narušených 
podlažiach (dnešné pivnice), kde 
sme ich na základe ich opakova-
nej prítomnosti v mnohých domoch  
mohli nazvať typologickými znak-
mi. Na takéto označenie prvkov vo 
vyšších podlažiach si budeme mu-
sieť ešte počkať.   

2. Typ primárneho murovaného 
meštianskeho domu v kontexte 
stredovekého vývoja zástavby 
na parcele. 

Pre  získanie  hodnoverných po-
znatkov o type primárneho muro-
vaného meštianskeho  domu  bolo 
nevyhnutné správne ho v chrono-
lógii vývoja  zástavby  na parcele  
vymedziť - odlíšiť ho od ostatných 
stavebných etáp. 

Uvedený typ domu  je viazaný na 
územie pravidelne rozparcelované 
pozdĺž  všetkých hlavných komu-

Obr. 10. Hlavná 1, detail nálezu  torza kamennej šambrány okna. Tmavo-
sivá plocha - škárované murivo, bodkovaná plocha - dodatočná zámurovka  
okna

Obr. 9. Nám. sv. Mikuláša 3 - fara, 2.nadzemné podlažie, pôvodný dverný 
otvor. V dodatočne zmenšenom výreze  vložená novodobá výplň.
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nikácií sídla (Hlavná, Štefánikova, 
Radlinského, Halenárska , Hollé-
ho, Hviezdoslavova, Kapitulská ul. 
a Nám. sv. Mikuláša). Parcely mali 
navzájom podobné šírky,  pohybu-
júce sa v rozpätí  13-18m , s najčas-
tejšie sa vyskytujúcou šírkou okolo 
15 m. Dĺžky boli  premenlivé  podľa 
polohy v meste (40-120m).28

2.1. Predchodca 
Zatiaľ v len v jednom prípade 

v Trnave zachytil archeologický vý-
skum obytný dom z netrvanlivého 
materiálu blízko   objektu   typu  pri-
márneho murovaného meštianske-
ho domu.  Výskum  odkryl  na dnes 
nezastavanej parcele v západnom 
ukončení severnej fronty Hviezdo-
slavovej ulice,  ľudovo nazývanej 
podľa vlastníka v 18. stor. ako  Se-
lepčéniho dom,  pôdorysy dvoch ne-
trvanlivých stavieb. Obe mali spod-
né, do terénu čiastočne zahĺbené 
podlažie vydrevené a steny vyššie-
ho podlažia boli hlinené,  vybudova-
né  technológiou „nabíjania“ hliny do 
debnenia.  Jedna zo   stavieb sa po-
važuje za obytný dom („drevozemný 
dom“ č.1), v jeho  blízkosti odkrytý 
ďalší objekt  má  byť  hospodárskou  
stavbou („drevozemný dom“ č.  2).  
Keďže sa predpokladá ich súčas-
ná existencia, možno vztiahnuť 
dendrochronologicky určený vznik  
(oveľa lepšie zachovaného)  hospo-
dárskeho  objektu  k roku 1214 aj na 
obytný dom, ktorý sa už  považuje 
za  dom mestského typu.29

Obytný dom  mal pôdorys tvaru  
obdĺžnika orientovaného v smere 
S-J so vstupnou šijou v osi zadnej 
štítovej steny. Súčasťou nálezu boli 
aj ďalšie sídliskové objekty (studne, 
odpadové jamy) a  torzo údajného 
oplotenia parcely z prútia v tvare 
prevráteného písmena „U“.30 

Archeologicky skúmaná plocha 
zaberala popri parcele,  na ktorej 
stál neskôr Selepčéniho dom aj 
s ňou od východu susediacu parce-
lu. Na každej z nich bola doložená 
prítomnosť samostatného murova-
ného gotického meštianskeho domu  
(parcela neskoršieho Selepčéniho 
domu mala šírku 18 m, východná 
parcela  14m).31  (obr. 11).  Pritom 
vyšlo najavo, že  nájdené  drevohli-
nité  domy  č. 1 a 2. sú situované  
v polohe západnejšej z oboch par-
ciel, avšak nemajú žiadnu väzbu 
na ňu.  Pozdĺžna  - východná ste-
na obytného domu (č.1) sa nachá-
dzala  vo vzdialenosti 4 m od boč-
nej východnej hranice a západná 
vo vzdialenosti  9 m  od západnej 
parcelnej hranice gotickej parce-
ly. Uvedená  situácia nás nabáda 

Obr. 11. Drevohlinité a murované  objekty odkryté počas archeologického vý-
skumu na parcele tzv. Selepčéniho domu a na parcele situovanej východne 
od nej. Tenké čiary – drevohlinité domy č.1, 2 a ďalšie objekty  podľa: HOŠŠO, 
Ref. 29,  čierna plocha – murovaný dom typu primárneho meštianskeho domu 
Trnavy, sivé plochy - neskoršia gotická zástavba, podľa: ŽUFFOVÁ-ZACHARO-
VÁ, Ref. 31

Obr. 12. Drevohlinitý  obytný dom v kontexte s domom typu primárneho mu-
rovaného meštianskeho domu Trnavy,  archeologický výskum na parcele tzv. 
Selepčéniho domu. Drevohlinitý  dom podľa: HOŠŠO, Ref. 29, Čierne  plochy 
– doložené múry domu typu primárneho murovaného meštianskeho domu 
Trnavy podľa: ŽUFFOVÁ-ZACHAROVÁ, Ref. 31
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pripustiť v dobe vzniku drevohlini-
tého domu buď pretrvávanie star-
šej  parcelácie, alebo uvažovať pri 
netrvanlivých domoch s  absenciou 
základného  znaku typu primárneho 
murovaného meštianskeho domu, 
akým je jeho vzťah k bočným par-
celným hraniciam. Dom typu pri-
márneho murovaného domu je totiž 
vždy  pristavený svojou pozdĺžnou 
stenou ku jednej z bočných parcel-
ných hraníc, aby umožnil čo najširší 
voľný vjazd do parcely.   

Obe interpretácie je možné 
vztiahnuť  podľa nášho názoru aj na  
nález drevohlinitého domu na pro-
tiľahlej strane ulice. Ide o  dom na  
Hviezdoslavovej  ul. č. 12,  ktorý sa,   
až na odlišný stavebný materiál, po-
važuje za identický s  typom primár-
neho murovaného meštianskeho 
domu Trnavy.32  Ani tento  dom ale 
nestál priamo v polohe bočnej hra-
nice gotickej parcely, aj keď vzdia-
lenosť jeho pozdĺžnej – východnej  
steny od východnej parcelnej hra-
nice bola len 1m, čo nie je natoľko 
výrazná diferencia  ako pri dome  na 
Selepčéniho parcele. Predbežne, 
pri absencii ďalších poznatkov sa  
nedá vylúčiť, že nájdený drevohlinitý  
obytný dom na Selepčéniho parce-
le, podobne ako  aj dom na parcele 
na Hviezdoslavovej ul. č. 12, hoci 
už oba považované za stavby mest-
ského typu sa viazali ešte na staršiu 
parceláciu, predchádzajúcu rozme-
raniu parciel pre murované domy. 
Nie je však  možné vylúčiť ani  to, 
že drevohlinité  domy sa viazali už 
na  rovnakú gotickú parceláciu ako 
murované domy,  ale vymykali sa 
z typológie murovanej meštianskej 
zástavby nielen odlišným staveb-
ným materiálom, ale aj voľnejším  
prístupom k  umiestneniu na parce-
le. Na zodpovedanie tejto otázky si 
budeme musieť ešte počkať, pričom  
dôležité bude pri ďalších archeolo-
gických výskumoch jednoznačne 
odlíšiť netrvanlivé domy mestské-
ho typu od predmestskej zástavby, 
o parcelácii  ktorej  nie je zatiaľ nič 
známe. 

Archeologický výskum na Selep-
čéniho parcele žiaľ neobjasnil nami 
najviac očakávaný kontext medzi 
drevohlinitými stavbami č.1,2  a do-
mom typu primárneho murovaného 
meštianskeho domu, ktorý bol od-
krytý pri uličnej čiare Hviezdosla-
vovej ulice na západnejšej z oboch 
parciel. (obr. 12) Na jeho prísluš-
nosť k typu primárneho murované-
ho meštianskeho domu poukázala  
už na prvý pohľad  úprava povrchov 
jeho stien podrezávaným škárova-
ním. Dom mal tvar obdĺžnika (von-

Obr. 13. Nálezová situácia spodného podlažia domu typu primárneho mu-
rovaného meštianskeho domu Trnavy,  archeologický výskum na parcele tzv. 
Selepčéniho domu. Múry na fotografii  v čelnom pohľade v popredí a pozadí a  
pozdĺžny múr situovaný popri ulici   sú z domu typu najstaršiemu  murované-
mu meštianskemu domu Trnavy, múr v čelnom pohľade  v strede obdĺžnikovej 
dispozície  je dodatočný,  súvisiaci so vznikom prejazdového typu domu, viď.
obr.17

Obr. 14. Spodné podlažie domu typu primárneho murovaného meštianskeho 
domu Trnavy- interiérové líce južnej steny lemujúcej Hviezdoslavovu ulicu, 
archeologický výskum na parcele tzv. Selepčéniho domu . Na líci steny - široké 
ložné škáry a ich úprava  podrezávaným škárovaním, v osi steny -  nábeh sta-
tického oblúka, ktorý niesol v 2.NP priečku, v spodnej časti - základová škára 
a plytký  základ steny 
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kajších rozmerov 700x1200cm)  
pretiahnutého v smere V-Z. Hlav-
né štítové priečelie smerovalo  na 
západ - k pôvodnej  Vodnej ulici, 
Hviezdoslavovu ulicu lemovala po-
zdĺžna južná stena. Z domu bola 
odkrytá  iba spodná časť 3 obvo-
dových stien jeho spodného podla-
žia   (od základovej škáry boli za-
chované do výšky 60 cm). (obr. 13, 
14)  V súlade s doterajšími nálezmi 
malo  spodné podlažie  domu  opäť 
iba plytký základ, vysoký len cca 17 
cm. Z pôdorysu domu sa zachovala 
celá dĺžka južnej steny,  juhozápad-
né a juhovýchodné nárožie, väčšia 
časť dĺžok štítových stien -  západ-
nej a východnej, identifikovaná bola 
poloha severovýchodného nárožia. 
Úplne absentovala severná ste-
na, ktorá zanikla pri mladších sta-
vebných úpravách. Na interiérovej 
strane južnej steny sa zistilo  torzo 
nábehu murovaného oblúka (širo-
kého 70cm), ktorý smeroval  naprieč 
priestorom spodného, do pôvodné-
ho terénu čiastočne zahĺbeného 
podlažia.  Z  existencie oblúka vyplý-
va, že vyššie podlažie bolo naprieč 
šírky členené priečkou (nesenou 
oblúkom) a  malo  2  rovnako hlboké 
obytné priestory (500cm).  Vstupný 
otvor do spodného podlažia sa ne-
podarilo doložiť, pretože jeho prah 
bol v súlade s dobovými analógiami 
situovaný v takej  vo výške nad po-
dlahou, do ktorej sa už  steny nálezu 
nezachovali. Zo situácie na parcele, 
aj s ohľadom na dobové analógie je 
možné predpokladať jeho prítomnosť 
v západnej štítovej stene – dom bol 
orientovaný smerom k dnes už za-
niknutej Vodnej ulici. 

Je škoda, že primárny  murovaný  
meštiansky dom sa pri výstavbe ne-
dostal do priameho kontaktu s  ne-
trvanlivým domom. Môžeme sa len 
domnievať, že najskôr vznikli obe 
drevohlinité stavby a v bližšie neur-
čenej dobe k nim pribudol náš mu-
rovaný dom, pričom vzhľadom na 
ich vzájomné polohy mohli všetky 3 
stavby existovať určitú dobu súčas-
ne. Až nasledujúca vývojová etapa, 
reprezentovaná dostavbou gotické-
ho murovaného krídla pozdĺž boč-
nej - východnej parcelnej hranice,  
vstúpila do pôdorysu obytného dre-
vohlinitého domu, ktorý najneskôr 
až teraz zanikol.  (obr. 16)

2.2. Nástupca 
K relatívne ľahkému odlíšeniu 

domu najstaršieho typu od ďalšej 
zástavby na parcele  napomohol  
práve jeho režný,  škárovaním upra-
vený   povrch stien , keďže  mladšie 
dostavby  a prestavby  boli už od 
počiatku omietnuté.  V ojedinelých 
prípadoch sme sa však  stretli s ná-
stupcom  pochádzajúcim ešte z ob-
dobia škárovaných murív, o čom    
bude samostatná zmienka  nižšie 
(viď. kap. 2.2.2.).  

Problematike zástavby nastupu-
júcej na parcele po  type   primár-
neho murovaného meštianskeho 
domu Trnavy sa už venovala v 
minulosti pozornosť v súvislosti  
so vznikom prejazdového typu do-
mu.33 Konštatovalo sa, že  v pro-
cese zahusťovania mestskej zá-
stavby dochádzalo na rozdiel od 
počiatočného   uplatnenia  čistého 
typu obytného domu k postupnému 
nárastu  zástavby parciel.  Na  pô-

vodný  dom, štítom obrátený k ulici   
nadzväzovali pozdĺž  bočnej hra-
nice parcely hĺbkové prístavby. Ak 
stál pôvodný dom v hĺbke   parcely,  
dostavby vyrastali pred ním sme-
rom k ulici, ak stál v úrovni uličnej 
čiary, pribúdali za ním do hĺbky par-
cely. Až  potom,  ako  zástavba do-
siahla úroveň  uličnej čiary, vznikol 
nový typ domu - prejazdový dom, 
charakteristický už najmenej dvo-
ma krídlami.34 Uličné krídlo vyplnilo 
celú šírku parcely popri ulici a jeho 
obdĺžnikový pôdorys perforoval na-
prieč prejazd.  

Postupný „rastlý“ spôsob vývoja 
parcely, vrcholiaci vznikom prejaz-
dového domu v Trnave, nám po-
tvrdilo mnoho výskumov. Pôvodný  
solitérny dom najstaršieho typu sa 
podľa toho, ako bol umiestnený 
na parcele, ocitol buď ako jeden z  
krajných priečnych   traktov uličné-
ho krídla  alebo sa stal súčasťou 
niektorého  dvorového krídla prejaz-
dového domu.  (obr.15) 

2.2.1. Rozvoj zástavby na  parce-
le situovanej na križovatke ulíc 

Zatiaľ menej známy je  spôsob   
vývoja murovaného domu naj-
staršieho typu, ktorý stál na križo-
vatke ulíc. Pri urbanistických zme-
nách  došlo v niektorých prípadoch  
k javu, pri ktorom parcely zmenili 
orientáciu svojho čela o  90 stupňov,  
t.j. odvrátili sa od pôvodnej  komuni-
kácie (ktorá prestala mať ako hlavný 
prístup do domu význam) a preo-
rientovali sa ku druhej   komunikácii  
križovatky.  Tým sa pôvodná štítová 
orientácia obdĺžnikových domov, 
smerujúcich dlhšou osou kolmo ku 

Obr. 15. Príklad vtiahnutia pôvodného domu, ktorý stál v hĺbke parcely,   do dvorového krídla prejazdového domu, 
Hviezdoslavova ul.č.14 . Prvé tri vývojové etapy  murovanej zástavby na Hviezdoslavovej 14 - od domu typu primárne-
ho meštianskeho domu po prejazdový dom. Podľa : ŽUFFOVÁ-KAZIMÍR, Ref. 1
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Obr. 19. Kamenný portál vedúci z exteriéru do spodného podlažia v dostavbe  
z  etapy charakteristickej plastickou modeláciou škár do tvaru trojuholníka, 
Hlavná ul.č.5

Obr. 16., 17. Príklad postupného vzni-
ku stredovekého prejazdového domu 
z pôvodného domu stojaceho na kri-
žovatke ulíc, archeologický výskum 
na parcele tzv. Selepčéniho domu, 
spodné podlažie. 

Obr. 16. Vznik dvojkrídlového domu  
dostavbou východného dvorového 
krídla ku domu typu primárneho  
murovaného meštianskeho domu Tr-
navy. Čierne plochy – obvodové steny 
najstaršieho domu, sivé plochy – ob-
vodové steny východného dvorového 
krídla 

Obr. 17. Vznik prejazdového domu. 
Čierne plochy – obvodové steny naj-
staršieho murovaného domu, sivé 
plochy – obvodové steny dvorového 
krídla, prázdne plochy – steny z me-
dzietapy, šrafované plochy –  steny 
súvisiace so vznikom prejazdu 

Obr. 18. Etapa nasledujúca po pri-
márnom murovanom dome, cha-
rakteristická plastickou modeláciou 
škár do tvaru trojuholníka,  Hlavná 
5, spodné podlažie, pôdorys   
Čierne plochy – obvodové steny naj-
staršieho murovaného domu, sivé 
plochy – obvodové steny dostavby 
opatrenej plastickým škárovaním 
s modeláciou škár do tvaru troju-
holníka, bodkočiarkovaná čiara 
–parcelná hranica, bodkovaná čiara 
–uličná čiara 
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komunikácii,  zmenila na tzv. od-
kvapovú. Udialo sa tak zväčša za  
súčasnej  zmeny pôvodného soli-
térneho typu domu na viackrídlový 
prejazdový dom.  Tak sa napr.  dom 
na Radlinského ulici č.3, smerujúci 
čelom pôvodne  ku bývalej Františ-
kánskej  ulici, vedúcej pozdĺž hra-
dieb, obrátil hlavným priečelím  do 
Radlinského ulice, dom  ktorý bol  
predchodcom arcibiskupského  pa-
láca  (tzv. Starý arcibiskupský pa-
lác) získal namiesto    orientácie ku 
Kostolu sv. Mikuláša novú orientá-
ciu k Námestiu sv. Mikuláša, podob-
ne  objekt dnešnej fary,  čelom tiež 
smerujúci  ku Kostolu  sv. Mikuláša  
sa  pri prerode na prejazdový  dom 
obrátil k Námestiu sv. Mikuláša. 
Najnovší príklad  hovorí o tom, že 
prvotný murovaný  dom na parcele 
Selepčéniho domu  sa  z  pôvodnej 
orientácie na západ - ku Vodnej ulici 
presmeroval na juh - k  Hviezdosla-
vovej ulici.35  V prvom kroku najskôr 
pristavili kolmo k pôvodnému domu  
dostavbu, čím vznikol  dvojkrídlový 
objekt,  ktorého uličné krídlo tvoril 
pôvodný  dom a dostavba vytvorila  
východné  dvorové  krídlo.36 (obr. 
16) Ak dovtedy ešte drevohlinitý 
dom  nezanikol,  stalo sa tak najne-
skôr teraz, pretože dvorové krídlo 
sa s ním dostalo do konfliktného 
postavenia. Do parcely sa stále 
ešte mohlo vstupovať  z pôvodného 
západného smeru - od Vodnej uli-
ce,  ale rovnako  je možné uvažovať  
už v tomto čase so zmenou orientá-
cie  domu k  Hviezdoslavovej ulici. 
Vchádzalo by sa  cez voľnú časť 
popri západnej parcelnej hranici,  
ktorú v ďalšej etape - pri vzniku pre-
jazdového typu domu  zastavali zá-
padným  dvorovým krídlom. V eta-
pe prejazdového domu už museli 
bezpodmienečne vytvoriť prístup do 
parcely od Hviezdoslavovej ulice,  
pričom pôvodný  dom „prederavili“ 
naprieč jeho dlhšej osi prejazdom. 
(obr. 17 )

Ako vidno takýto spôsob vzniku   
prejazdového domu z pôvodného 
domu najstaršieho typu si vynútil  
razantnejšie stavebné zásahy do 
dispozície pôvodného domu,  preto-
že tým, že sa zmenila  štítová orien-
tácia na tzv. odkvapovú, pôvodná 
dlhšia bočná stena sa stala čelnou 
a kvôli vytvoreniu prejazdu z ulice 
do parcely  museli perforovať pô-
vodný dom.  

 
2.2.2. Nástupca ešte v období 
škárovaných murív 

Samostatný problém, ktorý ale 
potvrdzuje pravidlo postupného 
“rastlého“ vzniku prejazdového  

typu domu, predstavuje vývoj zá-
stavby na parcelách  dvoch domov  
(Hlavná ul.č.5 a Radlinského ul. 
č.1). V oboch prípadoch po dome 
najstaršieho typu  nasledovala   vý-
vojová etapa zástavby parcely,  kto-
rá  ešte stále  používala technológiu 
škárovaných  murív.  Ako naznačí-
me v 3. kapitole, išlo už ale o mlad-
ší, resp. odlišný  variant  škárovania 
voči primárnemu podrezávanému 
škárovaniu. 

Pôvodne stál pozdĺž bočnej hra-
nice parcely domu na Hlavnej ul.č.5 
obdĺžnikový dvojpriestorový, dvoj-
podlažný dom, situovaný vo vzdia-
lenosti 10 m od uličnej čiary,    ktorý 
bol  reprezentantom  typu primárne-
ho meštianskeho domu Trnavy.37  
Vstup doň bol umiestnený v štítovej 
stene obrátenej k ulici. Do spodné-
ho podlažia sa vstupovalo z exterié-
ru murovanou šijou, situovanou pri 
bočnej parcelnej hranici,  vstupný 
tehlový portál mal polkruhový uzá-
ver. Do 2.NP sa vchádzalo z dvora 
dverami v pozdĺžnej stene. 

Neskôr pred pôvodný dom  po-
stavili  až po úroveň uličnej čiary 
dvojpriestorovú  trojpodlažnú budo-
vu,  opäť so štítovou orientáciou voči 
Hlavnej ulici. Budova bola širšia od 
pôvodného domu presne  o toľko, 
aby bolo možné na okraj jej zadnej 
steny umiestniť popri pôvodnom 
dome vstupnú šiju do spodného 
podlažia. Ich deliacu stenu , ktorou 
bola čelná stena pôvodného domu 
perforovali v spodnom podlaží veľ-
kým otvorom s polkruhovým uzáve-
rom, ktorý navzájom spojil  spodné 
podlažie dostavby s pôvodným do-
mom. Pritom zanikla vstupná šija 
najstaršieho domu, ktorú  nahradila  
opäť murovaná šija vedúca priamo 
z exteriéru, avšak umiestnená,  ako 
už bolo spomenuté vyššie,  na okraj 
zadnej steny dostavby. (obr.18) 
Nemohol sa tak  uplatniť znak naj-
staršieho typu domu, akým je pres-
ne definovaná  poloha  vstupu do 
spodného podlažia (buď pri  boč-
nej parcelnej  hranici  alebo v osi  
zadnej steny). Umiestnenie vstupu 
v tomto prípade pri opačnom okra-
ji zadnej steny vyplývalo z potreby 
vyhnúť sa  najstaršiemu   domu. 
Aj  materiál vstupného portálu za-
znamenal zmenu:  oproti tehlové-
mu portálu najstaršieho domu sa 
tu objavil masívny kamenný portál 
s polkruhovým uzáverom  bez oko-
senia. (obr.19). Taktiež dvojica ník 
na osvetľovacie teleso má záklenok 
v tvare prečnelkovej  klenby, aký sa 
v najstaršom type domu nevyskyto-
val. 38  Vjazd do parcely od Hlavnej 
ulice bol naďalej cez jej nezastava-

nú  časť- pozdĺž severnej  parcelnej 
hranice.  

 Zatiaľ čo najstarší dom mal ty-
pické široké ložné škáry medzi 
riadkami tehál upravené  klasickým 
podrezávaným škárovaním, na ulič-
nej fasáde  dostavby  sa uplatnil de-
koratívnejší spôsob, predbežne  bez 
analógie na území Slovenska.  Lož-
né aj styčné (!) škáry mali  v priere-
ze maltu vytvarovanú do trojuholní-
ka. (obr. 20) Na zvyšných,  pohľa-
dovo neexponovaných  stenách sa 
však   uplatnilo  klasické podrezané 
škárovanie.39 

V nárožnom dome na Radlinské-
ho ul. 10 (obr. 21) sa od  objektu typu 
primárneho meštianskeho domu 
zástavba rozvinula pozdĺž jednej z 
uličných čiar  naraz na obe strany. 
Jej celkový rozsah smerom západ-
ným  je známy, predpokladáme, že 
smerom východným – k Trojičnému 
námestiu sme z pôvodnej  dostavby 
zachytili zatiaľ  iba torzo.  K západ-
nej stene pôvodného domu pristavili 
v úrovni uličnej čiary smerom na zá-
pad obdĺžnikovú stavbu situovanú 
dlhšou osou rovnobežnou s ulicou. 
Na rozdiel od typu najstaršieho mu-
rovaného domu, kde bol pôdorys 
vždy jednotraktom, mal teraz pôdo-
rys jej spodného podlažia charakter 
pozdĺžne dvojtraktovej  stavby so ši-
rokým hospodárskym  traktom a úz-
kym traktom, ktorý celý  zasahuje 
popod teleso ulice. Funkcia úzkeho 
traktu nie je známa, mohli sem ústiť 
schody  z exteriéru. Horné podlažie  
bolo,  súdiac podľa prítomnosti sta-
tického murovaného oblúka v piv-
nici delené na 2 rovnako  hlboké 
miestnosti. Nika na osvetľovacie 
teleso má opäť uzáver v tvare  pre-
čnelkovej klenby, ktorým sa odlišuje 
od ník v najstarších domoch, zhora 

Obr. 20. Detail povrchovej úpravy 
s plastickou modeláciou škár do tva-
ru trojuholníka, Hlavná ul.č.5
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uzavretých  „strieškou“. (obr. 24, 25) 
Dostavbu na východ smerom k Tro-
jičnému námestiu sme identifikovali 
iba v úrovni prízemia (v suteréne je 
v jej polohe vynášací oblúk), kde sa 
zistilo, že vo vzdialenosti 350 cm od 
východnej steny najstaršieho domu 
je situovaná s ňou  paralelná stena 
upravená škárovaním. Vzhľadom 
na malú šírku priestoru, ktorý medzi  

čelnou stenou najstaršieho domu 
a novou  stenou vznikol, predpokla-
dáme, že nová stena bola iba  prieč-
kou  a  dom pokračoval ešte ďalej  
na východ, smerom ku Trojičné-
mu námestiu. Stavba obklopujúca 
z oboch strán  najstarší murovaný 
dom na parcele mala steny uprave-
né mladším typom škárovania, tzv. 
vyrytým škárovaním. 

2.3.  Zhrnutie
Pokiaľ ide o predchodcu muro-

vaného meštianskeho domu naj-
staršieho typu, na základe len ojedi-
nelého  nálezu, pri ktorom  archeo-
logický výskum zachytil na dnešnej 
jednej parcele netrvanlivý dom 
spolu s domom typu primárneho 
murovaného meštianskeho domu, 
nie je možné  robiť v danej veci uzá-
very. Za dôležité  považujeme do 
budúcnosti zistenie vzťahu domov  
z netrvanlivého materiálu, ktoré  sa 
už považujú za  meštianske domy,  
k parcelácii  súvisiacej s prvotnými 
murovanými meštianskymi doma-
mi.  

O nástupcovi domu najstaršieho 
typu, resp. o spôsobe vývoja zá-
stavby na parcele po najstaršom 
murovanom dome jestvuje už po-
merne veľa poznatkov, ktoré vyústili 
do definovania postupného nárastu 
zástavby na parcele až po vznik 
vyspelého gotického prejazdového 
typu domu, pričom sa poukázalo 
jednak na špecifikum nárastu  zá-
stavby ešte v období používania 
škárovaných murív a na zvláštny 
spôsob vývoja zástavby ak bola par-
cela situovaná na križovatke ulíc.  

3. Vymedzenie mladšej vývojo-
vej etapy v rámci typu primár-
neho murovaného meštianskeho 
domu Trnavy  

Z celkového počtu známych 36 
objektov  z prvej vlny urbanizácie 
Trnavy sa doložila klasická podre-
závaná úprava škár pri 28 meštian-
skych  domoch,  pri  8 domoch  bol 
zistený  iný typ škárovania, charak-
teristický  úpravou  režného povr-
chu  muriva vyrytím  škár hranou 
murárskej lyžice do malty rozma-

Obr. 24.  Nika na osvetľovacie tele-
so s nadpražím v tvare prečnelkovej 
klenby vyskytujúca sa iba  v domoch 
s mladším typom škárovania ( a ne-
skôr v omietaných stavbách) 

Obr. 23. Podrezávané škárovanie  – znak typu najstaršieho murovaného  
domu –porovnaj  s obr.22

21. Zástavba obklopujúca z oboch strán  najstarší murovaný dom, Radlin-
ského ul.č.10, spodné podlažie. Čierne plochy – obvodové steny murovaného 
domu upraveného starším typom škárovania, tzv. podrezávaným škárovaním, 
sivé plochy – obvodové steny dostavby opatrenej mladším typom škárovania, 
tzv. vyrytým škárovaním,  bodkovaná čiara –uličná čiara 

22. Úprava  režného povrchu  muriva mladším variantom škárovania - vyry-
tím  škár hranou murárskej lyžice do čerstvej malty 
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zanej tesne okolo nich a s malým 
presahom na povrch muriva.  Škáry 
boli v tomto prípade oveľa nižšie, 
mali výšku 1–2 cm,  oproti podre-
závanému typu škárovania, kde sa 
škáry  pohybovali v rozpätí 3–5  cm. 
(obr. 22,23)

Môžeme konštatovať, že na tr-
navských tehlových stavbách re-
prezentuje ryté škárovanie etapu 
nasledujúcu po podrezávanom šká-
rovaní.40 Určiť poradie vzniku oboch 
technológii sa prvý raz podarilo ná-
hodne pri identifikácii vývoja zástav-
by na  parcele Radlinského ul.č.1   
a následne sa dodatočnosť úpravy 
s vyrytým škárovaním potvrdila aj 
pri špitálskom  Kostole sv. Heleny, 
kde je ním upravená   sakristia,  pri-
stavaná sekundárne  ku bočnej ste-
ne lode.    

Škárovanie s vyrytými škárami  
je viazané  na najstaršiu murovanú 
stavbu na parcele v  8  domoch.41 

(obr. 1) 
Trnavskú zástavbu, charakte-

ristickú úpravou povrchu tehlových 
stien vyrytými ložnými škárami kla-
dieme  pri absencii iných datova-
cích prostriedkov   do obdobia pred 
a okolo vzniku kostola z tzv. Staré-
ho kláštora v blízkych Piešťanoch, 
ktorý má primárnu povrchovú úpra-
vu stien zhodnú s týmto mladším 
variantom trnavskej úpravy. Vznik 
kostola radí tvaroslovie článkov  do 
60. rokov 14. stor.42 

Je príznačné, že okolo  Nám. 
sv. Mikuláša a na Kapitulskú ulicu 
sa sústredili meštianske domy pat-
riace až k tejto mladšej vlne typu 
primárneho murovaného meštian-
skeho domu.43 V relatívne pravi-
delnom pôdoryse sídla sa dodnes 
vyníma lievikovitý tvar, poukazujúci 
na predurbánny pôvod  tohto úze-
mia. Zrejme  v čase vytyčovania 
pôdorysu mesta, na ktorom za-
čali vznikať murované domy naj-
staršieho typu, bola táto časť pre 
urbanizáciu a prvotnú  murovanú 
zástavbu nedostupná. Stavby rie-
šené starším typom škárovania do 
tohto územia nevnikli  a  dotkli sa ho 
len  na   okrajoch - na južnom kon-
ci Kapitulskej ulice to bol  klariský 
kláštor, na druhej strane fara na 
vyústení Ul. M. Sch. Trnavského do 
námestia.   Predpokladanú, dlhodo-
bo prežívajúcu netrvanlivú zástavbu 
tohto  územia nahradili murované 
domy, ktoré  reprezentujú až mlad-
šiu  vývojovú vrstvu v rámci   typu  
primárneho murovaného  meštian-
skeho domu. Na jej súvis s podnes 
tomuto územiu dominujúcim Kosto-
lom  sv. Mikuláša poukazuje príbuz-
nou  technológiou upravené  spod-

26. Príklad meštianskeho domu  upraveného mladším variantom škárovania, 
ktorý je až na výnimku uzáveru ník na osvetľovacie teleso identický s najstar-
ším typom domu, Kapitulská ul.č.6, spodné podlažie, pôdorys. Čierne plochy 
– primárne steny domu upraveného mladším variantom škárovania, sivé plo-
chy – dodatočné úpravy. Podľa: J. Žuffová, kresba M. Pokopec

27. Kapitulská ul.č.6, spodné podlažie, pozdĺžny rez. Čierne plochy – primár-
ne steny domu upraveného mladším   variantom škárovania, sivé plochy – do-
datočné úpravy 

Obr. 25.  Dvojica ník  na osvetľovacie teleso s nadpražím v tvare  striešky 
– charakteristický znak  typu najstaršieho murovaného domu – porovnaj  s ni-
kou na  obr. 24
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né podlažie severnej veže, ktorá je 
jeho najstaršou časťou.  Jej vznik sa 
predpokladá po veľkom požiari Tr-
navy v 30. rokoch 14. stor.44

Domy, vybudované mladšou 
technológiou  škárovania  zazna-
menávajú aj v ostatných znakoch  
určité odchýlky, oproti už známym 
znakom typu primárneho meš-
tianskeho domu,  čo samo o se-
be naznačuje na ich  príslušnosť 
k mladšej  vývinovej  vrstve, kedy 
sa už zrejme stavebné predpisy tak 
prísne nedodržiavali ako pri najstar-
šom type domu. Menšie  odlišnosti 
sme zaznamenali pri domoch na 
Kapitulskej ulici, ktoré sa odzrkadlili  
prakticky len v tvare  ník, slúžiacich 
na uloženie osvetľovacieho telesa. 
Zatiaľ  čo pri najstaršom type domu 
sme sa stretli  výlučne len so strieš-
kovitým uzáverom, tu sa vyskytol  aj 
uzáver v tvare prečnelkovej klenby, 
ktorý sa  neskôr,  v období prejazdo-
vých domov  rozšíril. (obr. 24-28) V 
dome na Kapitulskej ul. č. 3  sa zas  
jednoduchý, tradičnou strieškou 
ukončený výklenok vnoril zboku do 
hrúbky steny, kde pokračoval ako 
úschovný  priestor.

Podstatnejšiu zmenu, týkajúcu 
sa aj dispozičného riešenia, repre-
zentuje nárožný dom na Radlinské-
ho ul.č.3, pri ktorom už aj  spodné 
podlažie  malo  dvojpriestorovú  dis-
pozíciu, zatiaľ čo pri najstarších do-
moch  bolo  spodné podlažie vždy 
jednopriestorom. Oba priestory na-
vzájom spájal dverný otvor s polkru-
hovým uzáverom, situovaný v osi 
deliacej steny. Ďalšie nálezy z tohto 
domu majú však  len útržkovitý cha-
rakter a tak si na jeho podrobnej-
šie vyhodnotenie budeme musieť 
počkať až do  vykonania stavebno 
–historického výskumu v rámci nad-
zemných podlaží.45 

Najväčšie odchýlky voči najstar-
šej fáze typu primárneho murova-
ného meštianskeho domu repre-
zentuje dom  na Štefánikovej ul. č. 
32. (obr.30-34)

Dom je nárožným objektom, 
ktorý sa zachoval v nezvyčajne 
autentickom stave s okennými 
aj dvernými otvormi. Od prvej fázy 
typu primárneho murovaného meš-
tianskeho domu sa  líši podstatným 
znakom,  akým je absencia spodné-
ho, do terénu čiastočne zahĺbeného 
podlažia. Dom je len jednopodlaž-
ný, v rámci prízemia  sa teda na-
chádzal hospodársky priestor (ktorý 
je pri ostatných domoch tohto typu 
situovaný vždy v polozahĺbenom 
prvom podlaží) aj obytné priesto-
ry. Zatiaľ je známy len tento jeden 
dom, v ktorom  sú obe funkcie ra-

dené za sebou a nie nad sebou ako 
je bežné pri najstarších domoch.  
Počnúc od uličnej čiary sa rozpre-
stiera  dlhý   priestor, ktorý slúžil na 
hospodárske, resp. výrobné účely, 
za ním smerom do hĺbky parcely 

sú situované dva menšie obytné 
priestory. Odlišná voči staršej etape 
typu primárneho domu je aj situácia 
v poznatkoch o okenných otvoroch.  
V tomto prípade sa vzácne komplet-
ne  zachovali  okenné otvory na fa-

Obr. 29. Kapitulská 6, pohľad z interiéru  na čelnú stenu s tehlovým  vstup-
ným portálom 

28.  Kapitulská ul.č.6, spodné podlažie, priečny  rez. Čierne plochy – primárne 
steny domu upraveného mladším   variantom škárovania, sivé plochy – do-
datočné úpravy 



62

sáde orientovanej pozdĺž Hradobnej 
uličky. Tri okná ústiace do exteriéru 
z hospodárskeho priestoru majú   pri 
vonkajšom líci charakter  úzkych 
štrbín tvaru  stojatého obdĺžnika so 
strieškovitým nadpražím. Smerom 
ku interiéru sa špalety okenných ník 
strmo rozovierajú, parapet je rovný 
a záklenok v tvare segmentu. Dolo-
žená je aj dvojica okien, z ktorých 
každé presvetľovalo jednu obytnú 
miestnosť. Predpokladané drevené 
obruby, situované pri interiérovom 
líci, sa nezachovali, okná bez ka-
menných obrúb majú strmo von ro-
zovreté špalety a polkruhový uzáver. 
Vstupný otvor do hospodárskej časti  
objektu bol v osi štítovej steny situ-
ovanej v uličnej čiare, ďalší dverný 
otvor  sa doložil už len v rámci inte-
riéru - v priečke medzi oboma obyt-
ným priestormi. Niky oboch vstupov 
mali priame murované špalety a seg-
mentový uzáver, kamenné vstupné 
portály neboli doložené. 

Obr. 32. Štefánikova ul. č. 32, okno 
do hospodárskeho priestoru

Obr. 31. Štefánikova ul. č. 32, okno 
do hospodárskeho priestoru, podľa: G. 
Kvetanová - J. Žuffová

Obr. 33.  Štefánikova ul.č.32, okno do obytného priestoru, podľa: G. Kvetano-
vá - J. Žuffová 

Obr. 30. Príklad meštianskeho domu  upraveného mladším variantom škáro-
vania, ktorý sa zásadne  odlišuje od  najstaršieho typu domu, Štefánikova ul. 
č. 32,  axonometria, južná stena, podľa: G. Kvetanová - J. Žuffová 
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Obr. 34. Štefánikova ul.č.32, okno do 
obytného priestoru
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situovanou v polohe uličnej čiary Hviez-

doslavovej ulice a bočnou stenou pozdĺž  
východnej parcelnej hranice.  Z domu sa  
zachovalo len torzo spodného podlažia, 
už plne zahĺbeného do vtedajšieho te-
rénu. Objekt bol mohutný - mal rozmery 
(770x2250 cm), v nadzemí bol priečne 
rozdelený na 4 za sebou radené  priesto-
ry. O štvorpriestorovom   členení vyššieho 
podlažia svedčila  prítomnosť 2 statických 
polkruhových murovaných pásov v spod-
nom priestore, z nich severnejší mal aty-
picky veľkú šírku. Južnejší niesol v nadze-
mí priečku situovanú vo vzdialenosti  asi 
550 cm od uličnej čiary. Severnejší pás 
označujeme kvôli jeho veľkej šírke 290 
cm ako valenú klenbu, ktorá mala vrchol-
nicu paralelnú s pozdĺžnou osou domu .  
Prítomnosť klenby s takouto orientáciou, 
vloženej do  dreveného trámového stropu  
má  funkciu  významnej  statickej  podpory 
určenej pod veľkú záťaž v priestore nad 
ňou. Uvedené riešenie zatiaľ poznáme 
len zo  špecifických prejazdových domov  

-  tzv. prejazdových domov  s jednorázo-
vo vzniknutým uličným krídlom. Klenba 
bývala  situovaná pod prejazdom a za-
bezpečovala tak prenos  zvýšeného zaťa-
ženia na  strop pivnice,  zatiaľ čo zvyšné 
priestory pivnice mali drevené stropy,  
pozri: ŽUFFOVÁ, Jaroslava – KAZIMÍR, 
Milan: Prejazdový dom s jednorazovo 
vzniknutým uličným krídlom. K neznáme-
mu typu prejazdového domy Trnavy.  In: 
Forum urbes medii aevi III. Brno: Archaia 
Brno o. p. s.,  2006, s. 130-150. S prítom-
nosťou klenby v rámci trámového stropu 
domu, ktorý nebol prejazdovým typom, 
sme sa zatiaľ nestretli, mohla byť nad ňou 
v prízemí umiestnená výrobná prevádzka, 
ale aj zaparkované povozy. Každopádne 
je zrejmé, že nad oboma okrajmi klenby 
bola v prízemí priečka, vymedzujúca z 
domu hospodársky priestor s mimoriad-
nou záťažou na  strop pivnice.  Dom bol 
jednotraktom s priestormi radenými za 
sebou do hĺbky parcely. Počnúc od Hviez-
doslavovej ulice boli prvé 2 priestory na-
vzájom plošne identické - mali hĺbku 5,5 
m, tretí v poradí bol hospodársky priestor 
s hĺbkou okolo 2,5  m, a posledný priestor 
domu mal hĺbku 6 m.  

32 Ref.15, s. 24,25
33 ŽUFFOVÁ – KAZIMÍR, Ref. 31, s. 

130-150
34 Výnimkou bol len zriedkavý typ trnav-

ského prejazdového domu- tzv. prejazdo-
vý dom s jednorazovo vzniknutým uličným 
krídlom. ŽUFFOVÁ – KAZIMÍR, Ref.31, s. 
130-150

35 Ref. 31
36 Dostavbu, z ktorej severnú polovicu  

archeologicky odkryl v roku 2006 Jozef  
Urminský sme mali možnosť podrobiť ar-
chitektonicko-historickému výskumu, na 
ktorom v teréne spolupracovala popri 
autorke aj Daniela Zacharová. Dostavbu 
charakteru dvorového krídla pripojili ku 
severnej  stene najstaršieho murovaného 
domu na parcele. V zahĺbenom podlaží 
bola jednopriestorom, vo vyššom podlaží 
mala dva približne rovnako hlboké priesto-
ry, ako súdime podľa prítomnosti nábehov 
murovaného polkruhového pásu, osade-
ného naprieč dlhšej osi do pôvodného   
trámového stropu spodného podlažia. 
Vo východnej stene  sa nachádzala dvoji-
ca ník na osvetľovacie teleso s nadpražím 
v tvare striešky. Spodné podlažie nemalo 
svoj samostatný vstup z exteriéru, bolo 
prepojené  s najstarším priestorom. Vstup  
v zadnej stene krídla vytvorili až počas 
vzniku domu prejazdového typu, keď na-
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hradil  pôvodný vstup do najstaršieho mu-
rovaného objektu. ŽUFFOVÁ, Jaroslava:  
Výkop na nároží medzi Hviezdoslavovou 
a Hornopotočnou ulicou v Trnave v polo-
he bývalého Selepčéniho domu. Terénny 
architektonicko-historický prieskum (do-
kumentácia murív a konštrukcií) počas 
archeologického výskumu , 08 2006., rkp. 
Materiál je v archíve Pamiatkového úradu 
Bratislava.   

37 STANÍK-ŽUFFOVÁ, Ref.1. 
38 Rovnaký princíp rozšírenia dostavby 

voči pôvodnému  domu len o šírku šije 
preto,  aby mohla obísť pôvodný dom, platí 
aj pre dom na  Hviezdoslavovej  ulici č.14. 
ŽUFFOVÁ-KAZIMÍR, Ref.1, s.12,13

39 Aj po 2.etape vývoja využívala zá-
stavba stále iba malú časť  z celkovej šírky 
( 20m)  gotickej parcely. Až krídlo, ktoré 
pristavili k jej  severnej bočnej stene vy-
plnilo popri uličnej čiare celú šírku parcely.  
Bolo to priečne trojtraktové krídlo so stre-
dovým prejazdom. Prejazd dekorujú teh-
lové sedílie  s nadpražím v tvare  mníšky, 
ktorých nástenná maľba s jednoduchou 
geometrickou  výzdobou  je datovateľná 
do 1.  pol. 14. stor. Niektoré  steny prejaz-
dového uličného krídla si zachovali úpra-
vu škárovaním.  Keďže ale nie je  jasné, 
či celé krídlo vzniklo ešte v období škáro-
vaných murív alebo len vtiahlo do seba 
staršiu stavbu,  stojacu dovtedy severne 
od  vyššie spomínanej  zástavby, nechá-

vame otázku uplatnenia   škárovacej tech-
nológie v rámci etapy, pri ktorej  vybudo-
vali prejazdový dom, zatiaľ otvorenú.  

40 V južnom Nemecku je táto technoló-
gia doložená už pre 12.stor. PURSCHE, 
Jürgen: Mittelalterliche Verputze – Be-
merkungen zu Befunden in Regensburg. 
In: PETZET Michael (ed.) Farbige Archi-
tektur. Regensburger Häuser – Baufor-
schung und Dokumentation, Arbeitsheft 
21. Munchen: Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege, 1984, s. 5.

41 Sú to nasledovné domy: Nám. sv. Mi-
kuláša č.1 (tzv. Starý arcibiskupský palác) 
a č. 6-7, Kapitulská ul.č.3 a 6, Štefánikova 
ul.č.32 a 33, Radlinského ul. č. 3. a Hlav-
ná ul. č. 11. Druhú etapu vývoja na parce-
le, nasledujúcu po dome s podrezávanými 
škárami predstavuje dom na Radlinského  
ul. č. 1.

42 ŽUFFOVÁ, Jaroslava: K novým po-
znatkom o počiatkoch a premenách kos-
tola zo „Starého kláštora“ v Piešťanoch. 
In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 8, 
Zborník zo seminára konaného dňa 7. 12. 
2004. Trnava: Krajský pamiatkový úrad 
Trnava, 2005, s. 27-38; ORIŠKO, Štefan: 
K problematike stavebnej plastiky stredo-
vekého kostola v Piešťanoch. Kameňoso-
chárske fragmenty z piešťanského kosto-
la v zahraničných zbierkach. In: Pamiatky 
Trnavy a Trnavského kraja 8, Zborník zo 
seminára konaného dňa 7.12.2004. Tr-

nava:  Krajský pamiatkový úrad Trnava, 
2005, s .39-46;

43 Sú to nasledovné objekty: tzv. Starý  
arcibiskupský  palác a pôvodne  kanonic-
ké domy  Nám sv. Mikuláša č. 6-7, Kapi-
tulská ul. č. 4 a  Kapitulská ul. č. 6 .

44 Je treba upozorniť, že škárovanie na 
Kostole sv. Mikuláša sa úprave reprezen-
tovanej vyrytím  škár len podobá, ale nie 
je s ňou identické. Podobnosť zazname-
návame v malej výške škár. Na rozdiel 
od klasického podrezávaného škárovania  
sa pri kostole   stretávame s  výškou škár 
len okolo 1-1,5 cm. Avšak škáry nie sú 
vyryté do malty rozotrenej okolo nich, ale 
malta v rozsahu ložných škár je prihlade-
ná  a sklopená  šikmo nahor, čo je vlastné  
klasickému podrezávanému škárovaniu.  
Škárovaciu technológiu Kostola sv. Miku-
láša sme preto zatiaľ, bez poznania ana-
lógií, časovo umiestnili  medzi najstarší 
typ – tzv. podrezávané škárovanie  a typ 
s vyrytými škárami.  

45 Na prízemí je zatiaľ doložená  prí-
tomnosť škárovania na exteriéri pôvodnej  
čelnej steny (dnešná bočná stena pozdĺž 
Vajanského ulice) a pôvodnej bočnej ste-
ny  (dnešná  čelná stena pozdĺž Radlin-
ského ulice). Z obhliadkového prieskumu   
pivnice a fasád počas ich obnovy,  ktorý  
vykonali Jaroslava Žuffová a  Milan Ka-
zimír v roku 2008, jestvujú iba rukopisné 
poznámky.

Jaroslava Žuffová
Ergänzende Erkenntnisse zum Typ 
des primären gemauerten Bürgerhau-
ses in Tyrnau/Trnava

In unserem Beitrag haben wir uns auf 
drei Bereiche der primären Bürgerarchi-
tektur  konzentriert, die in der Literatur 
bisher  nur wenig behandelt worden sind:

1. Wir haben Erkenntnisse über die 
Dispositionen und architektonischen De-
tails der oberen Geschosse des Typs des 
primären gemauerten Bürgerhauses in 
Tyrnau vorgestellt, wie da sind: Geschos-
sigkeit, die Lage  des Hauseingangs in der 
Straßenflucht der Reihenbebauung, die 
Lage des Eingangs in dem an der Stra-
ßenkreuzung gelegene Haus, Formen 
und Materialien der Eingangsöffnungen 
und der Zugangskommunikation (Ein-
gangshälse), Fensteröffnungen, Anzahl 
der Räume auf den einzelnen Etagen, 
Türöffnungen in den Zwischenwänden 
der Räume. Die Anzahl der Informationen 
über die höheren Geschosse der Häuser 
lassen sich auch nicht im Entferntesten 
mit der Anzahl über die unteren, authen-
tischer erhaltenen Geschosse (die heuti-
gen Kellergeschosse) vergleichen, wo wir 
sie auf der Grundlage des sich wiederho-
lenden Vorhandenseins in vielen Häusern 
bereits in der Vergangenheit als typologi-

sche Merkmale definieren konnten. Auf 
eine solche Kennzeichnung von Elemen-
ten in den höher gelegenen Geschossen 
werden wir noch warten müssen.

2. Wir haben den Typ des primären ge-
mauerten Bürgerhauses  im Kontext zur 
mittelalterlichen Bebauungsentwicklung 
auf den Parzellen abgegrenzt.

Auf der Grundlage eines nur ein Mal 
vorhandenen Beispiels, als die archäologi-
sche Grabung auf einer Tyrnauer Parzelle 
ein nicht dauerhaftes Haus zusammen mit 
einem Haus des Typs des primären ge-
mauerten Bürgerhauses erfasst hat, ist es 
problematisch, Schlussfolgerungen über 
die Charakteristiken des Vorgängers des 
Typs des gemauerten Hauses  zu ziehen. 
Wir halten  für die Zukunft unter anderem 
die Überprüfung der Beziehung des Hau-
ses aus nicht dauerhaftem Material, das 
die Literatur als Bürgerhaus bezeichnet, 
zu den Parzellen der Stadt Tyrnau, die mit 
den primären gemauerten  Bürgerhäusern 
zusammenhängen, für wichtig.

Über den Vertreter des Hauses des 
ältesten Typs, bzw. über die Art der Ent-
wicklung der Bebauung auf der Parzelle, 
die dem ältesten gemauerten Haus folgt, 
gibt es bereits verhältnismäßig viele Er-
kenntnisse, die in die Definierung der 
allmählichen Ausbereitung der Bebauung 

auf der Parzelle bis hin zur Entstehung 
des hoch entwickelten gotischen Hauses 
mit Durchfahrt  münden, das das gemau-
erte Haus des ältesten Typs in seinen Or-
ganismus integrierte.

3. Im  Rahmen des Typs des primären 
gemauerten Bürgerhauses in Tyrnau ha-
ben wir 2 Entwicklungsetappen nach der 
angewendeten  Ausfugungstechnologie 
belegt. Aus der Anzahl der insgesamt 36 
bekannten Objekte wurde die klassische 
geschnittene Form der Fugen bei 28 Bür-
gerhäusern belegt, bei 8 Häusern wurde 
ein jüngerer Ausfugungstyp festgestellt, die 
charakteristische Gestaltung der Fugeno-
berfläche  durch in die Mauer eingeritzte 
Fugen deren Mörtel  in ihrer Umgebung 
verwischt worden ist. Die in dieser jünge-
ren Ausfugungstechnologie ausgeführten 
Häuser bedeuten mehr oder weniger Ab-
weichungen von den Merkmalen des Typs 
des primären Bürgerhauses, das mit der 
älteren – geschnittenen Ausfugungstech-
nik errichtet worden ist. Das deutet deren  
Zugehörigkeit zur jüngeren entwickelten 
Schicht des ältesten Häusertyps in einer 
Zeit an, als die Bauvorschriften gewiss 
nicht mehr so streng eingehalten worden 
sind.

Abbildungen
Abb. 1. Plan der Anfänge der Stadt 

Tyrnau/Trnava
In den Grundrissplan Tyrnaus aus der 

Mitte des 20. Jh. sind die ersten gemau-
erten städtischen Bauten mit schwarzen 
Flächen einkennzeichnet

1.  Untergegangene romanische Kir-
che zu St. Michael (ersetzt durch eine 

gotische), 2. Klarissinnenkirche Mariä 
Himmelfahrt mit Kloster, 3. Untergegan-
gene ursprüngliche Franziskanerkirche 
des hl. Jakobus mit Kloster (ersetzt durch 
ein barockes), 4. Kirche zu St. Helena 
mit Spital, 5. Untergegangene Dominika-
nerkirche des hl. Johannes des Täufers 
mit Kloster (heute Universitätsareal), 6. 
Befestigung, sonstige schwarze Flächen 

– Häuser  des Typs der primären gemau-
erten Bürgerhäuser, schwarze Flächen 
in Kreisen – jüngere Etappe  des Typs 
der primären gemauerten Bürgerhäuser 
Tyrnaus, graue Flächen – untergegange-
ne Bebauung, kleine Nummern – heutige 
Nummerierung der Häuser

Nach: STANÍK-ŽUFFOVÁ; Ref. 1, er-
gänzt von Žuffová
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Abb. 2. Bebauung der Parzellen am 
nördlichen Ende der Westfront der Hlav-
ná ulica (Hauptstraße)Schwarze Flächen 

– Mauern der Häuser des Typs der primä-
ren gemauerten Bürgerhäuser Tyrnaus, 
gekreuzte Schraffierung – Mauern der 
mit dem Typ der primären Bürgerhäuser 
identischen Häuser, aber mit fehlender 
Ausfugung

Nach: ŽUFFOVÁ, Ref. 15
Abb. 3. Tabelle der bekannten Grund-

flächen der Häuser des Typs der primä-
ren gemauerten Bürgerhäuser Tyrnaus 
mit einem 2. oberirdischen Geschoss. 
Dicke Linien – belegte Ausfugung der 
Wandoberflächen, strichpunktierte Linien 

– Parzellengrenzen, gepunktete Linien 
– Straßenzeile

Abb. 4. Hlavná Straße Nr. 1, Ausschnitt 
von der Ostfassade des heutigen Objekts, 
mit Kennzeichnung der Funde an der 
südöstlichen Hausecke und einem Fen-
sterfragment des ursprünglichen Hauses. 
Gepunktete Flächen – belegte Oberflä-
chenbearbeitung der Wände durch Aus-
fugung.

Abb. 5. Hlavná Straße Nr. 1, Foto eines 
Ausschnittes der Ostfassade des heuti-
gen Objekts, mit den markierten Funden 
an der nordöstlichen Hausecke und ei-
nem Fensterfragment des ursprünglichen 
Hauses

Abb. 6. Hlavná Straße Nr. 1, Ausschnitt 
von der Nordfassade des heutigen Ob-
jekts, mit Kennzeichnung der Funde an 
der nordwestlichen Hausecke und den 
Spalten des ursprünglichen Eingangs in 
das 2. Obergeschoss des ursprünglichen 
Hauses. Gepunktete Flächen – beleg-
te Oberflächenbearbeitung der Wände 
durch Ausfugung. 

Abb. 7. Hlavná Straße Nr. 1, Schnitt 
durch das ursprüngliche Haus in nord-
südlicher Richtung mit Blick nach Westen. 
Gepunktete Flächen – belegte Oberflä-
chenbearbeitung der Wände durch Aus-
fugung, volle Linien – belegte horizontale 
und vertikale Konstruktionen, gestrichelte 
Linie – angenommene Lage der Decke 
über dem 2. oberirdischen Geschoss.

Abb. 8. Hlavná Straße Nr. 1, Rekon-
struktion des ursprünglichen Hauses mit 
Markierung der gefundenen Öffnungen. 
Grundriss des unteren Geschosses, öst-
liche Ansicht, nördliche Ansicht.

Abb. 9. Nám sv. Mikuláša 3 (Platz d. hl. 
Nikolaus) – Pfarramt, 2. oberirdisches Ge-
schoss, ursprüngliche Türöffnungen vom 
Exterieur aus. Im später verkleinerten 
Ausschnitt befindet sich eine neuzeitige 
Füllung

Abb. 10. Hlavná Straße Nr. 1, Detail 
des Fundes eines Torsos einer steiner-
nen Fensterleibung. Dunkelgraue Fläche 

– ausgefugtes Mauerwerk, gepunktete 
Fläche – spätere Vermauerung eines 
Fensters

Abb. 11.  Während einer archäologi-
schen Grabung freigelegte Holz-Erde-
Objekte und gemauerte Objekte auf der 
Parzelle des sog. Selepčení-Hauses und 
auf der südlich davon  liegenden Parzelle. 
Dünne Linien – Holz-Erde-Bauten Nr. 1, 2 
und weitere Objekte nach: HOŠŠO, Ref. 
26, schwarze Fläche – gemauertes Haus 
des Typs des primären Bürgerhauses 
in Tyrnau, graue Flächen – spätere goti-
schen Bebauung, nach Žuffová-Zacharo-
vá Ref. 29

Abb. 12. Holz-Erde-Wohnhäuser im 
Kontext mit dem Haus des Typs der pri-

mären gemauerten Bürgerhäuser Tynaus, 
archäologische Grabung auf der Parzelle 
des sog. Selepčení-Hauses. Holz-Erde-
Haus nach: Hoššo, Ref. 26. Schwarze 
Flächen – belegte Mauern des Typs der 
primären gemauerten Bürgerhauses Tyrn-
aus nach: Žuffová-Zacharová, Ref. 29

Abb. 13. Fundsituation des Unterge-
schosses eines Hauses des Typs des 
primären gemauerten Bürgerhauses 
Tyrnaus, archäologische Grabung auf 
der Parzelle des sog. Selepčení-Hauses. 
Mauern auf dem Foto in Frontansicht, im 
Vordergrund  und Hintergrund und der 
langen an der Straße situierten Mauer  
gehören sie zum Typ der ältesten gemau-
erten Bürgerhäuser Tyrnaus, die Mauer in 
Frontansicht in der Mitte der rechteckigen 
Disposition ist später errichtet und hängt 
mit der Entstehung des Typs des Hauses 
mit Durchfahrt zusammen. Siehe Abb. 17

Abb. 14. Das Untergeschoss eines 
Hauses der primären gemauerten Bür-
gerhäuser in Tyrnau – Interieurflucht der 
die Hviezdoslavova Straße säumenden 
Südwand, archäologische Grabung auf 
der Parzelle des sog. Selepčení-Hau-
ses. Auf der Mauerflucht – breit gebettet 
Ausfugungen und ihre Bearbeitung durch 
verschmierte Ausfugung, in der Achse der 
Wand – Verstärkungsteil eines Statikbo-
gens, der im 2. Geschoss eine Trennwand 
getragen hat, im unteren Teil – Grundfuge 
und flaches Fundament der Wand

Abb. 15. Beispiel für die Entwicklung 
des einbezogenen Hauses, das in der 
Tiefe der Parzelle gestanden hat, in den 
Hofflügel des Hauses mit Durchfahrt,  
Hviezdolavova Straße Nr. 14. Die ersten 
drei Entwicklungsetappen der gemauerten 
Bebauung  in der Hviezdoslavova Straße 
14 – vom Typ des primären gemauerten 
Bürgerhauses zum Haus mit Durchfahrt. 
Nach: ŽUFFOVÁ-KAZMÍR, Ref. 1

Abb. 16. Beispiel für das allmähliche 
Entstehen des mittelalterlichen Hauses 
mit Durchfahrt aus dem ursprünglichen an 
der Kreuzung stehenden Haus, archäolo-
gische Grabung auf der Parzelle des sog. 
Selepčení-Hauses, unteres Geschoss. 
Entstehungsetappe des tiefen an das pri-
märe gemauerte Bürgerhaus Tyrnaus an-
gebauten Hofflügels. Schwarze Flächen 

– Umfassungsmauern des ältesten Hau-
ses, graue Flächen – Umfassungsmauern 
des östlichen Hofflügels

Abb. 17. Beispiel für das sich allmäh-
lich aus dem an der Straßenkreuzung 
gelegenen ursprünglichen Haus entwik-
kelnde mittelalterliche Haus mit Durch-
fahrt, archäologische Grabung auf der 
Parzelle des sog. Selepčení-Hauses, un-
teres Geschoss. Etappe der Entstehung 
des Hauses mit Durchfahrt. Schwarze 
Flächen – Umfassungsmauern des älte-
sten gemauerten Hauses, graue Flächen 

– Umfassungsmauern des Hofflügels, lee-
re Flächen aus den Zwischenetappen, 
schraffierte Flächen – mit der Entstehung 
der Durchfahrt in Zusammenhang stehen-
de Wände

Abb. 18. Dem primären gemauerten 
Haus nachfolgende Etappe, charakteri-
stisch dafür die plastische Modellierung 
der Ausfugung in Dreiecksform, Hlavná 5, 
unteres Geschoss, Grundriss. Schwarze 
Flächen – Umfassungsmauern des älte-
sten gemauerten Hauses, graue Flächen 

– Umfassungsmauern des Zubaus mit 
plastischer Ausfugung und Modellierung 
der Ausfugungen in Dreiecksform, Strich-

Punkt-Linie – Parzellengrenze, gepunkte-
te Linie – Straßenfront

Abb. 20. Detail der Oberflächengestal-
tung mit plastischer Modelierung der Aus-
fugungen in Dreiecksform, Hlavná Straße 
Nr. 5

Abb. 21. Bebauung, die von zwei Sei-
ten her das älteste gemauerte Haus um-
gibt, Radlinského Straße Nr. 10, unteres 
Geschoss. Schwarze Flächen – Umfas-
sungsmauern des gemauerten Hauses 
mit dem älteren Typ der Ausfugung be-
arbeitet, der sog. Verschmierten Ausfu-
gung der Flächen, graue Flächen – Um-
fassungsmauern der Zubauten, versehen 
mit dem jüngeren Typ der Ausfugung, der 
sog. Verfugten Ausfugung, gepunktete Li-
nie – Straßenflucht

Abb. 22. Herrichtung der geschnittenen 
Maueroberfläche  mit der jüngeren Vari-
ante der Ausfugung – mit der Mörtelkelle 
in  den frischen Mörtel eingeritzte Ausfu-
gung

Abb. 23. Unterschnittene Ausfugung 
– Zeichen des Typs des ältesten gemau-
erten Hauses – vgl. mit Abb. 22

Abb. 24. Nische für  einen Beleuch-
tungskörper mit Leibungssturz in Form 
eines überstehenden Gewölbes, das nur 
in Häusern des jüngeren Ausfugungstyps 
auftritt (und später in verputzten Bauten)

Abb. 25. Doppelnische für Beleuch-
tungskörper mit Leibungssturz mit Dach-
form – ein charakteristisches Markmal 
des Typs des ältesten gemauerten Hau-
ses – vgl. mit Nische auf Abb. 24

Abb. 26. Beispiel für ein mit der jünge-
ren Variante der Ausfugung versehenes 
Bürgerhaus, das mit Ausnahme des Ab-
schlusses der Nischen für die Beleuch-
tungskörper mit dem ältesten Typ der 
Häuser identisch ist, Kapitulská Straße 
Nr. 6, unteres Geschoss, Grundriss. 
Schwarze Flächen – primäre Hauswände 
in der jüngeren Variante der Ausfugung 
versehen, graue Flächen – spätere Her-
richtungen. Nach: Žuffová, Zeichnung M. 
Pokopec.

Abb. 27. Kapitulská Straße Nr. 6, un-
teres Geschoss, Längsschnitt. Schwarze 
Flächen – primäre Hauswände, die mit 
der jüngeren Variante der Ausfugung 
versehen sind, graue Flächen – spätere 
Herrichtungen.

Abb. 28. Kapitulská Straße  Nr. 6, un-
teres Geschoss, Querschnitt. Schwarze 
Flächen – primäre  Hauswände, die mit 
der jüngeren Variante der Ausfugung 
versehen sind, graue Flächen – spätere 
Herrichtungen.

Abb. 29. Kapitulská Straße Nr. 6, Blick 
aus dem Interieur auf die Frontwand mit 
dem aus Ziegeln gemauerten Eingangs-
portal.

Abb. 30. Beispiel eines mit der jünge-
ren Variante der Ausfugung versehenen 
Bürgerhauses, das sich grundsätzlich 
vom ältesten Häusertyp unterscheidet, 
Štefánikova Straße Nr. 32, Axonome-
trie, Südwand, nach: G. Kvetanová – J. 
Žuffová.

Abb. 31. Štefániková Straße Nr. 32, 
Fenster in einen Wirtschaftsraum, nach: 
G. Kvetanová – J. Žuffová

Abb. 32. Štefánikova Straße Nr. 32, 
Fenster in einen Wirtschaftsraum. 

Abb. 33. Štefánikova Straße Nr. 32, 
Fenster in einen Wohnraum, nach: G. 
Kvetanová – J. Žuffová.

Abb. 34. Štefánikova Straße 32, Fen-
ster in einen Wohnraum.



Uhorské kráľovstvo sa na pre-
lome 13. a 14. stor. ocitlo vo veľmi 
zložitej situácii. Slabá vláda posled-
ných arpádovských kráľov vyniesla 
na výslnie niektoré vplyvné šľach-
tické rody, ktorých príslušníci využili 
každú príležitosť na posilnenie svo-
jej majetkovej držby. Ruka v ruke 
s rastom pozemkového bohatstva 
silnelo aj sebavedomie uhorskej 
šľachty ako privilegovaného stavu 
a jej snaha aktívne zasahovať do 
politických záležitostí krajiny.1 Tieto 
premeny sa dotkli aj privilegova-
ných stredovekých miest, ktoré boli 
väčšinou naviazané na kráľovskú 
moc. Z rúk uhorských kráľov totiž 
dostávali svoje privilégiá a panov-
níci garantovali ich privilegované 
postavenie. Akékoľvek oslabenie 
kráľovskej moci preto znamenalo 
zneistenie ich právneho i hospodár-
skeho postavenia. Celkom jedno-
značne sa dajú spomínané konšta-
tovania demonštrovať aj na príklade 
Trnavy. Trnava patrila od svojho 
vzniku k najvýznamnejším centrám 
obchodu, remesiel a vinohradníc-
tva.2 Až do začiatku 14. stor. sa 
predstaviteľom mesta darilo udržia-
vať krehkú rovnováhu vo vzťahoch 
s kráľovským dvorom i s okolitými 
feudálnymi vlastníkmi, ku ktorým 
treba na prvom mieste uviesť grófov 
svätojurských a pezinských. Kapitá-
lovo silní trnavskí mešťania expan-
dovali v druhej polovici 13. stor. aj 
na majetky spomínaného veľmož-
ského rodu a skupovali tu vinice. 
Vzájomné vzťahy medzi mestom 
a grófmi boli upravené obojstranne 
prijateľnými dohodami.3 Menej prie-
hľadné zostali vzťahy s hlohovec-
kou vetvou Abovcov, ktorej prísluš-
níci koncom 13. stor. získali niektoré 
majetky v širšom okolí mesta. Pre 
úplnosť treba spomenúť, že na ju-
hozápad od mesta ležali aj majetky 
šľachticov z Lefantoviec, ktorí žili 
s mestom v relatívne pokojnom su-
sedstve.4 

Najväčšie nebezpečenstvo pre 
Trnavu predstavoval šľachtický rod 
Čákovcov, ktorého pôvodné majet-
ky ležali v Zadunajsku. V druhej po-
lovici vlády neschopného kráľa La-
dislava IV. Kumánskeho sa dostali 
do popredia bratia Peter a Matúš, 
synovia Matúša z rodu Čákovcov. 
Obaja po sebe zastávali najvyšší 
úrad v krajine – palatinát. Svoj vplyv 
na kráľovskom dvore v plnej miere 

využívali na získavanie nových ma-
jetkov v priestore juhozápadného 
Slovenska. V ich diele pokračoval 
Petrov syn Matúš, ktorý spoločne 
so svojim mladším bratom magis-
trom Čákom zdedil aj majetky svoj-
ho strýka Matúša. Matúš nezdedil 
len majetky, ale aj rozvetvenú fami-
liaritu, ktorej príslušníci sa grupovali 
z čákovských pôvodných rodových 
majetkov v Zadunajsku a postupne 
k nim pribúdali aj jednotlivci či celé 
šľachtické rody z územia Nitrianskej, 
Komárňanskej a Bratislavskej župy. 
Matúšova kariéra začala v službách 
posledného Arpádovca Ondreja 
III. Už na začiatku jeho vlády zís-
kal hodnosť kráľovského mečníka 
a bratislavského župana. Osvedčil 
sa najmä pri bojoch o Bratislavu 
a vyháňaní rakúskych posádok zo 
západného Slovenska. Nespor-
ne veľmi schopného organizátora 
a vojaka nakoniec Ondrej III. usta-
novil koncom roku 1296 za palatí-
na.5 Matúš však svoju novú funkciu 
začal okato zneužívať (stačí uviesť, 
že koncom toho istého roku sa po 
dohode s kráľovským kastelánom 
Trenčianskeho hradu Martinom Bu-
gárom zmocnil hradu a odmietol ho 
vrátiť kráľovi). Ešte predtým sa stal 
takmer susedom Trnavy, keď za 
podozrivo nízku cenu kúpil od kra-
jinského podsudcu Martina polovicu 
hradu a panstva Červený Kameň. 
Podobným spôsobom neskôr (po 
roku 1302) dotlačil Abraháma zo Sv. 
Jura a Pezinka, aby mu predal malé 
hradné panstvo Čeklýs (dnešné Ber-
nolákovo).6 V polovici októbra 1297 
boli Matúšove prechmaty natoľko 
zjavné, že Ondrej III. sa rozhodol 
zbaviť Matúša palatínskeho úradu 
a musel kráľovi vrátiť aj Bratislavskú 
župu a všetky hrady a mýta, ktoré 
tu už dlhšie držal.7 Takto získané 
majetky potom udelil svojej manžel-
ke Agneši Habsburskej. Zdá sa, že 
spomínaný zákrok kráľa Ondreja III. 
dočasne zastavil expanziu Matúša 
Čáka na území Bratislavskej župy. 
Nie však nadlho, pretože ten odrazil 
roku 1299 vojenskú výpravu vedenú 
bratislavským a zvolenským župa-
nom Demetrom proti jeho panstvu. 
Podarilo sa mu dobyť iba Holíč. 

Oveľa priaznivejšie okolnosti pre 
ďalšiu majetkovú expanziu pre Ma-
túša Čáka nastali po smrti Ondreja 
III. začiatkom roku 1301. Pán Váhu 
a Tatier patril k hlavným strojcom 

korunovácie nového uhorského krá-
ľa Václava III. (v Uhorsku Ladislava 
V.), ktorá sa uskutočnila koncom 
augusta 1301 v Stoličnom Belehra-
de. V nasledujúcom roku sa Matúš 
nechal kráľovsky odmeniť donáciou 
Trenčianskej a Nitrianskej župy, 
čím sa mu vlastne podarilo legali-
zovať mnohé dovtedy protiprávne 
držané majetky v spomínaných žu-
pách.8 Komárňanskú župu ovládal 
už dávnejšie a jeho vplyv sa v tomto 
čase začal prejavovať aj na väčšine 
územia Bratislavskej župy. Matúš 
totiž už dávnejšie nahrádzal kráľov-
skú správu svojou vlastnou a tak sa 
mu darilo pevne pripútať k svojmu 
panstvu stále nové hrady s ich ma-
jetkami a ľuďmi v nich usadenými. 
V prípade kráľovských miest to bolo 
o niečo zložitejšie. Navyše v prípa-
de Trnavy a Bratislavy jeho pria-
močiary postup sťažovala okolnosť, 
že obe boli formálne pod rakúskou 
(habsburskou) zvrchovanosťou. To 
však Matúšovi nebránilo „mať svo-
jich ľudí“ v spomínaných mestách. 
V prípade Trnavy je zrejmé, že ju 
do svojho područia získal v prie-
behu 1309, resp. v nasledujúcom 
roku. Využil okolnosť, že kráľ Karol 
Róbert ho za prísľub vernosti opä-
tovne ustanovil za palatína a neskôr 
aj za taverníka.9 Matúš však ne-
mienil vykonávať tieto vysoké úra-
dy v prospech kráľa a kráľovstva, 
ale sledoval iba vlastný prospech. 
Okrem toho využil skutočnosť, že 
Trnava poskytla prístrešie kardiná-
lovi Gentilisovi, ktorý sa tu krátko 
v októbri 1309 zdržiaval a určite 
sa snažil presvedčiť predstaviteľov 
mesta, aby výraznejšie podporili 
nového kráľa Karola Róberta v jeho 
boji s oligarchami.10 Matúš takéto 
správanie Trnavčanov nemienil to-
lerovať a nepochybne pod nátlakom 
donútil mesto k poplatnosti. Zdá sa, 
že Matúš toleroval existenciu tunaj-
šej samosprávnej komunity, ale po-
slušnosť mesta si tak ako v prípade 
Nitry poistil stacionovaním menšej 
posádky v meste.11 Jej veliteľ kon-
troloval dodržiavanie loajality Trna-
vy voči Matúšovi a samozrejme za-
bezpečoval vyberanie pomerne vy-
sokých poplatkov z hospodárskych 
aktivít tunajších mešťanov.12 

Nemožno povedať, že by po-
rážka Omodejovcov a Matúšovho 
expedičného zboru pri Rozhanov-
ciach 15. júna 1312 výraznejšie 
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ovplyvnila postavenie Trnavčanov. 
Matúš Čák Trenčiansky naďalej 
pevne kontroloval jadro svojej dŕ-
žavy na juhozápadnom Slovensku 
a teda aj Trnavu. Svedčí o tom 
sťažnosť nitrianskeho biskupa Jána, 
ktorý poslal svojich ľudí do Viedne, 
aby tu nakúpili jemnejšie súkno pre 
samotného biskupa ako aj na ob-
lečenie jeho najbližších familiárov. 
Keď sa biskupovi služobníci vraca-
li s nákupom, v Trnave ich násilím 
zastavili Matúšovi ľudia a vzali im 

látky v hodnote 60 hrivien a odniesli 
ich svojmu pánovi. Ten si z nich vy-
bral podľa svojej ľubovôle a zvyšok 
látok v hodnote 30 hrivien poslal 
prostredníctvom trnavských meš-
ťanov biskupovi.13 Trnava zostala 
v područí Matúša Čáka až až do 
jeho skonu 18. marca 1321.

Nedobrovoľné spolužitie Trnavy 
a trenčianskeho oligarchu nepatri-
lo k najšťastnejším obdobiam dejín 
mesta. Aj keď Matúš ponechával 
formálne fungovať samosprávne 

orgány v meste, rozhodujúce slovo 
patrilo jemu, resp. ním poverenému 
kapitánovi. Ten zabezpečoval vybe-
ranie poplatkov pre Matúša. Z ne-
skorších údajov je jasné, že tie boli 
vyššie, ako predtým, keď Trnava 
odvádzala taxu kráľovi. Trnava a jej 
predstavitelia preto prijali správu 
o smrti Matúša Čáka Trenčianske-
ho s úľavou a stali sa vernými pod-
porovateľmi kráľa Karola Róberta.
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Der Autor befasst sich in seinem Beit-
rag mit dem Verhältnis der Stadt Tyrnau  
zu Matuš Čák von Trenčín  an der Wende 
des 13. Zum 14. Jh. Obwohl Tyrnau auch 
in dieser Zeit eine königlich privilegierte 

Stadt blieb, konnte sie sich dem Druck se-
itens des mächtigsten Oligarchen dieser 
Zeit nicht entziehen. Matuš von Trenčín  
setzte um das Jahr 1310 seine Leute in 
der Stadt ein, die für ihn den Tribut  ein-
hoben und darauf achteten, dass die Ver-
treter der Stadt nicht in das Lager König 
Karl Roberts wechselten. Für die Stadt 

war das nicht die glücklichste Zeit, denn 
die an Matuš aus allen Wirtschaftsaktivitä-
ten abgeführten Gebühren waren um ein 
vieles höher als unter den Arpaden. Die 
Lage normalisierte sich in dieser Hinsicht 
erst 1321, als Matuš Čák starb und Tyr-
nau wieder königlicher Besitz  wurde.



Town charters in Silesia – 
stage I.

Town charters were introduced in 
Silesia in the reign of Henry the 

Bearded (1201 – 1238), that is, in 
the first decades of the 13th century. 
Aiming at an economic and urban 
revival of Silesia, the prince encou-
raged trade, brought in foreign mer-
chants (hospites), developed silver 
and gold mining, and colonized the 
forests and poorly developed regi-
ons of the Sudeten piedmont. Mar-
ket centers were established in the 
intensively developed rural areas 
and were subsequently transfor-
med into chartered towns. The big 
fortified urban centers, like Wrocław 
and Legnica, underwent reforms. 
The first wave of changes occur-
red in the gold-bearing regions of 
northwestern Silesia. New towns 
were founded on the Magdeburg 
charter: Złotoryja (Aureum) in 1211, 
Lwówek (Lember) in 1217 – 1223 
and Nowogrodziec (Naumburg) in 
12331. 

Legislative community reforms 
were accompanied by a spatial reor-
ganization comprising the tracing of 
town boundaries, the town square, 
streets, blocks of buildings and lots. 

The towns that were founded at this 
time featured a regularity of plan and 
of the house blocks, which constitut-
ed a multiple of the 60-feet module. 
The foot standard then in use in Si-
lesia, equivalent to 31.3 cm, is rec-
ognizable also in the architectural 
monuments of the period, such as 
the Cistercian basilica of the Virgin 
Mary in Trzebnica and the palace of 
Henry the Bearded in Legnica; it is 
also encountered in Pomerania and 
Greater Poland. House blocks com-
prised plots of land (curia integra) 
measuring 60 by 120 feet, occa-
sionally by 240 feet (Środa Śląska, 
Wrocław, Nysa, Ujazd), and 60 by 
105 feet, occasionally by 210 feet 
(Złotoryja, Lwówek, Fig.1). The size 
was dependent on the rod, a pop-
ular measuring instrument of the 
time.2 The plots formed long blocks 
of architecture. A frequent plan of 
the first decades of the 13th century 
called for an equally long, approxi-
mately rectangular town square, 
set between two main streets which 
catered to the town’s communica-
tion needs (e.g. Złotoryja, Lwówek, 
Nowogrodziec). This plan was cog-
nate to that of the market centers 
(villa forensis) with their long and 

narrow street market. Środa Śląska, 
founded in 1223 as Novum Forum 
on the main trade route from Ger-
many to Ruthenia through Legnica, 
Wrocław and Kraków, represents 
the most traditional form of town 
planning with a market preserving 
an archaic spindle-shaped arrange-
ment springing from a broadened 
main road. An important novum was 
a rectangular town plan measuring 
9 by 10 ropes (1 fee). Considering 
the modest archaeological finds of 
timber house remains in the town, 
the rectangular plan is presumed to 
be later – not earlier than the sec-
ond stage of the legislative reform 
of Środa, which was implemented 
in 1235.3

In Wrocław with its capital func-
tion the market and related blocks of 
architecture were plotted in the sec-
ond or third decade of the 13th cen-
tury. At this stage the rather poorly 
settled left bank of the Oder was 
occupied, following up on the inten-
sive settlement of the river islands 
(Ostrów Tumski, Piasek) and the 
right bank already in the 10th – 12th 
century. The area of the first foun-
dation by Henry the Bearded was 
so extensive that lotting took place 
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Fig. 1. Lwówek. Reconstruction of town lotting based on 60 foot lots. After J. Pudełko.

System of plots. Building plots. The first townhouses



in stages, moving from the west 
toward the more developed sec-
tions in the east and north. The first 
foundation had a traditional long ar-
rangement with a large town square 
located centrally between two major 
east-west roads (Fig. 2). A checker-
block plan soon developed on this 

ground, growing evenly in all direc-
tions. It was distinguished by its size 
and regularity, although even here 
the archaic long blocks of architec-
ture lining the market can be ob-
served, especially on the north and 
south, each comprising 10 plots in 
two rows.4 These blocks were in-

convenient and had to be pierced 
later by a variety of passages and 
boundary strips. 

Henry the Bearded’s reforms dif-
fered in principle from the earlier 
foundation. The period proliferated 
in various spatial and legislative ex-
periments in this regard. The prince 
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Fig.  2. Wrocław around 1225. Drawing by   the N. Lenkow.

Fig. 3. Świdnica. Reconstruction of original town lotting based on lots 50 feet wide. 



had a vested interest in retaining as 
many of his rights as he could, in-
cluding the higher judiciary and trade 
supervision, offering the merchants 
personal freedom, hereditary land 
ownership in return for a money rent 
and their own lower judiciary. The 

success of the town-founding ac-
tion in Silesia was closely combined 
with new legislation, modern forms 
of economy and production, and a 
generally favorable climate for far-
flung ducal foundations; in the long 
run this also created the economic 

grounds for the unification of the 
Polish state. The battle of Legnica 
which Henry II lost to the Tartars, 
himself dying on the battlefield, put 
an end to his visionary plans.

Town charters in Silesia – 
stage II.

By paradox, the political desta-
bilization of the Silesian state after 
Henry’s death at Legnica in 1241 
and the territorial break-up process 
initiated by this event proved to be 
a factor conducive to urban devel-
opment in the divided states. The 
second stage in the process started 
with the creation of individual capi-
tals, resulting from a reorganization 
of the old fortified centers of ducal 
authority, such as Wrocław (succes-
sive charters from 1241/42, 1261), 
Głogów (1253), Legnica (1264) and 
Opole and Racibórz (before 1258). 
New towns also appeared, some in 
the vicinity of the old castellanies, 
e.g., Strzegom (1242), Bolesławiec 
(before 1251), Wleń (before 1261), 
Bolków (1270’s), others incorpo-
rated into a rapidly developing set-
tlement network, e.g., Świdnica 
(1242 – 49), Brzeg (before 1250), 
Rychbach/today Dzierżoniów (1250 
– 1262), and Jawor (1275).5 

The innovations introduced in 
this period included a smaller lot just 
50 feet wide, a shorter foot which 
was 28.8 cm long, and a small and 
functional, almost square house 
block. The popularity of 50-foot lots 
had much to do with the use of the 
rope as a measuring instrument; its 
length of 150 m comprising three 
townhouse fronts. This had a posi-
tive effect on street density and a 
free shaping of town plans.6

One of the first towns in Silesia 
to introduce the market-square lot 
measuring 50 by 150 feet (the foot 
equal to 28,8 cm) was Świdnica, 
founded after 1241. The layout, 
however, was initially a traditional 
form of town with a long market 
square that constituted a broaden-
ing of the main communication and 
trade route passing through the 
town (Fig. 3). It was transformed 
into a regular rectangle in the sec-
ond half of the 13th – beginning of 
the 14th century. In towns chartered 
after 1242, the checker plan with 
short house blocks gained populari-
ty. The markets of this stage, traced 
with the use of the rope for meas-
uring, tended away from the longer 
two squares of length in favor of one 
square. The earliest examples are 
the towns of Brzeg, Legnica, Ja-
wor, Paczków, Lubin. In the second 
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Fig. 4. Dzierżoniów. Scheme of the original lotting superimposed on the mod-
ern town plan. Lots 50 by 200 feet; grid established by rope measurement. 

Fig. 5. Wrocław around 1300. Reconstruction of lot divisions based on a lot 
60 by 120 feet. Brick buildings of the 13th century discovered in the course of 
architectural and archaeological investigations marked in black.
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Fig. 6. Wrocław, architecture on the western side of the town  square. Plan of the ground floors of the oldest townhouses 
superimposed on a division into lots 60 by 120 feet. 1 – preserved 13th-century walls

Fig. 7. Wrocław, architecture on the western side of the town square. Reconstruction of 13th century townhouses super-
imposed on a division into lots 60 by 120 feet. 
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half of the 13th century, foundations 
measuring 2 by 3 ropes (200 by 450 
feet), e.g. Głogów, Dzierżoniów, 
Kąty Wrocławskie, Prudnik, Ząb-
kowice) or else a regular square 
(Trzebnica, Strzelin) became com-
mon. Dzierżoniów (Fig. 4) is an ex-
ample of a well designed town plan, 
the oval general shape inscribed 
into a rectangle of 9 by 10 ropes, 
containing a rectangular market 
measuring 2 by 3 ropes (including 
the width of the market streets, 350 
by 500 feet). Four streets 25 feet 
wide were traced from the corners 
of the market and four other streets, 
each 50 feet wide, from the center. 
This gave Dzierżoniów a cruciform 
layout. 

The first townhouses 
The oldest townhouses in Silesia 

are found in Wrocław. Town patri-
cians began raising houses mod-
eled on the brick foundations of 
princes and bishops before the mid-
dle of the 13th century. A distinctive 

feature of these buildings are the 
“finger” bricks laid in the so-called 
Vendian bond in the facing layer. 
Bricks of this kind were used as a 
construction material throughout 
the Silesian Plain in the last quarter 
of the 12th century, but it was only 
in Wrocław that the urban economic 
conditions permitted the building of 
brick houses in the 13th century. 

The situation was similar in 
towns lying in the piedmont regions 
and higher up in the mountains 
where supplies of rock building ma-
terial, mainly granite and gneiss, 
abounded. Even so, timber build-
ing predominated in this region un-
til the mid 14th century despite the 
abundance of rock and ease with 
which it was procured, even in the 
rich and economically prospering 
towns like Świdnica. The reason 
for this is quite likely the poor ther-
mal insulation properties of granite, 
twice worse than brick and ten times 
worse than wood. In practice, this 
meant a stone wall 80 to 120 cm 

thick to match the freeze-proof qual-
ity of a timber wall 8 – 12 cm thick. 
The significance of this in the humid 
and severe climate of the Sudeten 
piedmont, where mean annual tem-
peratures do not exceed +9 C, re-
quires hardly any comment.

Townhouses in Wrocław in the 
13th century

The Wrocław merchant elite built 
houses in privileged locations, such 
as the town square and vicinity, as 
well as on the fringes of the power-
wielding center on the banks of the 
Oder, comprising the ducal estates 
and the hospital and monastic in-
stitutions. More than 40 buildings 
are known from the 13th century, 
three quarters of these in the town 
square.7

These lots measured, as indi-
cated above, 60 by 120 feet, that is, 
18.6 by 37.2 m in metric terms. The 
procedure followed in establishing 
a lot was to divide particular blocks 
of architecture into square modules 
120 by 120 feet, and then subdivide 
them into halves. The lots faced the 
town square or important streets, for 
instance, the streets leading to the 
town gates and posterns (Fig. 5).

The presented reconstruction is 
confirmed moreover by an analysis 
of the location of the oldest bound-
ary walls, discovered in three of 
the town-square blocks and on 
the streets at the back of the town 
square. On the northern side of the 
town square and in the eastern end 
of the southern side all the origi-
nal lot boundaries have been pre-
served. A few of the townhouses 
filled the entire width of a foundation 
lot (nos 48/49, 52, 60 in the Rynek 
Square and no. 57 on Wita Stwosza 
Street), but in many other cases 
pairs can be discerned, which when 
measured together give the modu-
lar width of 60 feet. A good example 
is the townhouse at 48/49 Rynek 
Square with its wide front compris-
ing two separate houses of the 13th 
century (48 and 49 Rynek Square). 
The 13th century standard was a 
building that adjoined one of the 
ownership boundaries, possibly in 
an effort to ensure free access to the 
yard, but equally well because of the 
progressing break-up of the original 
lots, the number of lots on the town 
square having been doubled com-
pared to the original 36 set down in 
the charter foundation. Houses are 
also known to have been construct-
ed on adjoining parts of neighboring 
lots. These observations indicate 
that changes in the ownership ar-

Fig. 8. Wrocław, 13th century townhouse on 8 Nankera Square, now the Foto 
Media Art Gallery. Line indicates modern ground level. Photo by the author.



rangement of architectural quarters 
commenced shortly after the charter. 
The example of two archaeologically 
investigated lots on the town square 
(nos 6 and 12) demonstrates that 
brick townhouses started being built 
after the second conflagration of the 
timbered houses. 

The lot breaking-up process also 
conditioned to some extent the va-
riety of spatial arrangements recog-
nized in the oldest Wrocław town-
houses. The plans do not reveal 
one dominating type, be it a gable 
or ridge-roof. The width of the lot 
determined the spatial layout of a 
building, which constituted approxi-
mately half, a third or two thirds of 
the original 60-foot lot. Apart from 
the one-chamber houses, there 
are also two-and three-chambered, 
multiple-room houses, built either at 
once or in stages (Fig. 6, 7). 

The function of particular floors 

followed common medieval prac-
tice in habitational and residential 
architecture. The form of the first 
floor windows (nos 6 and 7 in Rynek 
Square) as well as the presence of 
heating installations and latrines 
indicate that the upper floors were 
adapted for living purposes (Fig. 8). 
The ground floors were dark and un-
heated. They were rather low and 
set below ground level, presuming 
a household economic and stor-
age function. Ceilings were made of 
wooden beams, sometimes carried 
on stone supports (nos 6, 20 – Fig. 
9) in Rynek Square) and cross-vaults 
were rare (nos 8, 17, 43 in Rynek 
Square). Two colors predominated 
in the interior decoration of living 
rooms: red of the bricks painted this 
color and white of the jointing, em-
phasized with lime wash. Oil lamps 
and candles were placed in small 
individually shaded niches. 

External wooden staircases, gal-
leries, porches and platforms gave 
furnished access to the upper floors. 
Their presence is indicated by re-
mains of doorways in the back walls 
of houses on each floor. No such 
doorways were observed in the front 
walls of these houses, but it is true 
that very little of the oldest construc-
tion has survived in the frequently 
rebuilt house facades.

Initially, the lowest house floors 
were set into the ground no more 
than 0.6 – 1.2 m. They could be en-
tered from the town square as well 
as from the yard and multiple en-
trances have also been evidenced 
(nos 7, 41, 60 in Rynek Square). 
The fact that today the oldest walls, 
even of the one or two floor houses, 
are found on the level of the modern-
day townhouse cellars results from 
the Old Town ground level, which 
rose some 3.2 – 3.5 m between the 
middle of the 13th and the middle of 
the 14th century, mainly due to rub-
ble and rubbish accumulating in the 
streets (Fig. 10). The rubble came 
from the timber and clay houses, 
which were leveled after being de-
stroyed by fire. As for the rubbish, 
this was not removed from the town, 
but was simply intercalated with sand 
as a hygienic measure. The rate at 
which the ground level rose was so 
rapid and uncontrolled at the time 
that shortly the oldest buildings were 
covered up until about mid height. 
This posed considerable difficul-
ties for use and was compensated 
for by ditches maintained along the 
sides of the town square and special 
structures (preceding thresholds?) 
in front of house facades with a plat-
form at ceiling level between the first 
and second floors. These platforms 
gave access directly to the upper 
house floors, while the entrances to 
the former ground floors, becoming 
increasingly like sunk cellars, were 
roofed over and covered. These 
structures were mostly dismantled 
and partly filled in with earth around 
the middle of the 14th century when 
the raised town-square surface was 
paved and regular garbage disposal 
was initiated. A significant change 
came with the general house reno-
vation undertaken in the second half 
of the 14th century.

The height of the 13th century 
townhouses cannot be validly recon-
structed. It is believed, but not proved 
by surviving remains of the oldest 
wall relics, that there were from two 
to three floors under a gable roof. In 
a single case, that of the townhouse 
at 48/49 Rynek Square, a single ele-

Fig. 9. Wrocław, townhouse at 22 Rynek Square. Interior of the old ground 
floor, now the subterranean part of a coffee shop. Photo by J. Borski.
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ment of the top has been recorded, 
interpreted as the crenellation face 
measuring 1.1 m. The discovery has 
to do with the issue of the defen-
siveness of the oldest townhouses. 
A document of the Town Council of 
1290 refers to an anticipated Tartar 
attack, requiring that (...) all men 
(house owners) have in their house 
a crossbow, a bow and stones on 
top of their houses (...). Nonethe-

less, the 13th century townhouses 
should not be treated as habitational 
towers because they quickly formed 
compact fronts of architecture lining 
the sides of the town square, fre-
quently comprised of long buildings, 
occasionally having a second row of 
units on the yard side. 

In seeking models for the post-
charter type of architecture which 
developed in Wrocław, one should 

note the impact of local residen-
tial architecture which underwent 
monumentalization in the rule of the 
Silesian Henrys. Brickworking tech-
niques used in this architecture were 
adopted, as was the vertical design, 
the shape of openings in living units, 
upper floor access with external 
staircases and porches, and the 
principle of keeping kitchens outside 
the residential unit. In the 13th cen-

Fig. 10. Wrocław, townhouse at 49/50 Rynek Square. Inventory drawing of relics of 13th century townhouses. Drawing 
by J. Burnita.

Fig. 11. Świdnica. Reconstruction of part of the western side of the town square and plan of the ground floors in the 
second half of the 13th century. 1 – timber house, 2 – relics of masonry walls, 3 – original line  of the architecture. 
Drawing by the author.
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tury palaces and townhouses only 
the external walls were built of brick. 
They formed a shell which was sub-
sequently partitioned with timber 
walls into the household, living and 
official units. The spatial arrange-
ment of the townhouses was natu-
rally specifically urban in character, 
on a smaller scale than the palaces 
and required to fit into a town lot. 

Burgher houses in Świdnica be-
fore the middle of the 14th cen-
tury

The urban building lot in Świdnica 
is reconstructed as 50 by 150 feet 
(by 175 and by 200 feet in the 
house blocks on the south side of 
the town square), the foot here be-
ing an equivalent of 28.8 cm. A met-
rological analysis of the town plan 
and the results of architectural and 
archaeological studies of almost 
two hundred cellars and more than 
a dozen townhouses recognized in 
full constituted the grounds for this 
reconstruction.8 This research, es-
pecially with regard to the northern 
side of the town square, has con-
firmed the presence of a standard-
ized lot in the chartered town of 
Świdnica despite a much more lim-
ited correspondence between the 
presently existing houses and the 

alleged original planning as com-
pared to Wrocław.

The house building technique 
was also not without impact on the 
lability of boundaries. The original 
timber framework townhouses in 
Świdnica did not fill the entire width 
of a lot. They are presumed to have 
been separated from neighboring 
structures with narrow boundary 
strips (referred to in later sources as 
passages or gang). Vaulted stone 
chambers under the houses served 
as cellars; they were separate from 
the timber structure, but incorpo-
rated into the original layout so that 
they, too, did not fill the original lot 
size. These strips were successively 
eliminated as the timber houses 
were replaced with masonry ones. 
The rule was to attach newly built 
houses to already standing struc-
tures. Innumerous traces of the orig-
inal boundaries have been noted in 
the course of architectural studies of 
a fragment of the architecture on the 
northern side of the square. Relics 
of a few “chartered” boundary walls 
agreeing with the network of recon-
structed divisions have been noted, 
mostly underground and in the back 
of the lots.

The first rebuilding of timber hous-
es into masonry ones could have 

taken place already in the second 
half of the 13th century, but a more 
precise date is impossible to ascer-
tain. Stone houses were constructed 
about 15 – 20 m from the front of a 
property for the simple reason that 
the strip in front was taken up by 
wooden architecture, passages and 
alleys leading to the back of particu-
lar lots and the subterranean ma-
sonry cellars. Between this wooden 
architecture and the masonry hous-
es in the back row there were usu-
ally small yards serving as a source 
of light and apparently as the loca-
tion of kitchen hearths. Some of the 
stone houses stood at the front of a 
lot and were furnished with a wood-
en arcade or else only the lower one 
or two floors were of stone, while 
any floors above that were of timber. 
This was then a mixed timber and 
masonry building tradition based on 
warm clay-plastered timber frame-
work houses. The stone houses had 
walls of broken granite and stone 
barrel vaults on the lower floors. Tim-
ber ceilings appeared on the higher 
floors. There were no basements as 
a rule (Fig. 11, 12, 13).

The stone houses of Świdnica 
bear a clear analogy to architec-
ture referred to by researchers as 
Steinwerk or Kemenate, known 

Fig. 12. Świdnica. Reconstruction of part of the western side of the town square at the end of the 13th and beginning of 
the 14th century. Drawing by the author.
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from many Upper German towns 
like Basel, Fribourg and Zurich. In 
Brunswick masonry annexes were 
constructed in back of the hallway 
houses in front. In Silesia this kind of 
design occurred in towns of the Su-
deten uplands, while brick architec-
ture was in full swing in the Sudeten 
plain already in the first half of the 
13th century. The group of more than 
40 Late Romanesque townhouses 
in Wrocław is the second largest in 

terms of numbers after Prague.
Therefore, the boundary divid-

ing Silesia into two geographical 
regions, the Sudeten plain and the 
uplands, different in terms of topog-
raphy as well as natural building re-
sources, corresponds to the division 
into zones of brick townhouses and 
timber and stone houses. The lat-
ter did not begin to be transformed 
en masse into townhouses before 
the 1370’s. The longevity of timber 

architecture is explainable in terms 
of greater thermal comfort. In towns, 
the trend away from this kind of ar-
chitecture was the effect of frequent 
conflagrations on a big scale, but 
it was hardly easy to implement as 
demonstrated by renewed calls by 
princes and town councils to build 
masonry houses.

Fig. 13. Świdnica. Reconstruction of part of the western side of the town square, plan of the ground floors (solid line) 
and cellars (dashed line) in the first half of the 14th century. 1 – timber house, 1a – wooden arcade, 2 – relics of ma-
sonry walls, 3 – original line of the architecture. Drawing by the author.
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Małgorzata Chorowska
Kráľovské mestá v Sliezsku. Parcelá-
cia. Pôdorysný plán. Prvé meštianske 
domy.

Mestské práva začal mestám v Sliez-
sku udeľovať počas svojej vlády Henrich 
I. Bradatý (1201-1238). Prvá vlna zmien 
sa zdvihla v regiónoch, na severozápade 
Sliezska, kde sa ťažilo zlato. Tu bolo zalo-
žených niekoľko nových miest - Złotoryja 
(Aureum) v roku 1211, Lwówek (Lember) 
v rokoch 1217-1223 a Nowogrodziec 
(Naumburg) v roku 1233. Legislatívne ko-
munitné reformy sprevádzala priestorová 
reorganizácia – vymedzenie hraníc mesta, 
námestí, ulíc, blokov domov a jednotlivých 
parciel. Mestá založené v tomto období 
sú charakteristické svojim pravidelným 
pôdorysom mestských blokov, ktoré boli 
násobkom 60 stopového modulu (1 stopa 
= 31,3 cm). V 13. storočí sa často obja-

vuje plán rovnostranného približne štvor-
cového námestia, umiestneného medzi 
dvoma hlavnými ulicami, komunikačnými 
tepnami mesta.  Vo Vratislavi (Wrocław), 
hlavnom meste Sliezska, bol trh a súvi-
siace architektonické bloky vymedzené 
v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 13. 
storočia. Oblasť prvých základov mesta 
položených Henrichom I. Bradatým bola 
taká rozsiahla, že parcelácia prebiehala 
etapovito. Pôvodné základy mali tradičné 
pozdĺžne usporiadanie s veľkým námes-
tím umiestneným medzi dvoma hlavnými 
cestami vedúcimi z východu na západ. 
Na tomto území sa čoskoro rozvinulo 
usporiadanie domových blokov do štvor-
cov, ktoré sa rozrastalo rovnomerne do 
všetkých strán. Druhá etapa v územnom 
živote kráľovských miest sa odohrala po 
roku 1241. Toto obdobie okrem iného za-
vádza inovácie v podobe menších parciel 

so šírkou iba 50 stôp, kratšiu stopu (iba 
28,8 cm) a malý funkčný takmer štvorco-
vý domový blok. Popularita 50 stopových 
parciel sa dá pripísať skutočnosti, že sa 
ako meradlo používal povraz.  

Najstaršie meštianske domy v Sliezsku 
sa nachádzajú vo Vratislavi. Mestskí pat-
ricijovia začali svoje tehlové domy stavať  
po vzore princov a biskupov už v prvej 
polovici 13. storočia. V mestách na upä-
tí hôr a vo vyšších horských polohách sa 
až do polovice 14. storočia využívalo na 
stavbu domov predovšetkým drevo. Prvé 
kamenné domy vo Świdnici vykazujú zna-
ky architektúry opísané výskumníkmi ako 
boli Steinwerk alebo Kemenate, známe  
z miest v severonemeckých oblastiach. 

Obrázky
Obr. 1. Lwówek. Rekonštrukcia parce-

lácie mesta podľa 60 stopových parciel. 
Podľa J. Pudełka.

Obr. 2. Vratislav okolo roku 1225. Kres-
ba N. Lenkowa.

Obr. 3. Świdnica. Rekonštrukcia pôvod-
nej parcelácie mesta podľa 50 stopových 
parciel. 

Obr. 4. Dzierżoniów. Schéma pôvodnej 
parcelácie na pozadí moderného plánu 
mesta. Parcely 50 krát 200 stôp; raster 
vytvorený pomocou povrazu.  

Obr. 5. Vratislav okolo roku 1300. Re-
konštrukcia rozdelenia parciel (rozmer 
parcely 60 krát 120 stôp).  Tehlové budo-
vy z 13. storočia objavené počas architek-
tonických a archeologických prieskumov 
sú vyznačené čiernou. 

Obr. 6. Vratislav, architektúra západnej 
strany námestia. Plán prízemí najstarších 

meštianskych domov premietnutý na plán 
parciel s rozmerom 60 krát 120 stôp. 1 

– zachované múry z 13. storočia
Obr. 7. Vratislav, architektúra západnej 

strany námestia. Rekonštrukcia meštian-
skych domov z 13. storočia premietnutá 
na plán parciel s rozmerom 60 krát 120 
stôp. 

Obr. 8. Vratislav, meštiansky dom z 13. 
storočia na námestí  Nankera 8, v súčas-
nosti Umelecká galéria fotografie a médií. 
Čiara naznačuje pôdorys súčasného prí-
zemia. Foto autorka.

Obr. 9. Vratislav, meštiansky dom na 
námestí Rynek 22. Interiér starého príze-
mia, v súčasnosti podzemná časť kaviar-
ne. Foto J. Borski.

Obr. 10. Vratislav, meštiansky dom na 
námestí Rynek 49/50. Kresba pozostat-
kov meštianskych domov z 13. storočia.  
Kresba J. Burnita.

Obr. 11. Świdnica. Rekonštrukcia časti 
západnej strany námestia a plán prízemí 
v druhej polovici 13. storočia.  1 – drevený 
dom, 2 – pozostatky murovaných múrov, 
3 – pôvodná línia architektúry. Kresba au-
torka.

Obr. 12. Świdnica. Rekonštrukcia časti 
západnej strany námestia na prelome 13. 
a 14. storočia.  Kresba autorka.

Obr. 13. Świdnica. Rekonštrukcia časti 
západnej strany námestia a plán prízemí 
(plná čiara) a podzemí (prerušovaná čia-
ra) v prvej polovici 14. storočia.  1 - dreve-
ný dom, 1a – drevený oblúk, 2 - pozostat-
ky murovaných múrov, 3 – pôvodná línia 
architektúry. Kresba autorka.
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After the Mongolian invasion dev-
astating the Hungarian King-

dom King Bela IV., having escaped, 
started the reconstruction of his 
demolished country with outstand-
ing energy. He saw as his number 
one task to build castles and forti-
fied places and took an active part 
in founding them. Among these 
castles the newly founded royal 
towns surrounded by walls – named 

also ’castles’ by his contemporaries 
– bear special significance as they 
were developed as the renewal of 
the former unfortified – therefore 
ruined – towns or town-like settle-
ments by the ruler.

One of the first decrees of the 
king after arriving back from the 
Dalmatian coast was the foundation 
of the royal city of Zagreb in 1242. 
Opposite a smaller hill taking the 

bishop and the chapter of Zagreb on 
the flat plateau of the Greč Hill the č Hill the č
new city surrounded by walls was 
erected collecting its inhabitants and 
guests (’hospites’hospites’ ’)’)’  – as the founding ) – as the founding )
charter erads – to strenghthen the 
defence of the boundaries of the 
kingdom. The new town is often re-
ferred to by contemporary sources 
as ’castle’. The wide plateau of the 
hill made it possible to organize the 

Plot and system of plots in a 13th century founded 
Hungarian royal town – the example of BudaHungarian royal town – the example of BudaAndrás VéghAndrás Végh
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Fig. 1. The royal city of Zagreb on the Greč Hill. House blocks, streets and fortification, after Bedenko 1989



streets within the walls in a more 
or less rectangular pattern with the 
market place taking a whole block’s 
size where the parish church of St 
Mark was also to be found.1 (Fig. 1.) 
Historians say that the next wave 
of founding new towns was around 
1247 due to news of a new Mon-
golian attack which later proved to 
be false. In this course the king fo-
cussed on fortifying the middle part 
of the kingdom, the so-called ’m’m’ e-
dium regni’regni’r  in Esztergom, Fehérvár egni’ in Esztergom, Fehérvár egni’
and Buda. 2 In Esztergom he moved 
the inhabitants of the royal town on 
the plain to the royal castle built on 
the hill, but as the site was small in 
some years the original state had 
to be restored: the citizens moved 
back to their original places.3 How-
ever in the case of Fehérvár and 
Buda the measures of the king 
brought about irreversible changes 
basically modifying the structures of 
the former cities. In Fehérvár, built 
on islands of a wide marshland, he 
made the citizens being mainly of 
Walloon origin move to the central 
island bearing the royal basilica and 
the royal castle and surrounded it 
by a new wall.4 In Buda he ordered 
the German citizens of Pest un-
able for defence on the plain of the 
Danube bank to move to a rarely 
inhabited plateau surrounded by 
new walls, where the formerly un-
defended people of the royal centre 
of (Ó)buda took refuge.5 (Fig. 2.) 
These new settlements, similarly to 
Zagreb were also named castles by 
the contemporaries. In fact, it was 
the period when the first examples 
of the characteristic mediaeval 
towns surrounded by walls follow-
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Fig. 2. Buda, Esztergom, Fehérvár. Measures of King IV Bela fortifying the royal centers in the medium regni, after Fig. 2. Buda, Esztergom, Fehérvár. Measures of King IV Bela fortifying the royal centers in the medium regni, after 
Gerevich 1990 and Siklósi 1999

Fig. 3. The castles of Buda on a hill and Fehérvár on an island, after Végh 
2008, Siklósi 1999



had a vested interest in retaining as 
many of his rights as he could, in-
cluding the higher judiciary and trade 
supervision, offering the merchants 
personal freedom, hereditary land 
ownership in return for a money rent 
and their own lower judiciary. The 

success of the town-founding ac-
tion in Silesia was closely combined 
with new legislation, modern forms 
of economy and production, and a 
generally favorable climate for far-
flung ducal foundations; in the long 
run this also created the economic 

grounds for the unification of the 
Polish state. The battle of Legnica 
which Henry II lost to the Tartars, 
himself dying on the battlefield, put 
an end to his visionary plans.

Town charters in Silesia – 
stage II.

By paradox, the political desta-
bilization of the Silesian state after 
Henry’s death at Legnica in 1241 
and the territorial break-up process 
initiated by this event proved to be 
a factor conducive to urban devel-
opment in the divided states. The 
second stage in the process started 
with the creation of individual capi-
tals, resulting from a reorganization 
of the old fortified centers of ducal 
authority, such as Wrocław (succes-
sive charters from 1241/42, 1261), 
Głogów (1253), Legnica (1264) and 
Opole and Racibórz (before 1258). 
New towns also appeared, some in 
the vicinity of the old castellanies, 
e.g., Strzegom (1242), Bolesławiec 
(before 1251), Wleń (before 1261), 
Bolków (1270’s), others incorpo-
rated into a rapidly developing set-
tlement network, e.g., Świdnica 
(1242 – 49), Brzeg (before 1250), 
Rychbach/today Dzierżoniów (1250 
– 1262), and Jawor (1275).5 

The innovations introduced in 
this period included a smaller lot just 
50 feet wide, a shorter foot which 
was 28.8 cm long, and a small and 
functional, almost square house 
block. The popularity of 50-foot lots 
had much to do with the use of the 
rope as a measuring instrument; its 
length of 150 m comprising three 
townhouse fronts. This had a posi-
tive effect on street density and a 
free shaping of town plans.6

One of the first towns in Silesia 
to introduce the market-square lot 
measuring 50 by 150 feet (the foot 
equal to 28,8 cm) was Świdnica, 
founded after 1241. The layout, 
however, was initially a traditional 
form of town with a long market 
square that constituted a broaden-
ing of the main communication and 
trade route passing through the 
town (Fig. 3). It was transformed 
into a regular rectangle in the sec-
ond half of the 13th – beginning of 
the 14th century. In towns chartered 
after 1242, the checker plan with 
short house blocks gained populari-
ty. The markets of this stage, traced 
with the use of the rope for meas-
uring, tended away from the longer 
two squares of length in favor of one 
square. The earliest examples are 
the towns of Brzeg, Legnica, Ja-
wor, Paczków, Lubin. In the second 
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Fig. 4. Dzierżoniów. Scheme of the original lotting superimposed on the mod-
ern town plan. Lots 50 by 200 feet; grid established by rope measurement. 

Fig. 5. Wrocław around 1300. Reconstruction of lot divisions based on a lot 
60 by 120 feet. Brick buildings of the 13th century discovered in the course of 
architectural and archaeological investigations marked in black.



in the middle of the street front, with 
rectangular cellars in most cases on 
both sometimes only on one side 
showing their shorter sides towards 
the street and spreading lengthwise 
into the plot. The full width of the 
back part of many plots is taken by 
another cellar which facilitates also 
the limitation of the size of the plot. 
The width of these plots is between 
19 – 20 m and the depth is about the 
double size, about 38 – 40 m. The 
majority of the mediaeval buildings 
in this row of houses date back to 
the 14 – 15th centuries, but traces of 
building activity in the 13th century, 
fitting the same plot system could 
also have been seen. (Fig. 4.)

As it has already been men-
tioned, unfortunately there is no way 
to conduct excavations covering the 
complete area of the city, therefore 
a different method, namely the anal-
ysis of the map of the city has to be 
thoroughly examined. The modern 
large scale topographical survey of 
the built objects of the Castle area 
is available.10 It shows the complete 
set of buildings from the cellars to 
the top floors on separate sheets. 
For our analyse the ground floor 
and the cellar levels are important. 
As it has been shown the cellars 
bear special significance at the ex-
cavations. It is their advantage that 
in a city that has been demolished 
several times they are objects that 
are difficult to destroy. Therefore 
many of them are of mediaeval ori-
gin. The ground plans of the ground 
floor level serve as the starting point 
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Fig. 5. House block between Országház Street and Úri Street. Plan of recent buildings with the reconstruction of the 
house register of 1695 and the original plot system, after Végh 2003

Fig. 6. Measuring the plots and the streets at the time of the foundation
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of some reconstructions. The data of 
the earliest register of houses (1696) 
and survey of plots (1686) have 
been projected on a map contain-
ing the present status and the me-
diaeval remains of the city and with 
the help of this device we attempted 
to identify the standard-size plots 
which had been found in the course 
of the excavations.11

The method proved to be suc-
cessful – even in cases where the 
place of the former civilian houses 
have been taken by a baroque friary 
or 19th century official buildings, e.g. 
the building complex presently be-
longing to the Hungarian Academy 
of Sciences it was possible to project 
the historical surveys on the modern 
map and with the help of surviving 
cellars to identify the standard – size 
plots.12 (Fig. 5.) Extending the pro-
cess on the whole area of the Cas-
tle the complete system of standard 
plots have been discovered that can 
be regarded as the result of an ar-
tificial and conscious division, sup-
posedly done in the period of the 
foundation of the city, as no special 
reason is known why later the sys-
tem would have been altered in such 
a widespread extent.

After the delicate and thorough 
job of the reconstruction further 
studies are possible considering 
four major aspects: 1.The frontlines 
of the plots, i.e., the route and the 
direction of the streets, 2. the blocks 
of houses showing a standard divi-
sion of plots, 3. the orientation of the 
plots, 4. the location of ecclesiastical 
buildings. 

Examining the direction of the 
streets it is obvious that the frontline 
of the plots follows the city walls. 
It suggest that the division of plots 
was made after the city walls had 
been built. The mediaeval plots run 
up to the city wall, the length of the 
plot was measured beginning from 
the wall and as it was a standard 
size, the streets followed the me-
andering route of the city wall ad-
justed to the natural surface. At the 
narrow, southern side of the hilltop 
it was only possible to make plots 
along the city walls and to build in 
the empty space between them thus 
forming street pairs that are charac-
teristic even today. (Eg. Szt. Györ-
gy Street – Színház Street, Tárnok 
Street – Úri Street) However, to the 
north of the present Szentháromság 
Street it was possible to divide more 
blocks. First a standard size street 
following the frontlines of the plots 
along the western city walls was set 
then the other plots were measured 

starting from them. Thus between 
the present Országház Street and 
Úri Street a block was formed the 
frontlines of which follow on both 
sides the inclinations of the western 
city wall. The frontline of the plots on 
the eastern side of the next block set 
between Országház Street and For-
tuna Street the route of the western 
wall is still reflected. (Fig. 6.)

The standardized size of plots 
covered the whole area of the town; 
nevertheless it cannot be detected at 
some blocks. This may be explained 
by the fact that they were not built in 
the period of the division of plots, or 
it had already been built in by then. 
On the large triangular square south 
of the present Szentháromság Street 
there were no plots divided in the 
beginning. It is well-known from later 
sources that it served as the market 
place of the German quarter of the 
city where the weekly fairs were kept 

on Wednesdays and at the north-
ern end of which the building of the 
council was to be found. From here 
there were two parallel streets (the 
present Országház Street and Úri 
Street) running towards the present 
Kapisztrán Square which has pre-
served its square character since 
the foundation of the city. Saturday 
weekly fairs were kept here and in 
the middle of the site the Church of 
St Mary Magdalene was built. 

The standardized plots cannot 
be traced back under the blocks 
enclosed by Fortuna street and Tán-
csics Mihály Street nor on the west-
ern side of Hess András Square, (to 
the south of Fortuna Close), near the 
Kammerhof and around the Parish 
Church of Our Lady, the reason of 
which is considered to be that they 
had already been built in by the time 
of the division of the plots. (Fig. 7.)

In this respect the orientation of 

Fig. 7. Orientation of the churches and the plots. A. Parish Church of Our Fig. 7. Orientation of the churches and the plots. A. Parish Church of Our 
Lady, B. St. Nicholas Dominican Friary, C. Church of St Mary Magdalene



the plots, especially the inner ones, 
is of importance. It seems that in the 
course of the division of the plots 
their orientation were fitted to the 
orientation of the Church of St Mary 
Magdalene. It is striking because 
the result is seen in the unusually 
oblique plots found even with plots 
in a considerable distance from the 
church. This oblique orientation can 
only be observed at plots showing 
the standardized character but not 
at the blocks where the primary 
division had not been made. The 
standardized size of the plots and 
the orientation related to the Church 
of St Mary Magdalene are linked, 
thus consequently both can be re-
garded as the result of the division 
of the plots.

However the orientation of the 
Church of St Mary Magdalene dif-
fers from that of the other Churches 
of Buda Castle in significant ways. 
The other 13th century churches of 
the castrum, the Parish Church of 
Our Lady, or the churches of the 
Franciscan and the Dominican Fri-
aries are similarly orientated, and 
they can been found on the eastern 
end of the city along the city walls 
so that their choirs approaching the 
city walls. The Church of St Mary 
Magdalene is an exception, as it 
was erected in the middle of the 
Market place. (Fig. 7.)

Summing up what has been said 
the following picture can be drawn 
about the city by the help of the 
analysis of its ground plan-map. 
The present street and plot system 
of the city is the result of conscious 
planning done after the construc-
tion of the city walls. It can be sup-
posed that the division of plots was 
made at the time when the German 
inhabitants of Pest were moving in, 
as no other event of the13th century 
would have needed such thorough 
modifications. The area was every-
where developed with the exception 
of the two market places that had 
been consciously left bare. However 
in the north-eastern corner a system 
deriving from the usual standard 
can be observed. The location of 
the Parish Church of Our Lady, the 
exceptional size and direction of the 
plots around the Dominican Friary 
and the Parish church of Our Lady 
significantly differs from the image of 
a city coined on a standard system. 
As all these alterations can be found 
around the earliest buildings of the 
city, it is obvious that in the period 
of the division of plots some objects 
and institutions had to be taken in 
that had been already existing.

Fig. 8. Reconstruction of the original division of plots on a recent plan of Buda 
Castle.

84



85

Notes
1 TKALČIĆ, Joannes Baptista:

Monumenta historica liberae regiae 
civitatis Zagrabiae, metropolis regni 
Dalmatiae, Croatie et Slavonie I. Dalmatiae, Croatie et Slavonie I. Dalmatiae, Croatie et Slavonie
Zagrabiae: C. Albrecht, 1889, No. 40, 49; 
BEDENKO, Vladimir: Zagrebački Gradec. čki Gradec. č
Kuća i grad u srednjem vijeku. Zagreb: 
Školska knjiga, 1989; 

a i grad u srednjem vijeku
Školska knjiga, 1989; 

a i grad u srednjem vijeku
IVIĆ

a i grad u srednjem vijeku
Ć

a i grad u srednjem vijeku
, Vinko (ed.): 

Zlatna Bula 1242 – 1292– 1292– . Zagreb: Muzej 
Grada Zagreba, 1992.

2 GYÖ
Grada Zagreba, 1992.

Ö
Grada Zagreba, 1992.

RFFY, György: Budapest tör-
ténete az Árpád-korban. In: 

, György: Budapest tör-
ténete az Árpád-korban. In: 

, György: Budapest tör-
GEREVICH, 

László (ed.): Budapest töBudapest töBudapest t rtértért nete I. Bu-nete I. Bu-nete
dapest: Akadémiai, 1973, pp. 217 – 349; 
KUBINYI, Andras: Die AnfäDie AnfäDie Anf nge Ofens. 
Osteuropastudien der Hochschulen des 
Landes Hessen. Reihe I. Gießener Ab-
handlungen zur Agrar- und Wirtschaflsfor-
schung des europäischen Ostens. Bd. 60, 
Berlin: Duncker & Humblot, 1972, pp. 27 

– 30; SZŰ
Berlin: Duncker & Humblot, 1972, pp. 27 

Ű
Berlin: Duncker & Humblot, 1972, pp. 27 

CS, Jenő: Az utolsó Á
Berlin: Duncker & Humblot, 1972, pp. 27 

ó Á
Berlin: Duncker & Humblot, 1972, pp. 27 

rpádok. dok. dok
História könyvtár, monográfiák 1. Buda-
pest: Osiris, 1993, pp. 46, 80 – 86.

3 GYÖRFFY, György: Az Á
pest: Osiris, 1993, pp. 46, 80 – 86.

Á
pest: Osiris, 1993, pp. 46, 80 – 86.

rpád-kori 
MagyarorszáMagyarorszáMagyarorsz g tög tög t rtértért neti föneti föneti f ldrajza II. Buda-ldrajza II. Buda-ldrajza
pest: Akadémiai, 1987, p. 247.

4 SIKLÓ
pest: Akadémiai, 1987, p. 247.

Ó
pest: Akadémiai, 1987, p. 247.

SI, Gyula: Die mittelalterlichen 
Wehranlagen, Burg - und Stadtmauern 
von Székesfehérvárvárv r. Varia Archaeologica 
Hungarica 12. Budapest: MTA Régészeti 
Intézet, 1999.

5 Ref. 2; Ref. 2, pp. 62 – 63.
6 Fehérvár: Ref. 4, pp. 8 – 10; 

Buda: MAGYAR, Károly: Buda im 13. 
Jahrhundert. In: BIEGEL, Gerd (ed.): 
Budapest im Mittelalter.  Braunschweig: Budapest im Mittelalter.  Braunschweig: Budapest im Mittelalter
Braunschweigisches Landesmuseum, 
1991, pp. 153 – 184; MAGYAR, Károly: 
A budai vár Árpád-kori topográfiája. In: 
1991, pp. 153 – 184; 
A budai vár Árpád-kori topográfiája. In: 
1991, pp. 153 – 184; , Károly: 
A budai vár Árpád-kori topográfiája. In: 

, Károly: 

UHERKOVICH, Ákos: 
A budai vár Árpád-kori topográfiája. In: 

 Ákos: 
A budai vár Árpád-kori topográfiája. In: 

Régészet és Vá-s Vá-s V
rostörostörost rtértért net. Tudományos Konferencia. 

Pécs: Janus Pannonius Múzeum,1991, 
pp. 91 – 106.

7 GÁ
pp. 91 – 106.

Á
pp. 91 – 106.

RDONYI, Albert: Monumenta 
Diplomatica Civitatis Budapest I. 1148 

– 1301– 1301– . Budapest: Székesfővárosi házi-
nyomda, 1936.

8 RÓ
nyomda, 1936.

Ó
nyomda, 1936.

ZSA, György: Budapest réBudapest réBudapest r gi lági lági l tké-tké-tk
pei. Monumenta Historica Budapestinensia 
2, Budapest: Budapesti Történeti Múze-
um, 1963; FABÓ
2, Budapest: Budapesti T

Ó
2, Budapest: Budapesti T

, Beáta – HOLLÓ, Szilvia 
: Budapest téBudapest téBudapest t rkérkérk peinek katalépeinek katalé ópeinek katalópeinek katal gusa I – III– III– . 
Budapest: Budapest Főváros Levéltára, 
2003.

9 B. NYÉKHELYI, Dorottya: KöKöK zépko-épko-é
ri kúri kúri k tlelet a budavátlelet a budavátlelet a budav ri Szent Györi Szent Györi Szent Gy rgy térgy térgy t ren. 
Monumenta Historica Budapestiensia 12. 
Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 
2003; VÉ
Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 

É
Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 

GH, András: A Szent György 
utca 4 – 10. számú telkek régészeti ásatá-
sa. In: Tanulmányok Budapest Múltjáltjáltj ból.
Year. 31, 2003, pp. 167 – 190; ZOLNAY, 
László: Előzetes jelentés a budai vár déli 
részén végzett 1975 – 1981 évi feltárá-
sokról. In: Budapest Régiségei. Year. 26, 
1984, pp. 203 – 216.

10 A budai váA budai váA budai v r rér rér r szletes rendezési ter-
ve. Budapest: VÁTI, 1988.

11 Survey of plots (1687), map: Wien, 
Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, 
Hof-und Staatsarchiv, Kartensammlung 
Ke 3-5/1. – Survey (1741): Wien, 
Österreichisches Staatsarchiv, Haus-Hof-
und Staatsarchiv, Ung. Fasc. 427. Konv. 
E. f. 129 – 130; WEIDINGER, György 

– HORLER Ferenc: A budai Vár 1687. 
és 1696. évi helyszínrajzai. In: Tanulmá-
nyok Budapest Múltjáltjáltj ból. Year. 11, 1956, 
pp. 29 – 32, Appendix 1, 2; Register of 
houses (1696): Budapest, Budapest Fő-
város Levéltára, Zaiger über die Vöstung 
und Wasser Statt. 1696; NAGY, Lajos : A 
budai vár topográfiája a XVII. század vé-

gén. In: Tanulmányok Budapest Múltjáltjáltj ból. 
Year. 18, 1971. pp. 81–119.

12 LÓ
Year. 18, 1971. pp. 81–

Ó
Year. 18, 1971. pp. 81–

CSY, Erzsébet: Középkori te-
lekviszonyok a budai Várnegyedben. In: 
Budapest Rigisigisi igei.igei.i  Year. 22, 1971, pp. 
209; LÓ
Budapest R

Ó
Budapest R

CSY, Erzsébet: Adatok a budai 
Várnegyed XIII. századi beépítéséhez. In: 
Budapest Régiségei. Year. 22, 1971, 209 

– 222; VÉ
Budapest R

É
Budapest R

GH, András: A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia budavári épületegyüttes-
ének története a város alapításától 1686-
ig. In: Budapest Régiségei. Year 37, 2003, 
pp. 209 – 36.

András Végh 
Parcela a systém parciel uhorského 
kráľovského mesta založeného v 13. 
storočí – na príklade Budy 

Po ničivej invázii Mongolov do Uhorské-
ho kráľovstva a po návrate z úteku, sa kráľ 
Belo IV. pustil s neobyčajnou energiou do 
obnovy zdevastovanej krajiny. Za najdô-
ležitejšie považoval vybudovanie hradov 
a pevností a aktívne sa pričinil o ich vý-
stavbu.  Okrem iného kráľ zameral svoju 
pozornosť na opevnenie strednej časti 
kráľovstva tzv. „Medium Regni“, trojuhol-
níka tvoreného Ostrihomom, Fehérvárom 
a Budou. V Ostrihome presťahoval oby-
vateľov kráľovského mesta z roviny na 
kráľovský hradný vrch, ale pretože hradný 
vrch nebol dostatočne veľký po niekoľ-
kých rokov bolo nevyhnutné obnoviť pô-
vodný stav. Vo Fehérvári, vybudovanom 
na ostrovoch v rozsiahlej mokrine, presťa-
hoval obyvateľov na centrálny ostrov, kde 

sa nachádzala aj kráľovská bazilika a krá-
ľovský hrad obkolesený novými hradbami.  
V Bude nariadil obyvateľom Pešti, ktorá 
nebola vzhľadom na svoju polohu na ro-
vine a na brehu Dunaja schopná obrany, 
aby sa presťahovali na riedko obývaný 
kopec obkolesený novovybudovanými 
hradbami. Tieto nové osídlenia súčas-
níci tiež nazvali hradmi. V podstate bolo 
toto obdobie dobou, kedy sa v Uhorskom 
kráľovstve objavujú prvé charakteristicky 
stredoveké mestá obkolesené hradbami 
po vzore západu. 

Ostrov Fehérvár i náhorná plošina 
Buda sú charakteristické svojim prirodze-
ne pozdĺžnym tvarom, ktorý  významne 
ovplyvnil štruktúru nových osídlení.  Ani 
na jednom z týchto miest nebolo možné 
vytvoriť obdĺžnikovú sieť ulíc.  Na prvý 
pohľad možno nie je pravidelnosť štruk-
túry týchto novozaložených miest zjavná.  
Podrobná analýza však dokazuje, že ich 

štruktúra bola úmyselne naplánovaná 
a prispôsobená tak, aby plnila najvýznam-
nejší účel, teda, aby sa vďaka nej poda-
rilo zabezpečiť obranyschopnosť mesta. 
V našom článku by sme na príklade Budy 
chceli ilustrovať spôsob, akým je možné 
uskutočniť výskum v tejto oblasti v meste, 
o ktorom nie je k dispozícii veľa písom-
ných zdrojov. 

Skúmanie odkrytých parciel v meste 
a typ štandardnej veľkosti odhalí charak-
teristické rozloženie budov. Parcely sú 
široké 19-20m a asi dvojnásobne hlboké, 
38-40m. Bohužiaľ nebolo možné uskutoč-
niť vykopávky celej plochy mesta a preto 
bolo potrebné postupovať inou metódou 

– podrobnou analýzou máp mesta.  Vý-
znamným prvkom našej analýzy sú príze-
mia a suterény budov. Údaje z najstarších 
registrov budov (1696) a pozemkových 
plánov (1686) boli premietnuté do súčas-
nej mapy, do ktorej boli zakreslené pozo-
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Obrázky
Obr. 1. Kráľovské mesto Záhreb na vr-

chu Greč. Bloky domov, ulice a opevnenie 
(podľa Bedenka 1989)

Obr. 2. Buda, Ostrihom, Fehérvár. 
Opatrenia kráľa Bela IV. – opevnenie 
kráľovských centier medium regni (podľa  
Gerevicha 1990 a Siklósiho 1999)

Obr. 3. Hrady - v Bude na kopci a vo 
Fehérvári na ostrove (podľa Végha 2008 
a Siklósiho 1999)

Obr. 4. Západný rad domov na ulici sv. 
Juraja, hrad Buda. Plán vykopávok s re-
konštrukciou pôvodného systému parciel 
(podľa Végha 2003)

Obr. 5. Blok domov medzi ulicami Ors-
zágház a Úri. Plán súčasných budov s re-
konštrukciou podľa registra domov z 1695 
a pôvodného systému parciel (podľa Vé-
gha 2003)

Obr. 6. Vymeriavanie parciel a ulíc 
v čase založenia mesta. 

Obr. 7. Orientácia kostolov a parciel. 
A. Farský kostol Panny Márie, B. Domini-
kánsky kláštor sv. Mikuláša, C. Kostol sv. 
Márie Magdalény

Obr. 8. Rekonštrukcia pôvodného roz-
delenia parciel na pozadí súčasného plá-
nu hradu Buda. 

statky stredovekého mesta. Prostredníc-
tvom tejto pomôcky sme sa pokúsili zistiť 
štandardnú veľkosť parciel. Rozšírením 
procesu na celú oblasť hradu sa nám po-
darilo objaviť úplný systém štandardných 
parciel, ktorý sa dá považovať za výsledok 

umelo vytvoreného a úmyselného rozde-
lenia, podľa predpokladov uskutočneného 
v čase založenia mesta. Po dokončení 
tejto jemnej a detailnej rekonštrukcie je 
možné venovať sa ďalším štúdiám so za-
meraním na štyri kľúčové aspekty:  1. hra-

nice parciel tzn. na trasu a orientáciu ulíc, 
2. bloky domov demonštrujúce štandard-
né rozdelenie parciel, 3. orientáciu parciel 
a 4. umiestnenie cirkevných budov. 



Prolog

„Brno jest otevřeno k východu, 
jihu a severu, k západu je 

však uzavírá hora, jejíž vrchol zau-
jímá Spilmberg, hrad to markrabat 
moravských, jenž vzdoroval devíti-
měsíčnímu obležení Matyáše krále 
uherského…  Část hory, která jest 
obrácena k jihu, jest pokryta vini-
cemi, ostatní obvod posázen jest 
ovocnými stromy a pokryt krásnými 
zahradami. Město jest províváno 
větry ze všech směrů, neboť hora 
není tak vysoká, aby zadržela větry 
od západu. Na tom se zakládá obdi-
vuhodná salubrita brněnského vzdu-
chu. Jižní část města s chrámem 
zasvěceným sv. Petru, rozložená 
na vyvýšeném místě a výstavnější 
než ostatní části pro domy kněžské, 
svažuje se k jihovýchodu a poskytu-
je v jednom téměř popatření rozhled 
na celé město a okolní kraj. Ale když, 
stojíce opodál, díváme se zvenčí, 
vidíme, že město jest na strmém 
kopci, na nepřístupné skále. Jako 
větve nebo ramena jsou na všech-
ny strany široce a dlouze rozložena 
kolem města prostranná předměstí. 
Mimo veliké a nádherně vystavěné 
kláštery, proslulé svými prastarými 
pomníky markrabat a pánů morav-
ských, jest pozoruhodný veliký počet 
zelinářských zahrad, které se kolem 
prostírají v souvislém pásu, místy 
až několik tisíc kroků širokém s po-
hledem plným lahody a výnosnosti 
největší. Zahrady oplývají zeleninou 
a květinami pro věnce tou měrou, že 
jakoby zásobárna a špižírna, nahro-
maděné přebytky dodávají i do krajů 
okolních, ba že se kuchyňské potře-
by a jiné výtěžky z půdy ve velikém 
množství dovážejí do Rakous. Stro-
my, bohatě nesoucí ovoce krátce i 
dlouze se držící, nejsou nikde na 
Moravě početnější…“2

Geografická poloha a postavení 
Brna v historických souvislos-
tech

Poloha Brna na soutoku Svitavy 
a Svratky na severním okraji Dyjsko-
svrateckého úvalu, který se otevírá 
na jihu do nížiny Moravského pole a 
jím pak dále ke střednímu toku Du-
naje, předurčila kulturně-hospodář-
ské kontakty města. Od pravěku až 
po raný novověk se jednalo o území 
spojující vyspělejší jih s oblastmi 
na sever od Sudet a Karpat. Z jihu 
přicházela i většina impulsů půso-

bících na vcelku poklidnou historii 
města.3

Již od 11. století si Brno jako 
sídlo údělných knížat moravských 
Přemyslovců drželo významné po-
stavení mezi předními moravskými 
raně středověkými sídelními aglo-
meracemi. Svou pozici počátkem 
13. století posílilo v období přerodu 
ve vrcholně středověké město, kdy 
se stalo jedním ze sídel přemyslov-
ských markrabat - Vladislava Jin-
dřicha (1192 až 1222),4 Vladislava 
II. (1224 až 1227), Přemysla (1227 
až 1239), Vladislava III. (1246 až 
1247), budoucího krále Přemysla 
Otakara II. (1247 až 1253)5. V ná-
sledujícím 14. století své výsadní 
postavení v rámci Moravy Brno po-
tvrdilo, neboť si jej jako rezidenční 
město v důsledku tradice a výhod-
né polohy zvolila i lucemburská 
markrabata - budoucí král Karel IV. 
(1333 až 1349), jeho bratr Jan Jin-
dřich (1349 až 1375) a Jošt Morav-
ský (1375 až 1411).6

Při tradičním historickém studiu 
období počátků města jsme od-
kázáni pouze na prameny diplo-
matického charakteru, které však 
zdaleka nepodávají ucelený obraz 
o dynamickém rozvoji v období za-
ložení města, ale spíše nám slouží 
jako osa, kterou je třeba postupně 
doplňovat a rozvětvovat. V oblas-
ti písemných pramenů se situace 
zlepšuje přibližně od poloviny 14. 
století. Kromě většího množství 
diplomatického materiálu přibýva-
jí i dochované písemné prameny 
brněnské městské kanceláře. Na 
základě těchto pramenů, mladší 
ikonografie a historických plánů, se 
již v 60. letech 20. století pokusil br-
něnský historik Oldřich Vičar právě 
pro období kolem poloviny 14. století 
zpracovat historicko-topografickou
studii zahrnující vnitřní město i jeho 
předměstí. Studie podává poměrně 
ucelený obraz o základní topografii
města a sociálním složení obyva-
telstva. Musíme však dodat, že tato 
práce zatím nebyla překonána a 
nenašla dosud ani svého následov-
níka.7 Z výše uvedeného je zřejmé, 
že archeologie a studium historické 
architektury v současnosti před-
stavují jednu z mála možností, jak 
rozšířit současné poznatky o Brně a 
jeho vývoji ve 13. a 14. století, což 
ostatně dokládají výsledky výzkumů 
v uplynulých dvaceti letech.8

Podstatně náročnější je studium 
kulturních a obchodních kontaktů 
Brna s okolními zeměmi. Zde jsme 
z hlediska historického bádání po-
většinou odkázáni na ojedinělé ne-
přímé zmínky vztahující se k ma-
jetku, obchodnímu zboží a jménům 
některých měšťanů, která mají svůj 
původ v cizině.9 Mnohé o středo-
evropském obchodu by v budouc-
nu mohly napovědět dosud edičně 
nezpracované písemné prameny z 
Podunají (Hainburg, Vídeň, Krem-
že, Pasov atd.) zahrnující např. 
celní rejstříky a městské knihy. 
Celkově však musíme konstatovat, 
že historikové prozatím zanechali 
v této oblasti bádání značný dluh. 
Kontakty s cizinou jsou řešeny na 
úrovni politické, případně společen-
ské (např. studenti z českých zemí 
na univerzitách v zahraničí atd.). 
Hospodářské dějiny zůstávají na 
okraji zájmu, i když se v posledních 
letech objevují studie zaměřené 
např. na problematiku obchodu s 
drahými kovy.10 Narozdíl od studia 
počátků našich měst, kde archeolo-
gie a stavebně-historický průzkum 
hrál od počátku jakousi vedlejší roli 
vedoucí k doplnění stávajících his-
torických představ, mohou být tyto 
dvě vědní disciplíny v oblasti hospo-
dářských dějin impulsem k dalšímu 
historickému bádání.

Na úzké sepětí Brna s Rakouský-
mi zeměmi poukazuje přední brněn-
ský historik Miroslav Flodr. Vyzdvi-
huje kolonizační proud, jež se začal 
v Podunají a zejména ve vídeň-
ském prostoru prosazovat koncem 
12. století a jehož projevem bylo již 
v roce 1208 udělení privilegia flan-
derským řemeslníkům usazeným 
ve Vídni Leopoldem VI. Z tohoto ko-
lonizačního proudu velmi pravděpo-
dobně vyrůstala i větev směřující na 
území jižní Moravy. Dostatečně vý-
mluvné je i použití textů vídeňských 
a enžských privilegií jako vzoru pro 
privilegia brněnská z roku 1243.11 
Na blízkost urbanizačního procesu 
v Dolním Rakousku a na Moravě ve 
13. století poukázal v několika studi-
ích i Zdeněk Měřínský.12 Na jihoně-
mecký, převážně však rakouský pů-
vod městského patriciátu nejnověji 
upozorňuje Rudolf Procházka, který 
se soustředí i na základní srovnání 
hmotné kultury Brna s Dolním Ra-
kouskem a vyzdvihuje jejich blízký 
charakter.13 Sepětí s jižními a zá-

Měšťanská architektura středověkého Brna 
v kontextu středního Podunají1Marek  Peška - David Merta 
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Obr. 1.  Brno v první polovině 14. století. A kostel sv. Petra a Pavla, B kostel sv. Michala, C kostel sv. Jakuba, D domi-
nikánský klášter, E minoritský klášter F herburský klášter (dominikánky), G synagoga, H kostel sv. Mikuláše, I kaple 
P. Marie. Stavby typu kemenate (1 až 11) a obytné věže, věžové domy (12 až 19). 1 Česká ulice 10, 2 Česká ulice 8, 3 
Jakubská ulice 7, 4 Minoritská ulice 2, 5 Radnická ulice 2/I, 6 Radnická ulice 2/II, 7 Dominikánská ulice 7, 8 Mečová 
ulice 4, 9 Starobrněnská ulice 2-4, 10 Zelný trh 9, 11 Zelný trh 7, 12 Jakubská 2 (pozdější kaple sv. Mořice), 13 Jakub-
ské náměstí 9, 14 náměstí Svobody 18, 15 dům s kaplí sv. Prokopa, 16 Dominikánské náměstí 2 (dům cisterciaček), 17 
Radnická ulice 8 (Stará radnice), 18 Jánská ulice 2, 19 předpokládaná věžová stavba na nároží ulice Květinářské a 
Masarykovy.



padními sousedy mělo trvalejší ráz 
i ve 14. století, což dokládají četné 
kontakty brněnských měšťanů s 
obyvateli sousedních rakouských 
zemí, Bavorska, Švábska a Dolního 
Porýní. Zjevná preference těchto 
míst nebyla jistě náhodná.14 

Další četné doklady o kulturních 
kontaktech našich zemí, Brno nevy-
jímaje, máme z oblasti uměnověd-
né, která se srovnávacímu studiu 
tradičně věnuje již od svých počát-
ků. Zaměřuje se však zvláště na 
sakrální architekturu, slohový rozbor 
jednotlivých staveb, umělecká díla 
a okrajově se věnuje urbanismu a 
fortifikační architektuře. Vrcholným 
obdobím společné kulturní historie 
je z tohoto pohledu vláda Přemysla 
Otakara II, který vládl Českému krá-
lovství i rakouským zemím.15 (obr.1)

K možnostem srovnávacího stu-
dia

Srovnávací studium v oblas-
ti archeologie a stavební historie 
středověkých měst je, jak již bylo 
řečeno, dnes jednou z mála mož-
ností, jak posunout naše historické 
poznatky o středoevropském ob-
chodu, migraci obyvatel a kultur-
ních vlivech.16 Toto studium je však 
determinováno hned několika fak-
tory: 1) výběrem měst; 2) stupněm 
dochování středověké zástavby; 3) 
stavem archeologických a staveb-
ně historických výzkumů v těchto 
městech; 4) stavem zpracování 
jednotlivých pramenů a jejich pří-
padná (ne)publikace; 5) kladením 
otázek při studiu dílčích témat již v 
průběhu výzkumů.

Patrně nejjednodušším krokem 
je výběr vhodných lokalit, který lze 
provést na základě historických pra-
menů a soudobých poznatků. Ke 
komparativnímu studiu se ve stře-
dodunajském kulturně-ekonomické-
ho okruhu nabízí především bývalá 
zeměpanská města ležící na území 
historických zemí Moravy (Česká 
republika), Dolního Rakouska (Ra-
kousko), Horních Uher (Slovensko) 
a Dolních Uher (Maďarsko), která 
byla založena v období od poloviny 
12. století do závěru 13. století a u 
nichž lze uvažovat, že zde od počát-
ku probíhaly obdobné společenské 
a kulturní procesy, alespoň částeč-
ně sdílené stejnou skupinou obyva-
tel - převážně německých, ale např. 
i valonských kolonistů (hostů). Na 
Moravě17 se jedná o Bruntál (1223), 
Uničov (1223), Opavu (1224), Zno-
jmo (1226), Brno (1243), Hodonín 
(1228), Olomouc (1253), Jihlavu 
(1253) a Horní Benešov (1253). 
Na Slovensku se jedná především 

o Bratislavu (1291), Trnavu (1238), 
Nitru (1248), dále snad můžeme 
uvažovat o Kežmarku (1269), Levo-
či (1249), Banské Štiavnici (1245), 
Zvolenu (1238) nebo Komárnu 
(1265). V Rakousku je to na prvním 
místě Světlá (1200) a Vídeň (1221) 
dále Enže (1212), Hainburg, Krem-
že- Stein (1305), Vídeňské Nové 
Město (1194). Pro nás ne zcela pře-
hledná je situace na území dnešní-
ho Maďarska, kde takovéto založe-
ní ve 13. století představuje např. 
Buda a Stoličný Bělehrad. Z hle-
diska srovnání je však nutné tento 
výběr zúžit na hlavní zeměpanská 
města s obdobným počtem obyva-
tel, rozlohou a přítomností žebra-
vých řádů a špitálů. Na Moravě se 
pak jedná o Brno, Olomouc, Jihlava 
a Znojmo, na Slovensku - Bratisla-
va a Trnava, v Rakousku Vídeň, Ví-
deňské Nové Město, Kremže-Stein, 
Světlá, Hainburg, Enže. V Maďar-
sku Buda a Stoličný Bělehrad.

Závažnější problém představuje 
kolísavý stav poznání a publikování 
výsledků archeologických výzkumů 
a stavebně historických průzkumů 
z těchto měst. Z moravského, a 
lze říct, že i ze středoevropského 
prostředí z hlediska dosavadního 
poznání zcela vyčnívá Brno. Vět-
šina dosavadních výzkumů z Brna 
je alespoň předběžně publikovaná 
a nechybí ani syntetické práce.18 

Vcelku uspokojivé informace máme 
z Jihlavy. Zde však jistým způso-
bem zaostává studium měšťanské 
architektury, která nebyla dosud 
komplexně zpracována s důrazem 
na nejstarší stavební horizont.19 Ur-
čité informace poskytuje Olomouc, 
ve které sice již několik desetiletí 
probíhá intenzivní archeologický 
výzkum, ale problematika nejstar-
ších měšťanských staveb zde ne-
byla prozatím systematicky řešena 
a většina nových výzkumů není pu-
blikována. Na obdobné úrovni, jako 
je tomu u Olomouce, se nachází 
poznatky o Znojmě, ve kterém se 
v uplynulém desetiletí slibně rozvi-
nul archeologický výzkum. Ani zde 
však výsledky výzkumu nejsou pu-
blikovány a také značně zaostává 
studium unikátně zachované stře-
dověké zástavby. Kromě rozboru 
několika vybraných staveb zde zce-
la chybí jakýkoliv pokus o její kom-
plexní zpracování.20 Stav bádání na 
Slovensku je na tom obdobně. Zde 
jednoznačně vyčnívá Bratislava, 
archeologicky bezpochyby nejzkou-
manější slovenské město, u něhož 
se podařilo částečně zpracovat a 
publikovat i vývoj raných zděných 
měšťanských staveb. Archeologic-

ké výzkumy z posledního období 
nejsou až na výjimky prozatím pu-
blikovány.21 Svým rozsahem a kom-
plexností je ze středoevropského 
hlediska dosud nepřekonán staveb-
ní rozbor nejstarších měšťanských 
domů v Trnavě. Studium architek-
tury v tomto případě předcházelo 
vlastním archeologickým výzku-
mům, které ve městě intenzivněji 
probíhají až v posledních letech. 
Publikovány jsou z nich pouze dílčí 
zprávy.22 Situaci v Maďarsku jsme 
prozatím blíže nesledovali, neboť 
nemáme k dispozici přehled o pu-
blikovaných pramenech. Na zákla-
dě našich dosavadních poznatků 
však můžeme vyzdvihnout alespoň 
Budu.23 Odpovídající přehled o pu-
blikované literatuře a pramenech 
nemáme ani u Rakouska, výjimku 
představuje pouze Vídeň, která je 
zastoupena významně archeologic-
ky i stavebně historicky.24 

Pro komparativní výzkum je vel-
mi důležitý i stupeň zachování do-
bové architektury ve sledovaných 
městech. Z hlediska dosud stojící 
měšťanské zástavby jsou v popředí 
moravská města Jihlava, Znojmo, 
Olomouc. Na Slovensku je to Tr-
nava a Bratislava. Dobré podmínky 
pro studium měšťanských domů po-
skytují také Kremže-Stein, Vídeň-
ské Nové město a Světlá. Poněkud 
odlišná je situace ve Vídni a Budě, 
kde jsou stejně jako Brno značně 
narušeny novověkou zástavbou a 
pozůstatky starší zástavby jsou zde 
do jisté míry dochovány výjimečné. 
U většiny zmíněných měst, snad 
kromě Trnavy, Bratislavy a Brna, 
jejich architektonickému bohatství 
prozatím neodpovídá odborný zá-
jem.

Posledním faktorem, který kom-
parativní studium velmi ovlivňuje je 
kladení obdobných otázek a hledání 
odpovědí již při vlastních terénních 
výzkumech. V rámci záchranných 
výzkumů je to například sledování 
vývoje zástavby od zaniklé dřevo-
hliněné po stojící zděnou a její dů-
kladný rozbor. Tradičně pojímaná 
archeologie bez interdisciplinární 
spolupráce se stavebními historiky 
bohužel nepřináší očekávané vý-
sledky, což je velmi dobře patrné 
např. na záchranných výzkumech 
ve Znojmě a Olomouci.

Brněnská vrcholně středověká 
profánní architektura

Z hlediska výsledků získaných 
archeologickými výzkumy a sta-
vebně historickými průzkumy dnes 
máme vcelku uspokojivé informace 
o nejstarší měšťanské architektuře 
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Brna. Tento stav je dán systematic-
kým záchranným archeologickým 
výzkumem historického jádra města, 
který teprve před 10 lety  přinesl prv-
ní impulsy vedoucí postupně k dnes 
již kontinuálnímu zájmu o městský 
středověký dům.25

Sledované období počátků měš-
ťanské zástavby pracovně vymezu-
jeme vznikem města Brna na počát-

ku 13. století a rozmachem výstavby 
zděných domů na sklonku téhož a 
v první polovině 14. století.

Na základě archeologických pra-
menů dnes víme, že Brnu 13. století 
dominovala dřevohliněná zástavba. 
Zděné domy byly ve městě stavěny 
zřejmě již od jeho založení, jednalo 
se však o ojedinělé a svým způsobem 
výjimečné stavby, které byly patrně 

v majetku markraběte, šlechty, nebo 
bohatých patricijů. Tato otázka není 
dosud uspokojivě vyřešena. V úva-
hách o podobě a charakteru prvních 
dřevohliněných měšťanských domů 
máme k dispozici převážně prame-
ny archeologické, které je však ne-
zbytné konfrontovat s analogickými 
poznatky stavebně historickými a 
etnografickými.26 

Obr. 2. Suterény dřevohliněných domů z archeologických výzkumů (výběr).
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Jak již bylo výše řečeno, nejstarší 
písemné zprávy o Brně jsou omeze-
ny pouze na prameny diplomatické-
ho charakteru, jež nezahrnují obec-
né poznatky vztahující se k vlastní 
podobě středověkého města. Tepr-
ve od 40. let 14. století máme do-
chovány první zápisy pocházející z 
brněnské městské kanceláře, z jejíž 
činnosti se do dnešní doby zachoval 
unikátní soubor pramenů z lucem-
burského období. Nejvýznamnějším 
z nich je tzv. „Pamětní kniha města 
Brna“, jejíž záznamy pochází z let 
1343-1379.27 Tento pramen dopl-
ňují zvláště Berní knihy, Berní rejs-
tříky, ale i Právní kniha města Brna 
pocházející z téhož období.28 I přes 
velké množství písemných záznamů 
dotýkajících se každodenního živo-
ta města je zde pouze několik zpráv 
vztahujících se k podobě měšťan-
ských domů. Na základě těchto spo-
rých historických zápisů se pokusil 
Oldřich Vičar vytvořit rekonstruk-
ci obecného charakteru brněnské 
měšťanské zástavby ve 14. století. 
Tato jeho práce byla překonána až 
s rozmachem archeologie a sta-
vebně-historického bádání v Brně 
v uplynulém desetiletí.29 

Nesmíme však pominout ani his-
torické poznatky, které nám přináší 
od 30. let 13. století o brněnských 
měšťanech diplomatické prameny. 
Tito lidé - představitelé městského 
patriciátu, často spravovali důležité 
královské úřady, podíleli se na vzni-
ku institucionálního města např. jako 
lokátoři a vlastnili v Brně domy, ve 
kterých krátkodobě pobývali i čeští 
králové a moravská markrabata.30 
Zajímavé jsou tyto informace pře-
devším z hlediska kultury bydlení, 
která již ve 13. století musela být na 
značné úrovni, a to i přes skuteč-
nost, že většina domů ve městě byla 
tehdy ještě dřevohliněná.

Prozatím poslední studie, která 
komplexně shrnula současné po-
znatky o měšťanské zástavbě Brna 
v období vrcholného středověku 
byla publikována v roce 2007.31 

Dřevohliněná měšťanská zástav-
ba středověkého Brna

Nejstarší dřevohliněnou archi-
tekturu v Brně dokládají především 
pozůstatky nejrůznějších sklepů-su-
terénů. (obr.2) Suterény dřevohlině-
ných domů jsou význačným feno-
ménem archeologických výzkumů 
v historickém jádru Brna. Do roku 
2005 včetně bylo publikováno 50 
objektů, archeologicky je dnes dolo-
ženo více než 65 reliktů těchto sta-
veb.32 Jedná se o stavby typické pro 
celé období 13. století. Pomineme-li 

tzv. „předlokační“ období (2. pol. 12. 
století), můžeme pro počátky města 
(obecně 13. století) v zásadě rozlišit 
tři hlavní stavební horizonty nezdě-
né architektury.

Nejstarší stavební horizont 
(závěr 12. až 1. třetina 13. století) 
donedávna zastupovaly pouze malé 
kvadratické sklípky, které byly vy-
budovány během první třetiny 13. 
století a zanikly relativně brzy po 
svém vzniku. Z nadzemních staveb 
jsme dosud znali pouze solitérní 
sloupové jámy patřící vertikálním 
konstrukcím předpokládaných ob-
jektů, případně relikty základových 
žlábků. V rámci archeologického 
výzkumu realizovaného v roce 2006 
v prostoru dvorku domu Orlí 8-12 
se podařilo zachytit superpozici 
dvou zahloubených sklepů z nichž 
mladší zanikl v 1. třetině 13. století 
a výstavbu staršího sklepa můžeme 
položit do závěru 12. století. Mladší 
stavba vznikla patrně na přelomu 
12. a 13. století a jednalo se o kva-
dratický sklep sloupové konstrukce 
se vstupní šíjí o délce stran 5 m, 
zahloubení do terénu činilo přibliž-
ně 1,5 m. Konstrukce této stavby již 
typologicky předchází následujícím 
generacím dřevohliněných domů.33 

Druhý stavební horizont, který 
je typově blízký horizontu třetímu, 
zaniká někdy před polovinou téhož 
století. V tomto případě se jedná o 
polozahloubené kvadratické sklíp-
ky, zřejmě obdélného půdorysu. Ho-
rizont doposud dokládají dvě stav-
by (objekt VS10 na Dominikánské 
7, kde byla dokumentována i část 
konstrukce nadzemní a objekt 556 
na Rašínově 6). Existence těchto 
staveb je rámcově položena do 1. 
poloviny 13. století. Po jejich zániku 
navazuje další zástavba. Tyto stav-
by již nepochybně byly řešeny jako 
jedno, či vícepodlažní. Třetí staveb-
ní horizont dřevohliněných domů 
(2. třetina 13. století až 1. pol. 14. 
století) se v Brně objevil se staveb-
ním rozmachem v období udělení 
městských privilegií (1243). Předpo-
kládáme, že jej ovlivnil příchod nové 
vlny kolonistů z německy mluvících 
zemí již před polovinou 13. století. 
Tento stavební horizont je doposud 
reprezentován největším počtem 
zkoumaných situací. Velikost doku-
mentovaných suterénů je variabilní, 
pohybuje od 16 do 160 m2. Rekon-
struované původní zapuštění do te-
rénu lze položit do intervalu 2 až 3 
m. Půdorysně se většinou jedná o 
obdélníkové, popřípadě čtvercové 
dispozice. V suterénech nachází-
me doklady vertikální a horizontální 
dřevěné konstrukce. Dřevěné prvky 

byly využity ke konstrukci a oblože-
ní stěn, jako nosníky stropu a také 
na výstavbu příček dělících rozsáh-
lejší plochu na menší části. Dřevěná 
konstrukce stěn byla zaznamenána 
dvojí, sloupová a rámová. U slou-
pové konstrukce byly desky uklá-
dány za sloupy, nebo usazovány do 
drážek ve sloupech. Pozůstatkem 
rámové konstrukce jsou žlábky, ve 
kterých byly vodorovně usazeny 
trámy vytvářející základnu pro pole 
hrázdění. Vlastní stěny byly tvořeny 
košatinovým výpletem či deskami, 
případně štípami založenými verti-
kálně nebo horizontálně za trám či 
do žlábků v trámu a předpokláda-
ných stojkách. Typ konstrukce stěn 
není dán vztahem k ploše suterénů. 
Ve dvou případech byly některé ze 
staticky namáhaných stěn suterénů 
vyzděny.34

Ve zkratce lze dnes konstatovat, 
že nejstarší profánní zástavba Brna 
ve 13. století byla ve většině přípa-
dů tvořena dřevohliněnými stavbami, 
obytné i hospodářské funkce. U sta-
veb předpokládáme i dvě nadzemní 
patra (např. dům náměstí Svobody 
17). Dispozice nadzemních podlaží 
byla dvou a třídílná. Ke stavbě nad-
zemních částí se využívalo konstruk-
ce hrázděné, v omezeném rozsahu 
snad i roubené. Ke všem stavbám 
přináležely nezděné sklepy, využí-
vané jako skladovací prostory. Po-
stupný zánik dřevohliněných staveb 
lze sledovat od poslední čtvrtiny 13. 
století až do poloviny 14. století, kdy 
jsou nahrazeny konstrukcemi zděný-
mi. Suterény, respektive dřevohlině-
né domy zanikají velmi často požá-
rem, „nenásilně“, ale i z jiných důvo-
dů.35 Zánik ohněm je typický hlavně 
pro období poslední čtvrtiny 13. sto-
letí a počátku 14. století. Lze před-
pokládat, že právě časté požáry byly 
jedním z hlavních impulsů vedoucích 
k výstavbě domů nebo alespoň jejich 
částí z nehořlavých materiálů. Podíl 
zděných staveb od závěru 13. století 
postupně narůstal až do dominantní-
ho postavení. I v mladších obdobích 
se však nadále vyskytovaly stavby 
využívající dřevohliněnou konstrukci 
nadzemních podlaží. Dokladem je 
například dům Mečová 8 s dochova-
nou hrázděnou konstrukcí, další pří-
klady najdeme na pohledu na Brno 
od H. J. Beyera a H. B. Zeisera z ro-
ku 1650. 36 Kvalita kultury bydlení 
v dřevohliněných domech byla zcela 
jistě srovnatelná se zděnými stavba-
mi (omítnutí vnitřních a vnějších částí 
stavby a v některých případech pále-
ná střešní krytina). Z hlediska tepel-
ně izolačních vlastností nadzemních 
částí byly dřevohliněné domy k byd-



lení rozhodně příznivější než zděné 
stavby.37

Do současnosti se na území his-
torického jádra Brna nezachovala 
žádná dřevohliněná stavba z tohoto 
období.38

Počátky zděné měšťanské zástav-
by středověkého Brna

Jak již bylo řečeno, vedle dře-
vohliněných domů, které 13. století 
v Brně dominovaly, existovaly ojedi-
něle i domy zděné. Jedná se přede-

vším o dům I. v minoritském klášteře 
z 1. poloviny 13. století,39 dům č. I. 
v prostoru dominikánského kláštera 
z 1. třetiny 13. století,40 palác s vě-
ží - dnešní Stará radnice (Radnic-
ká 8) ze 40. let 13. století, věžové 
domy na Dominikánském náměs-
tí41 a další, dnes neznámé stavby. 
V závěru 13. století začala postupně 
zděná zástavba dřevohliněné domy 
vytlačovat a v polovině 14. stole-
tí již můžeme mluvit o „kamenném 
městě“. Část této nejstarší zděné 

zástavby se v omezeném rozsahu 
dochovala do současnosti. Při jejím 
studiu tedy nejsme omezeni pouze 
na archeologické prameny, jako je 
tomu u domů dřevohliněných. I přes 
tuto skutečnost je poznání nejstarší 
zděné architektury komplikované.42 
Prozatím můžeme vymezit necelou 
stovku domů, v rámci kterých jsou 
dochovány jednotlivé typy prvotních 
zděných staveb.

Z archeologického hlediska se 
nejstarší profánní zděnou architek-
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Obr. 3. Stavby typu kemenate v organismu mladších stavebních fází jednotlivých domů.
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Obr. 4. Suterény nejstarších zděných domů (výběr). Typologické členění: A jednoprostorové stavby podsklepené v celém 
půdoryse, B jednoprostorové sklepy dvoudílných staveb, C dvoudílné  stavby  na  pasu, D  trojdílné  stavby  na  pasech, 
E trojdílné stavby, F jednodílné stavby s vloženým komunikačním dílem, G atypické stavby vícedílné.
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turu pokusil poprvé přiblížit David 
Merta.43 Významný předěl v dosa-
vadním bádání představoval granto-
vý projekt „Měšťanský dům středo-
věkého Brna“, jehož výsledky proza-
tím nebyly souhrnně publikovány.44

Na základě dosavadních poznat-
ků jsme stanovili společné znaky, 
které nejstarší zděné stavby charak-
terizují: plochostropý sklep i přízemí; 
povrchová úprava stěn sklepa roztí-
ranou maltou; použití maloformáto-
vých cihel (22 x 11 až 12 x 4,5 až 
5,5 cm) k vyzdění ostění okenních 
otvorů, vstupů a odkládacích nik; 
stavební materiál je kámen jednoho 
druhu přivezený na stavbu z lomu 
- metabazit, granodiorit, slepenec a 
pískovec Old-red, nebo krinoidový 
vápenec. (v mladších obdobích je 
časté smíšené zdivo a větší varia-
bilita kamene). Druhou etapou bylo 
typologické rozdělení jednotlivých 
staveb na: kemenate, jedno až tří-
prostorové domy zděné v celém 
půdoryse a věžové stavby. Otáz-
kou, která dosud nebyla přesvědčivě 
zodpovězena, je absolutní datace 
nejstarších zděných staveb resp. je-
jich typů. Možnost datování je vzhle-
dem k absenci písemných pramenů 
i původních architektonických detailů 
velmi omezena. K  dataci je možno 
použít většinou jen archeologickou 
stratigrafii, případně stavebně histo-
rické analogie, ve výjimečných pří-
padech i dendrochronologii. Několik 
domů se tak podařilo archeologic-
ky datovat: Dominikánské náměstí 
– tzv. dům cisterciaček (konec 13. 
stol.), minoritský klášter – dům I. (pol. 
13. stol.), Dominikánská 5 a 9 (konec 
13. stol.), Kobližná 4 (počátek 14. 
století), Mečová 2 (konec 13. stol.), 
Starobrněnská 2-4 a 8 (konec 13. 
stol.), náměstí Svobody 1 a 17 (pře-
lom 13. a 14. století), Jakubská ulice 
- dům I. a II. - závěr 13. století. Pouze 
v jednom případě máme k dispozici 
dendrochronologické datování a to 
v případě výstavby domu náměsti 
Svobody 8 – po roce 1278.45

Dataci umožňuje i srovnání s 
význačnými sakrálními i profánní-
mi stavbami v Brně a jeho blízkém 
okolí a to především porovnáním 
stavební technologie. Velký význam 
zde má vyhodnocení použití malo-
formátových cihel k vyzdění archi-
tektonických detailů, typických pro 
tento stavební horizont. Nejstarší 
zdivo je převážně kamenné, někdy 
v průběhu druhé poloviny 13. stole-
tí však nastupuje i zdivo smíšené, 
se zlomky maloformátových cihel 
nebo dlaždic.46 Jako stavební mate-
riál jsou využity kameny z místních 
zdrojů. Spojovacím materiálem je 

hrubá, převážně oranžová vápen-
ná malta ostřená malými oblázky.47 
V průběhu 14. století tato stavební 
technologie spolu s maloformátový-
mi cihlami v brněnské architektuře 
postupně mizí.

Zděné stavby „kemenate“ v rám-
ci nejstarších dřevohliněných 
měšťanských domů.

Při studiu nejstarší měšťanské ar-
chitektury nám určitou dobu chyběl 
přechodný prvek, jenž by spojoval 
dřevohliněný a zděný stavební ho-
rizont.48 Při pokusu o vytvoření ty-
pologie nejstarších zděných domů 
se podařilo vyčlenit skupinu staveb 
vykazujících jisté obdobné rysy. Jak 
již bylo výše řečeno, jedná se o stav-
by, které jsme prezentovali jako tzv. 
nejstarší zděná jádra (Starobrněn-
ská 2-4, Zelný trh 7). Do této sku-
piny patří i stavby nově zkoumané 
a interpretované (Česká 8, Česká 
10, Jakubská 7, Mečová 4, Orlí 16, 
Radnická 2/I a Radnická 2/II, Rad-
nická 6, Starobrněnská 10, Zelný trh 
9). Na základě nově vyhodnocených 
poznatků jsme usoudili, že se jedná 
o stavby typu kamenate (zděná ko-
mora, steinwerk, caminata, camera 
lapida, domus lignea cum camina-
ta). (obr.3)

Kemenate představují zárodek 
zděného domu. Jedná se o stavbu 
čtvercového (někdy mírně lichoběž-
níkového) či obdélného půdorysu, 
jež byla mladší stavební součástí 
dřevohliněného domu, na který v tý-
lu navazovala. Mohlo tomu tak být 
i v případě, kdy dům byl orientován 
okapově (Starobrněnská č. 2-4). 
Kamenate ve většině případů zánik 
dřevohliněného domu přečkala a 
stala se základem zděné novostav-
by, respektive do ní byla zakompo-
nována (Česká 8 a 10, Orlí 16, Sta-
robrněnská 2-4, Zelný trh 7, Zelný 
trh 9). V případě Brna se převážně 
jednalo o dvou a třídílné domy na 
obdélném půdoryse, kdy kamenate 
představovala jeden z těchto dílů. 
V některých případech lze uvažovat 
i o tom, že se kamenate stala ko-
morou v domě tzv. mázhauzového 
typu (Jakubská 7, Mečová 4, Sta-
robrněnská 10, zřejmě i obě stavby 
na parcele dnešního domu Radnic-
ká 2). V současné době uvažujeme 
o 11 stavbách, které interpretujeme 
jako kamenate.

Musíme konstatovat, že se pro-
zatím až na jedinou výjimku nepo-
dařilo zachytit dřevohliněné části 
domu, neboť okolní plocha všech 
kamenate je podsklepena a zniče-
na mladší zástavbou. Onu výjimku 
představuje Starobrněnská 2-4, 

kde vztah mezi dřevohliněnou části 
domu a kamenate byl zřejmý.49

Měšťanské domy zděné v celém 
půdoryse

Na základě současných poznatků 
se domníváme, že zděné domy re-
spektovaly uliční čáru, kterou jejich 
průčelí zároveň vytvářela. Byly pře-
vážně obdélné dispozice, podobně 
jako tomu bylo u starších dřevohli-
něných staveb. Zcela dominovala 
hloubková orientace (např. Minorit-
ská 2, Radnická 2, Starobrněnská 
8, Zelný trh 9, Jakubská ulice - Dům 
I), ojediněle byly zastoupeny domy 
orientované okapově (např. Domi-
nikánské náměstí – tzv. dům cister-
ciaček, Mečová 2, Jakubská ulice - 
Dům II). V několika případech máme 
doloženy domy vystavěné na půdo-
rysu čtvercovém (Náměstí svobody 
1, Kobližná 4, Zelný trh 17). (obr.4)

Dnešní stav poznání s sebou 
přináší i některé ne zcela vyřešené 
otázky. Doposud není zcela jedno-
značně doloženo rozvržení nad-
zemní dispozice domů. U obdélných 
staveb se jako nejpravděpodobnější 
jeví členění dvoudílné, později troj-
dílné. Domníváme se, že podskle-
pena byla obvykle jen část domu, 
v případě domů s pasem pak před-
pokládáme podsklepení v celém 
rozsahu (Dominikánské náměstí 
– tzv. dům cisterciaček, Jakubská 
dům I, Dominikánská 9 atd.). Pro 
hypotézu částečného podsklepení 
svědčí i šachovnicové uspořádání 
sklepů sousedních domů (nejlépe 
dnes doloženo pro zástavbu při jižní 
straně  ulice  Dominikánská).  Ob-
dobná situace byla vypozorována 
např. u nejstarších zděných domů 
v Bratislavě.50 S půdorysnou dispo-
zicí souvisí i řešení nadzemní kon-
strukce.

V nejstarší fázi byly domy velmi 
pravděpodobně smíšené konstruk-
ce, kdy zděný byl jen sklep, případ-
ně přízemí, patro bylo hrázděné.51 
Až v následujících obdobích došlo 
k náhradě hrázděných konstrukcí 
konstrukcemi zděnými.

Věžové domy
V souvislosti s brněnskou radnicí 

nastolil Bohumil Samek otázku exis-
tence věžových domů v Brně.52 Pro 
stavby s věží je užíváno množství 
termínů.53 Pro prostředí středověké-
ho Brna jsme se nedokázali přiklonit 
k jednotnému názvu, jako nejvýstiž-
nější se nám jeví dům s věží, věžový 
dům nebo prostě věž.

V současné době se v prostoru 
historického jádra Brna nachází dvě 
věže - věž Staré radnice a věž v bis-
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kupském dvoře. Středověká je však 
pouze věž Staré radnice (Radnická 
10). Další středověké věže známe 
z ikonografie, respektive z vedut 
města ze 17. století. Jedná se o věž, 
která stávala na Rybném trhu (dnes 
Dominikánské náměstí 2) v areálu 
domu cisterciaček, věž na jižním 
nároží ulice Zámečnické a Náměstí 
svobody – v areálu tzv. „královské-
ho domu“ (náměstí Svobody 18), 
věž, která stávala ve vnitrobloku při 
nároží dnešní ulice Jánské a Masa-
rykovy (Jánská 2). Dnes těžce in-
terpretovatelnou záležitost předsta-
vuje komplex staveb označovaný 
jako „královská kaple“ na Domini-

kánském náměstí, kde tzv. „oratoř“ 
(kaple sv. Prokopa) byla s největší 
pravděpodobností pozůstatkem pri-
mární věžové stavby. Archeologic-
kým výzkumem byl dokumentován 
relikt stavby na parcele domu Ja-
kubské náměstí 2, o které můžeme 
jako o věži uvažovat také.

Brněnské věže netvoří jednotný 
stavební typ. Týká se to vlastního 
řešení jednotlivých staveb,  data-
ce a zřejmě i funkce. Zásadní roli 
však představuje skutečnost, že je 
dochována pouze jedna středověká 
stavba. U ostatních zde zmíněných 
staveb se pak jedná o licenci po-
stavenou na možnostech pramenů 

vážících se k těmto stavbám. Stejně 
tak nevíme, zda takovýchto staveb 
nebylo ve vrcholně středověkém 
Brně více. (obr.5)

Věž na Staré radnici náleží obdo-
bí před polovinou 13. století, je sou-
částí kompaktního stavebního celku. 
Celou stavbu tak můžeme pokládat 
za dům, respektive palác s věží. 
Stavbu, jejíž součástí byla kaple sv. 
Prokopa můžeme nejspíše přiřadit 
do kategorie obytných věží nebo 
věžových domů. Do této skupiny by 
mohla patřit i stavba, ze které byl 
odkryt relikt základového zdiva na 
parcele domu Jakubské náměstí 9. 
Věž, jenž byla organickou součástí 

Obr. 5. Věžové stavby.
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domu na náměstí Svobody 18, má 
své počátky ve 14. století. Stavbu 
můžeme považovat za dům s věží. 
Obdobně můžeme uvažovat o věži 
při domě cisterciaček na Dominikán-
ském náměstí, i když v tomto přípa-
dě bychom mohli vzhledem k uspo-
řádání celého areálu uvažovat o 
věži spíše obranného charakteru. 
Nejasná je funkce středověké věže 
na Jánské 2.

Závěrečný pokus o srovnání do-
savadních poznatků o měšťanské 
architektuře Brna v rámci střed-
ního Podunají

Shora  nastíněný   stavební   vý-voj 
profánních staveb vrcholně středově-
kého   Brna   by   měl   být  vstupní in-
formací k možnosti srovnání s archi-
tekturou měst v prostoru středního 
Podunají, což se pokusí-me přiblížit 
v následujících odstavcích.

Pravoúhlé zahloubené stavby 
jsou archeologickým objektem ty-
pickým pro raně městské prostředí 
středověké Evropy, zvláště však ně-
meckých zemí, a to již od 12. století. 
Horizont dřevohliněných domů resp. 
jejich zachovaných suterénních pro-
stor ze 13. století je nejlépe zpraco-
ván v Brně, které nám slouží také 
jako východisko dalšího bádání.54 

Obdobné stavby jsou dokumentová-

Obr. 6. Pokus o srovnání některých typů měšťanských domů v Bratislavě, Trnavě a Brně.
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ny z celého území Čech a Moravy. 
Z námi sledovaných lokalit je zná-
me z královských měst Olomouce 
a Jihlavy. Ve Znojmě prozatím stav-
by tohoto typu nebyly zachyceny.55 

Ještě nedávno se zdálo, že tento 
fenomén nezasáhl území Sloven-
ska, ale výzkumy z posledních let, 
které byly prováděny v Bratislavě a 
Trnavě naznačují, že i zde tyto stav-
by předcházely zděným domů. Část 
suterénu se sloupovou konstruk-
cí byla zachycena v Bratislavě při 
rekonstrukci Apponyiho paláce na 
Radniční 1. Stavba byla zahloube-
na cca 1,7 m pod úroveň tehdejšího 
terénu a zanikla požárem na konci 
13. století.56 Celkem tři nálezy jsou 
dokumentovány v posledních letech 
v Trnavě, ve všech případech jde o 
suterény se sloupovou konstrukcí. 
Dva objekty byly odkryty na Hviez-
doslavově ulici, větší z těchto staveb 
měla velikost 9 x 5,4 m, menší měla 
rozměry 6,2 x 4,9 m. Výstavba men-
šího ze suterénů je dendrochronolo-
gicky datována do 30. let 13. století. 
Větší stavba zanikla snad na počát-
ku 14. století. Třetí a nejdůkladněji 
prozkoumaný objekt byl také zachy-
cen na Hviezdoslavově ulici. Jedna-
lo se o stavbu rámové konstrukce 
o půdorysu 6,4 x 5 m. Tento objekt 
zanikl nenásilně patrně na počátku 
14. století v souvislosti se stavbou 
zděného domu.57 

Z oblasti Rakouska prozatím ne-
máme tento typ zástavby dokumen-
tován, což je s velkou pravděpodob-
ností dáno otázkou interpretace a 
stavem výzkumu.58

Před pokusem o srovnání zděné 
zástavby je třeba upozornit na sku-
tečnost, že jedním z hlavních spo-
jujících prvků regionu je maloformá-
tová „podunajská“ cihla, jež má svůj 
původ v pozdněřímských vzorech.59 
Římské cihly jsou běžným nálezem 
ve středověké Vídni (Vindobona), 
Kremži-Steinu (blízkost Favianae), 
Hainburgu (blízkost Carnunta), Bra-
tislavy (blízkost Gerulaty), Buda 
(Aquincum).60

Nejstarší zděný horizont, který 
však ještě spojujeme s dřevohlině-
nou architekturou představují stavby 
“kemenate“. Stavby typu kamenate 
známe takřka z celého území ně-
kdejší středověké Římské říše. Pro 
prostor střední Evropy se tento pro-
blém naposledy pokusil shrnout Jer-
zy Piekalski.61 Pozornost si zaslouží  
práce Hartmuta Röttinga postavené 
na bádání, respektive archeologic-
kých výzkumech v saském Braun-
schweigu.62 V našich zemích na 
tyto prvotní zděné stavby (komory) 
upozornil již Jan Muk v souvislosti 

s průzkumy prováděnými v Mostě a 
Písku.63 Tyto primárně jednoprostor-
vé zděné sklepy - komory dřevohli-
něných domů s vlastní vstupní šijí 
máme v rámci sledovaného prosto-
ru dokumentovány v Brně dále pak 
v Jihlavě, Trnavě, Bratislavě a Víd-
ni. Existence „kamenate“ v dalších 
městech např. ve Znojmě je pouze 
otázkou průzkumu jednotlivých měš-
ťanských staveb a jejich důkladného 
stavebního rozboru.

Věžové domy představují zřejmě 
okrajový, nicméně velmi význam-
ný společný kulturní prvek v rámci 
daného regionu. Věžové profánní 
stavby známe z evropského pro-
středí především z Itálie. Největ-
ší zastoupení věžových staveb je 
v Toskánsku a severní Itálii (Bolog-
na, Pisa, Volterra, San Gimignano, 
atd). Předpokládá se, že právě od-
tud byly spolu s obchodními akti-
vitami zdejších kupců a finančníků 
exportovány do Záalpí. Patrně již 
ve 12. století probíhala výstavba 
věžových domů v Řezně a násled-
ně i ve středním Podunají (Vídeň).64 
Z českých zemí jsou věžové domy 
známé pouze z Prahy, kde jsou spo-
jovány s horizontem kvádříkových 
domů.65 Ve 13. století se fenomén 
věžových staveb rozšiřuje i na jižní 
Moravu (Brno) a do oblasti dnešního 
Slovenska, zvláště do Bratislavy, ale 
i do Banské Bystrice, Banské Štiav-
nice, Kežmaroku a Levoče.66 V pří-
padě věžových domů nelze hovořit 
o jednom stavením typu, ale spíše 
různých variabilních formách, které 
splňovaly specifické nároky jednotli-
vých vlastníků.

Nejvýznamnější společný kultur-
ní fenomén představují měšťanské 
domy zděné v celém půdoryse, 
které jsou základem zástavby na-
šich měst v pozdním středověku a 
počátkem novověku. Jako první na 
tyto domy poukázali Viktor Ferus a 
Peter Baxa v Bratislavě, typologicky 
stejné stavby vyčlenila i Jaroslava 
Žuffová a Ivan Staník v Trnavě.67 
V posledním desetiletí byl tento typ 
staveb rozpoznán i v Brně. Jedná 
se o vícepodlažní stavby s trámo-
vými stropy, které jsou podsklepeny 
v celém půdoryse. V úrovni suteré-
nu jsou případně rozděleny jedním 
až dvěma pasy vynášejícími příčky 
v nadzemních podlaží. V  Brně je 
výstavba těchto domů kladena do 
závěru 13. až počátku 14. století a 
v Bratislavě a  Trnavě již do 2. po-
loviny 13. století. Tato určitá časová 
disproporce může být způsobena 
nedostatkem datačních opor (arche-
ologických superpozic, dendrochro-
nologických vzorků). Stavby obdob-

ného typu jsou dokumentovány i ve 
vzdálenější Vratislavi.68

Velmi obtížné je srovnání prvotní 
zděné zástavby s oblastmi Rakous-
ka. Prozatím zde patrně chybí me-
todická východiska pro dokumentaci 
stojící zástavby, kterou v českých 
zemích reprezentují ze starší i mlad-
ší generace - Václav Mencl, Dobro-
slav Líbal, Jan Muk, Milena Rado-
vá-Štiková, Jiří Škabrada a Milena 
Hauserová69 a na Slovensku Peter 
Baxa, Viktor Ferus, Jaroslava Žuf-
fová a Ivan Staník. Situace v podu-
najských městech Kremži, Vídni a 
Hainburgu je samozřejmě podstatně 
komplikovanější, neboť zde existuje 
ještě starší horizont zděných staveb 
ze 12. století, což je dáno časnějším 
vznikem podunajských měst. I když 
dílčí studie o prvotní zděné zástav-
bě Vídně ještě čekají na komplexní 
vyhodnocení z hlediska typologické-
ho a chronologického, lze zde pře-
sto sledovat určité společné znaky: 
vznik prvotních staveb ve formě jed-
no až tříprostorů, užití maloformáto-
vých cihel, analogické okenní otvory 
a vstupy.70 Obdobná situace, jakou 
známe z území Rakouska, se jeví i 
v Maďarsku, které reprezentuje pře-
devším město Buda.

Výše uvedený souhrn dosavad-
ních poznatků je nutné chápat jako 
podnět k dalšímu studiu měšťanské-
ho domu ve střední Evropě. Otázky 
na které bychom nyní měli hledat 
odpovědi jsou zejména povahy 
chronologické, ale i kulturněspo-
lečenské. Kdy se začínají v oblasti 
středního Podunají objevovat dřevo-
hliněné stavby, jaké mají společné 
prvky a lze jednotlivé typy rozdělit 
do časových etap? Je vznik prvních 
zděných staveb v celém půdoryse 
záležitostí jednoho časového hori-
zontu, nebo se projevuje pozvolna 
v jednotlivých regionech? Jednalo 
se o kulturní vlny, které se projevily 
ve všech zeměpanských městech, 
nebo pouze v některých? V zása-
dě můžeme konstatovat, že srov-
nání profánní architektury v oblasti 
středního Podunají je v současnosti 
teprve v počátcích. Do budoucna by 
bylo vhodné archeologické výzkumy 
doplnit i systematickou pasportizací 
zachovaných historických jader ze-
měpanských měst zvl. Olomouce, 
Znojma, Jihlavy, ale i měst za naši-
mi hranicemi např. Světlá, Kremže-
-Stein, Vídeň. Při stavebně-historic-
kých průzkumech by měl být kladen 
důraz na typologické zařazení prvot-
ních staveb, které jsme se zjednodu-
šeně snažili přiblížit v předchozích 
odstavcích. Měšťanský dům 13. sto-
letí je jedním z prvních projevů velké 
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Marek Peška – David Merta
Die bürgerliche Architektur des mit-
telalterlichen Brünn/Brno im Kontext 
zum mittleren Donauraum

Die Lage Brünns am Zusammenfluss 
der Flüsse Svitava und Svratka an der 
Nordgrenze des Talgrundes der Tha-
ya, der sich im Süden in die Niederung 
des Mährischen Feldes und  damit zum 
mittleren Lauf der Thaya/Dyje hin öffnet, 
bestimmte die kulturellen Verbindungen 
und Handelskontakte der Stadt im Vor-
hinein. Vom Mittelalter an bis in die frü-
he Neuzeit handelte sich um ein  Gebiet, 
das den besser entwickelten Süden mit 
den Gebieten nördlich der Sudeten und 
Karpaten verbunden hat. Von Süden her 

kamen auch häufig Impulse, die insge-
samt auf die ruhige Geschichte der Stadt 
einwirkten. Aus dieser Sicht ist das Stu-
dium der kulturellen Verbindungen und 
Handelskontakte Brünns mit den umlie-
genden Ländern sehr wichtig. Hier sind 
wir aus der Sicht der historischen For-
schung zumeist auf die einmaligen indi-
rekten Erwähnungen, die sich auf Besitz, 
Handelswaren und den Namen mancher 
Bürger beziehen angewiesen, die ihren 
Ursprung im Ausland haben. Über vieles 
den mitteleuropäischen Handel betreffen-
des, könnten  uns bisher nicht bearbeitete 
Schriftquellen aus dem Donauraum Aus-
kunft geben. Insgesamt aber müssen wir 
feststellen, dass die Historiker bisher auf 

diesem Forschungsgebiet vieles Schul-
dig geblieben sind. Die Kontakte mit dem 
Ausland sind auf politischer Ebene gere-
gelt, eventuell. Die Wirtschaftsgeschichte 
steht am Rande des Interesses. Im Un-
terschied  zum Studium über den Beginn 
unserer Städte, in dem die Archäologie 
und die bauhistorische Forschung von 
Anbeginn an irgendwie eine Nebenrolle 
spielte, die zu einer Ergänzung der sich 
aufbauenden historischen Vorstellungen 
führte, könnten diese beiden wissen-
schaftlichen Disziplinen im Bereich der 
Wirtschaftsgeschichte ein Impuls für die 
weitere historische Forschung sein.

Das vergleichende Studium im Be-
reich der Archäologie und der Bauge-
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schichte der mittelalterlichen Städte ist 
heute eine der wenigen Möglichkeiten, 
durch die unsere historischen Kenntnisse 
über den mitteleuropäischen Handel, die 
Migration der Einwohner und die kulturel-
len Einflüsse verändert werden können. 
Dieses Studium wird allerdings  von eini-
gen Faktoren eingeschränkt: 1) der Aus-
wahl der Städte; 2) der Erhaltungsstufe 
der mittelalterlichen Bebauung; 3) dem 
Stand der archäologischen und bauhisto-
rischen Forschung in diesen Städten; 4) 
dem Stand der Bearbeitung der einzelnen 
Quellen und ihre eventuelle (nicht) Publi-
zierung; 5) der Fragestellung beim Stu-
dium von Teilthemen bereits im Verlauf 
der Untersuchung. Zu einem komparati-
ven Studium bieten sich im kulturell-wirt-
schaftlichen Umkreis vor allem die in den 
historischen Gebieten Mährens (Tsche-
chische Republik), Niederösterreichs 
(Österreich), Oberungarns (Slowakei) 
und Niederungarns  (Ungarn) liegenden 
ehemaligen Städte der Landesherren an, 
die von der Mitte des 12. Jh. bis ans Ende 
des 13. Jh. gegründet worden sind, und 
bei denen in Erwägung gezogen werden 
kann, dass hier von Anfang an ähnlich 
gesellschaftliche und kulturelle Prozesse 
abgelaufen sind, zumindest häufig bei 
der gleichen Gruppe von Einwohnern, 
überwiegend deutscher, aber z. B. auch 
wallonischer Kolonisten (Gästen). Beim 
Vergleich haben wir uns systematisch auf 
einige archäologisch und bauhistorisch 
untersuchte Städte konzentriert – Brünn, 
Pressburg/Bratislava, Tyrnau, Wien. Der 
schwankende stand der Erkenntnisse in 
anderen Städten der Landesherren, ge-
stattet uns kein näheres Studium.

Aus der Sicht der der archäologischen 
Gabungen und bauhistorischen For-
schungen verfügen wir heute insgesamt 
über recht zufriedenstellende Informatio-
nen über die älteste Bürgerarchitektur 
und die hochmittelalterliche Archi-
tektur Brünns.  Dieser Stand ist  durch 
eine systematische Rettungsgrabung im 
historischen Stadtkern gegeben, die vor 
10 Jahren erstmals erste Impulse brachte, 
die allmählich zum heute bereits kontinu-
ierlichen Interesse über das städtische 
mittelalterliche Haus geführt haben. Den 
verfolgten Zeitraum des Beginns  der bür-
gerlichen Bebauung begrenzen wir mit 
der Entstehung der Stadt Brünn  im 13. Jh. 
und dem Aufschwung des Baus der gege-
benen Häuser an der Wende zum 14. Jh. 
und in der ersten Hälfte des 14. Jh.

Auf der Grundlage der archäologischen 
Quellen wissen wir heute, dass in Brünn 
im 13. Jh. die Holz-Erde-Bebauung domi-
nierte. Gemauerte Häuser wurden in der 
Stadt sicher bereits seit ihrer Gründung 
errichtet, es handelte sich dabei aber um 
vereinzelte und in ihrer Art außergewöhn-
liche Bauten, die wahrscheinlich im Besitz 
des Markgrafen, des Adels oder reicher 
Patrizier gewesen sind. Diese Frage 
wird bisher nicht befriedigend beantwor-
tet. Erwägungen über die Form und den 
Charakter der ersten Bürgerhäuser aus 
Holz-Erde stehen uns vor allem aus ar-
chäologischen Grabungen zur Verfügung, 
die aber unvermeidlich mit analogen 
bauhistorischen und ethnografischen Er-
kenntnissen  zu konfrontieren sind.

Die ältesten schriftlichen Mitteilungen 
über Brünn sind lediglich auf Quellen di-
plomatischen Charakters beschränkt, die 
die allgemeinen Erkenntnisse, die sich auf 
die eigentliche Form der mittelalterlichen 

Stadt beziehen, nicht berücksichtigen. 
Die ersten aus der Brünner Stadtkanzlei 
stammenden Eintragungen haben wir erst 
seit den 40er Jahren des 14. Jh..

Die Holz-Erde-Bürgerbebauung do-
minierte im mittelalterlichen Brünn bis 
ans Ende des 13. Jh. Die Souterrains 
der Holz-Erde-Häuser sind ein bedeu-
tendes Phänomen  der archäologischen 
Grabungen im historischen Stadtkern  
Brünns. Bis einschließlich 2005 waren 50 
Objekte publiziert worden, archäologisch 
sind bis heute mehr als 65 Relikte dieser 
Bauten belegt. In Kürze lässt sich heute 
feststellen, dass die älteste Profanbebau-
ung Brünns im 13. Jh. zur überwiegenden 
Mehrheit aus Holz-Erde-Bauten bestan-
den hat, sowohl mit Wohn- als auch mit 
Wirtschaftsfunktion. Bei den Bauten neh-
men wir auch zwei oberirdische Geschos-
se an. Die Disposition der oberirdischen 
Geschosse war zwei- und dreiteilig. Für 
den Bau der oberirdischen Teile wurde die 
Fachwerkkonstruktion eingesetzt, in be-
schränktem Ausmaß wahrscheinlich auch 
die Zimmerung. Zu allen Bauten gehörten 
ungemauerte Keller, die als Lagerräume 
genutzt wurden. Den allmählichen Unter-
gang der Holz-Erde-Bauten verfolgen wir 
vom letzten Viertel des 13. Jh. bis in die 
Mitte des 14. Jh., als sie durch Mauerkon-
struktionen ersetzt worden sind.

Der Beginn der gemauerten bürgerli-
chen Bebauung in Brünn lässt sich zwar 
in die Mitte des 13. Jh. legen, aber sei-
nen tatsächlichen Aufschwung erreichte 
er erst an der Wende des 13. zum 14. Jh. 
und im 14. Jh. Auf der Grundlage der bis-
herigen Erkenntnisse legten wir folgende 
gemeinsamen Merkmale fest, die die älte-
sten gemauerten Bauten charakterisieren: 
Keller und Erdgeschoss mit Flachdecke; 
gespachtelte Oberflächenbearbeitung der 
Kellerwände; Verwendung von kleinforma-
tigen Ziegeln (22 x 11 bis 12 x 4,5 bis 5,5 
cm) und ausgemauerte Fensterleibungen, 
Eingänge und Nischen; das Baumaterial 
ist Stein einer Sorte, die vom Steinbruch  
auf die Baustelle angefahren wurde – Me-
tabasit, Granodiorit, Konglomerat, Sand-
stein Oldred oder Kalkstein (in den jün-
geren Etappen gibt es häufig gemischtes 
Mauerwerk und größere unterschiedliche 
Steine). In der zweiten Etappe wurden die 
einzelnen Bauten typologisch unterteilt in: 
1) steinerne mit einem bis drei Räumen; 2) 
im ganzen Grundriss gemauerte Häuser; 
3) Turmbauten. 1) Gemauerte „steinerne“ 
Bauten im Rahmen der ältesten Bürger-
häuser aus Holz-Erde:  die Steinernen 
stellen den Keim des gemauerten Hauses 
dar. Es handelt sich um einen quadrati-
schen Bau (manchmal leicht trapezför-
mig) oder mit rechteckigem Grundriss, 
der jüngerer Bestandteil der Holz-Erde-
Häuser gewesen ist, an die er im Typ 
anknüpfte. Das konnte auch sein, wenn 
das Haus auffällig orientiert gewesen ist. 
Die steinernen Häuser überlebten in der 
Mehrzahl den Untergang der Holz-Erde-
Häuser und wurden die Grundlage für die 
gemauerten Neubauten, bzw. wurden in 
sie einkomponiert. 2) Bürgerhäuser mit 
Mauerung im gesamten Fundament: auf 
der Grundlage der derzeitigen Erkennt-
nisse vermuten wir, dass die gemauer-
ten Häuser die Straßenfront respektiert 
haben, die für sie zugleich die Stirnseite 
war. Die Häuser waren  überwiegend 
länglich  disponiert, ähnlich wie es bei 
den älteren Holz-Erde-Bauten gewesen 
ist. 3)Turmhäuser: Derzeit gibt es auf dem 

Gebiet des historischen Stadtkerns zwei 
Türme – den Turm des Alten Rathauses 
und den Turm im Hof des Bischofsamtes. 
Aus dem Mittelalter stammt aber lediglich 
der Turm des Alten Rathauses. Andere 
Türme aus dem Mittelalter kennen wir 
aus der Ikonografie bzw. aus Stadtvedu-
ten aus dem 17. Jh. Die Brünner Türme 
bildeten keinen einheitlichen Bautyp. Es 
handelt sich um eine eigene Lösung für 
die einzelnen Bauten, ihre Widmung und 
gewiss auch Funktion. Eine grundlegen-
de Rolle spielt aber die Tatsache, dass 
lediglich ein mittelalterlicher Bau dieser 
Art erhalten ist.

Die von oben angeordnete Bauentwick-
lung der Profanbauten im Hochmittelalter 
in Brünn, könnte eine Eingansinformation 
für die Möglichkeiten eines Vergleichs mit 
der Architektur des Gebiets des mittleren 
Donauraums sein. Rechtwinklige vertief-
te Bauten sind typische archäologische 
Objekte für die Umwelt der frühmittelalter-
lichen Städte im mittelalterlichen Europa, 
besonders in den deutschen Ländern, 
und zwar bereits seit dem 12. Jh. Der 
Horizont der Holz-Erde-Häuser bzw. ihrer 
erhaltenen Räume im Souterrain aus dem 
13. Jh., ist in Brünn am besten bearbei-
tet. Ähnliche Bauten wurden auf dem ge-
samten Gebiet Tschechiens und Mährens 
dokumentiert. Von den von uns verfolgten 
Orten sind die königlichen Städte Ölmütz/
Olomouc und Iglau/Jihlava bekannt. Noch 
unlängst hatte es den Anschein, dass die-
ses Phänomen in der Slowakei nicht zum 
Tragen gekommen ist, aber die Untersu-
chungen der letzten Jahre, die in Bratisla-
va und Tyrnau durchgeführt worden sind 
deuten an, dass auch hier die Bauten den 
gemauerten Häusern vorausgingen. Aus 
dem Gebiet Österreichs haben wir bisher 
diesen Bebauungstyp nicht  dokumentiert, 
was mit größter Wahrscheinlichkeit an der 
Frage der Interpretation der Bauten und 
dem Stand der Untersuchungen liegt.

Vor dem Versuch eines Vergleichs der 
gemauerten Bauten gilt es auf die Tat-
sache hinzuweisen, dass eines der die 
Region verbindenden Hauptelemente die 
kleinformatigen Ziegel aus dem Donau-
raum sind, die ihren Ursprung in den spät-
römischen Mustern haben. Den ältesten 
gemauerten Horizont, den wir allerdings 
noch mit der Holz-Erde-Architektur in Ver-
bindung bringen, stellt „steinerne“ Bauten 
dar. Bauten des steinernen Typs kennen 
wir sozusagen aus dem gesamten Gebiet 
des Römischen Reiches. Für den mittel-
europäischen Raum hat sich zuletzt Jerzy 
Piekalsky bemüht das zusammenzufas-
sen. Die Turmhäuser stehen gewiss am 
Rand, bilden aber im Rahmen der gege-
benen Region ein nicht weniger gemein-
sames Merkmal. Profane Turmbauten 
kennen wir im Rahmen Europas vor allem 
aus Italien. Es wird angenommen, dass sie 
gerade von hier aus zusammen mit den 
Geschäftsaktivitäten der damaligen Händ-
ler und Finanziers  über die Alpen hinweg 
exportiert worden sind. Offenkundig gab 
es bereits im 12. Jh. den Bau eines Turm-
hauses in Regensburg und anschließend 
im mittleren Donauraum (Wien).  Aus den 
böhmischen Ländern sind Turmhäuser le-
diglich aus Prag bekannt. Im 13. Jh. breitet 
sich das Phänomen der Turmbauten auch 
in Südmähren  (Brünn) und der heutigen 
Slowakei aus, besonders nach Bratislava, 
aber auch nach Neusohl/Banská Bystrica, 
Schemnitz/Banská Štiavnica, Käsmark/ 
Kežmarok und Leutschau/Levoča. Das 



Abbildungen
Abb. 1. Brno in der ersten Hälfte des 14. 

Jahrhunderts. A Kirche der Hll. Peter und 
Paul, B Kirche des Hl. Michael, C Kirche 
des Hl. Jakob, D Dominikanerkloster, E 
Minoritenkloster, F Herburga-Kloster (Do-
minikanerinnen), G Synagoge, H Kirche 
des Hl. Nicolaus, I Kapelle der Jungfrau 
Maria.

Kemenaten (1 bis 11) und Wohntürme, 
Turmhäuser (12 bis 19). 1 Česká Straße 
10, 2 Česká Straße 8, 3 Jakubská Straße 
7, 4 Minoritská Straße 2, 5 Radnická 
Straße 2/I, 6 Radnická Straße 2/II, 7 Do-
minikánská Straße 7, 8 Mečová Straße 4, 
9 Starobrněnská Straße 2-4, 10 Zelný trh 
9, 11 Zelný trh 7, 12 Jakubská Straße 2 

(später Kapelle des Hl. Moritz), 13 Jakub-
ské Platz 9, 14 Platz Svobody 18, 15 Haus 
mit Kapelle des Hl. Prokopius, 16 Domini-
kánské Platz 2 (Zisterzienserinnenhaus), 
17 Radnická Straße 8 (das Alte Rathaus), 
18 Jánská Straße 2, 19 vermutetes Turm-
gebäude an der Ecke der Květinářská und 
Masarykova Straßen.

Abb. 2. Kellergeschosse von Holzerde-
häusern aus archäologischen Ausgrabun-
gen (Auswahl).

Abb. 3. Kamenaten im Organismus der 
jüngeren Bauphasen von einzelnen Häu-
sern.

Abb. 4. Kellergeschosse von den äl-
testen Mauerhäusern (Auswahl). Typo-
logische Gliederung: A Einraumgebäude 

untergekellert im ganzen Grundriss, B 
Einraumkeller von Zweiraumgebäuden, C 
zweiräumige Bandgebäude, D dreiräumi-
ge Bandgebäude, E Dreiraumgebäude, F 
Einraumgebäude mit eingefügtem Kom-
munikationstrakt, G atypische Mehrraum-
gebäude.

Abb. 5. Turmgebäude.
Abb. 6. Versuch eines Vergleichs 

zwischen einigen Typen von Bürgerhäu-
sern in Bratislava, Trnava und Brno.

bedeutendste kulturelle Phänomen bilden 
die mit dem ganzen Fundament gemauer-
ten Bürgerhäuser, die die Grundlage für 
die Bebauung unserer Städte im späten  
Mittelalter und dem Beginn der Neuzeit 
sind. Diese Bauten kennen wir z. B. aus 
Bratislava. Brünn und Tyrnau. Bauten ei-
nes ähnlichen Typs sind auch im entfern-
ten Breslau/Wroclav dokumentiert.

Ein Vergleich der Merkmale der ge-
mauerten Bebauung aus den Gebieten 
Österreichs und Ungarns ist sehr schwie-
rig,  wahrscheinlich fehlt dort der metho-
dische Ausgangspunkt für die Dokumen-
tation. Auch wenn eine Teilstudie über 
die erste gemauerte Bebauung Wiens 

noch auf eine komplexe Bewertung aus 
Sicht der Typologie und Chronologie war-
tet, lassen  sich hier trotzdem bestimmte 
gemeinsame Merkmale verfolgen: die 
Entstehung der ersten Bauten mit einem 
bis drei Räumen, die Verwendung der 
kleinformatigen Ziegel, analoge Fenster-
öffnungen und Eingänge. Die weiter oben 
zusammengefassten bisherigen Merk-
male sind als Grundlage für das weitere 
Studium der Bürgerhäuser in Mitteleuro-
pa zu verstehen.  Die Fragen, auf die wir 
jetzt eine Antwort suchen sollten, haben 
gewiss chronologischen Charakter, sind 
aber auch kulturgesellschaftlich. Wann 
treten im Gebiet des mittleren Donau-

raums Holz-Erde-Bauten auf, welche ge-
meinsamen Merkmale haben sie, und las-
sen sich die einzelnen Typen in zeitliche 
Etappen einteilen? Ist das Entstehen der 
ersten mit ganzem Grundriss gemauerten 
Bauten eine Angelegenheit eines einzi-
gen Horizonts oder treten sie allmählich 
in den einzelnen Regionen auf? Handelte 
es sich um  kulturelle Wellen, die  sich in 
allen Städten der Landesherren zeigten 
oder lediglich in einigen?
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Středověkou lokací rozumíme 
v historické terminologii zalo-

žení sídliště, města či vesnice. Ob-
vykle se tento výraz používá pro 
zakládací procesy 13. století, která 
přinesla změnu proti předchozímu 
stavu nejen v oblasti sídelní struk-
tury, nýbrž zejména ve sféře práva. 
Specifikem především městských 
lokací, jejichž jednomu příkladu se 
chci věnovat, je vznik městských 
obcí, jejichž stavební podoba i spo-

lečenská struktura, jakož postavení 
v celé společnosti představovalo 
proti předchozímu stavu zásadně 
odlišný fenomén, přinejmenším ve 
svých vrcholných projevech.

Nejčastější termín „locare“ – za-
ložit – má v našich středověkých 
písemnostech především listinné 
povahy řadu synonym (aedificare, 
construere, plantare...). V zásadě 
znamená umístění lidí, obsazení ur-
čitého místa. Proto se v některých 

listinách objevuje také slovní spojení 
ve smyslu svolání lidí1. Z našich pří-
kladů lze uvést např. Znojmo 1226: 
…ante Znoim civitatem construere 
et ipsamque homines convocare…; 
Hodonín po 1228: …et locavimus in 
civitate nostra tali iure..; Horní Be-
nešov 1253: Benes, subcamerari-
us… contuli locandam in omnibus 
ius Lubiense…; Uherské Hradiště 
r. 1257: oppidum pro necessitate ac 
conservatione terre nostre prepara-

Otázka předlokačního a lokačního Brna v konfrontaci 
písemných a archeologických pramenůRudolf Procházka
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ri et edificari iussimus…; na jiném 
místě eiusdem oppidi locatio…; r. 
1258:… ad construendam muniti-
onem...; Brušperk 1269: debeant 
construere et collocare2. V užším 
slova smyslu rozumíme lokací (lo-
catio) města vlastní právní akt, kte-
rý umožnil vznik sídliště obývané-
ho městskou obcí se specifickým 
právním statutem (městské právo) 
na vymezeném území3. V zásadě 
se jím rozuměla plocha vymezená 
hradbou, v době založení ovšem 
musel obvykle postačovat příkop. 
Tato skutečnost zaznívá již v listi-
nách z r. 1224 pro Opavu a z 24. 
7. 1226 pro Znojmo4. Též v privi-
legiu pro Brno z r. 1243 slyšíme o 
takovém vymezení, které však bylo 
převzato z vídeňského privilegia z r. 
1221a mají ho již výsady pro Enži 
z r. 12125. Již r. 1238 však vymeze-
ní hranic města potvrzuje umístění 
starobrněnského špitálu v dolní čás-
ti Pekařské ulice „ante Brunnam“6. 
Ze zahraničních příkladů lze uvést 
alespoň vymezení již první lokace 
Vratislavi příkopem r. 1261v sou-
vislosti s druhou lokací se zmiňuje 
inter fossata prime locationis7. 

Lokaci tedy charakterizuje spo-
jení právní a řekněme stavebně-
-technické stránky. V klasickém, 
ideálním případě měst založených 
„na zeleném drnu“ následovalo po 
realizaci právního aktu vyměření a 
výstavba sídliště. Situace však byla 
složitější především tehdy, když 
součástí lokace byla také transfor-
mace staršího sídliště8. Známe také 
řadu případů, kdy vesnice, emfyteu-
ticky lokovaná ve 13. století nabývá 
postupně městské rysy – získává 
trh, je vybavována privilegii a pro-
storově roste. Sídelní jádro takové-
ho útvaru ovšem svým prostorovým 
uspořádáním, formou držby půdy a 
některými dalšími právními principy 
ve vztahu k vrchnosti vývoj k městu 
umožňovalo9. 

Brno představuje jistě nikoliv oje-
dinělý, avšak vzhledem k rozsahu 
archeologického výzkumu a kvalitě 
písemných pramenů relativně dobře 
poznatelný příklad zásadní transfor-
mace staršího sídliště centrálního 
významu za rozhodující účasti ně-
meckých (rakouských) a román-
ských (valonských, lotrinských?) 
kolonistů. Dlouhou dobu byl výklad 
vzniku města závislý na mluvě pí-
semných pramenů. Bertold Bretholz 
mínil, že tři národnosti, tedy Němci, 
Románi a Slované spolupůsobili na 
vývoji a výstavbě města. Udělení 
městských výsad pak mělo zname-
nat, že obyvatelstvo, které se dosud 
rozpadalo na více národních byd-

lišť (Quartiere), srostlo do jednoho 
tělesa. Zásadní význam měla mít 
převaha tzv. německého práva10. 
Karl Zycha zdůraznil, že rozhodují-
cí právní inovace vznikla v němec-
ké komunitě usazené před r. 1222 
v severní části pozdějšího města. 
Slovanské osídlení, které mělo 
souviset s knížecím hradem na 
Petrově, předpokládal na Starém 
Brně, zdůraznil význam nové práv-
ní kvality, bez kterých nelze hovořit 
o městské lokaci11. Později dlouho 
uznávaná vývojová teorie V. Richte-
ra představuje jen určitou modifikaci 
Zychových představ, zejména co se 
týká rozsahu předlokačního osídle-
ní na místě pozdějšího města. Proti 
Zychovi se domníval, že slovanské 
obyvatelstvo žilo i v podhradí v jižní 
části následně městského areálu, 
doplněno Židy12. 

Písemné zprávy nedovolují od-
vodit lokalizace jednotlivých částí 
brněnské raně středověké aglome-
race. Hrad se přímo uvádí r. 1092, z 
falz zakládacích listin staroboleslav-
ské kapituly a kláštera opatovické-
ho s jádrem z  doby kolem poloviny, 
resp. třetí čtvrtiny 11. století vyplývá 
existence trhu13. Dle listiny z r. 1231 
musíme do r. 1222 počítat s přícho-
dem cizinců do severní části poz-
dějšího města, neboť tehdy, přes-
něji v intervalu 1201 – 1222, kdy 
současně vládli markrabí Vladislav 
Jindřich a olomoucký biskup Robert, 
měl být postaven kostel sv. Jakuba. 
Kostel sv. Petra v jižní části měl být 
dle jiného pramene starší14. Právní 
ráz osídlení, které mimo jakoukoliv 
pochybnost oba kostely v této době 
doprovázelo, je stále předmětem 
diskuse. V naprosté většině zpráv, 
přičemž jde především o datace lis-
tin, se osídlení nazývá jen jménem 
„Brunna“, což nedovoluje ani odlišit 
Staré Brno v inundaci Svratky od 
osídlení na území (pozdějšího) měs-
ta cca 700 m východněji. Ještě v lis-
tině přiznávající r. 1226 kuřimskému 
kostelu filiální statut vůči sv. Petru 
je posledně uvedená svatyně umís-
těna pouze „in Bruna“, případně se 
hovoří o „Brunensis ecclesia“15. Ob-
dobně je lokalizován k r. 1228 i kos-
tel sv. Jakuba, jehož patronát tehdy 
obdržely oslavanské cisterciačky16.

Není jisté, zda „burgus brunen-
sis“, kam je situován kostel sv. Ja-
kuba a jeho filiální kaple sv. Mikulá-
še v již citované listině olomoucké-
ho biskupa Roberta z r. 1231, před-
stavuje skutečně jen prostor kolem 
Dolního trhu (náměstí Svobody) pří-
padně některých z něj vybíhajících 
ulic, či zda se tímto termínem rozu-
mí celý areál později s jistými korek-

cemi vymezený hradbami, či dokon-
ce širší aglomerace včetně Starého 
Brna. V dokumentu, kde se farní 
práva ke sv. Petru a sv. Jakubu ur-
čila podle národnostního, nikoliv 
územního klíče, přičemž Němci a 
„Gallici“ měli příslušet ke druhému 
kostelu a Románům měla sloužit 
ještě kaple sv. Mikuláše v rámci ja-
kubské farnosti, se sv. Jakub umis-
ťuje in burgo brunnensi. Částečné 
vodítko pro lokalizaci cizineckého 
osídlení poskytuje sdělení tohoto 
pramene, že měšťané sídlící kolem 
kostela sv. Mikuláše byli povětšině 
Románi, kteří nerozuměli řeči mo-
ravské ani německé17. Z tohoto 
sdělení nelze odvodit souvislé, či 
dokonce výlučné románské osídlení 
v prostoru náměstí Svobody (Dolní-
ho trhu), kde stávala až do sklonku 
19. století kaple sv. Mikuláše, spíše 
naznačuje osídlení smíšené, byť se 
zvýšenou koncentrací románského 
etnika (k svatyni viz níže). Sv. Petr 
sloužil dle mladší listiny z r. 1293 
Čechům; až tehdy byl nastolen 
územní princip farního členění18. 
V odborné literatuře převažuje ná-
zor, že výraz „burgus“ se týká jen 
severní části pozdějšího města, 
resp. okolí kostela sv. Jakuba19. No-
věji se setkáme i se zastánci druhé-
ho, širšího pohledu, kteří logicky 
posouvají vznik právního města 
hlouběji, do 20. let 13. století20. Za-
tím nejuznávanější výklad významu 
slova „burgus“ z pera Jiřího Kejře se 
omezuje na urbanistické hledisko a 
popírá zvláštní právní postavení – 
měla to být uzavřená skupina domů 
v blízkosti hradu nebo kláštera. Zmí-
něný autor jednoznačně odmítl vý-
znam tohoto pojmu ve smyslu insti-
tucionální město alespoň v českých 
zemích. Tento typ sídlišť neměl být 
s výjimkou Veligradu u stejnojmen-
ného cisterciáckého kláštera vyba-
ven trhem. V brněnském příkladě 
se termín burgus měl vztahovat jed-
nak na cizinecké sídliště u sv. Jaku-
ba, jednak na Staré Brno východně 
v inundaci Svratky. 21 Jiří Kejř ovšem 
zpochybnil spojitost známé donace 
kostela sv. Marie zábrdovickému 
klášteru údajně roku 1210 (falzum 
přibližně z r. 123522) s tímto sídliš-
těm, ač kostel P. Marie je zde dolo-
žen k r. 1295 23. Pomocí úpravy in-
terpunkce oddělil chrám od Starého 
Brna a tím zpochybnil jeho lokaliza-
ci pro dobu, kdy listina vznikla24. 
Nehledě k neobvyklosti daru koste-
la bez umístění J. Kejř především 
nevzal v úvahu výsledky archeolo-
gického výzkumu, který umožnil po-
čátky chrámu odkrytého v těsné 
blízkosti chrámu kláštera cistercia-
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ček z 2. čtvrtiny 14. století hledat 
dokonce o několik století dříve25. 
Užití výrazu „burgus“ v papežských 
listinách z r. 1261 potvrzujících pat-
ronáty sv. Petra a sv. Jakuba kláš-
terům v Tišnově a Oslavanech pro 
lokalizaci obou kostelů se obvykle 
vysvětluje přebíráním termínu z Ro-
bertovy listiny26. Také v listině z r. 
1293, která nepochybně pracovala 
se znalostí listiny z r. 1231, se chá-
pe burgus brunensis jako jedno síd-
liště včetně areálu se sv. Petrem a 
jeho filiálou sv. Michalem, odlišen je 
však také burgus Staré Brno27. Z 
žádného pramene tedy jednoznač-
ně neplyne právní či jiné odlišení 
jednotlivých částí předlokačního 
osídlení na území pozdějšího měs-
ta. Až r. 1247 se objevuje název An-
tiqua Brunna pro Staré Brno, r. 1248 
se v papežském potvrzení listiny 
z předchozího roku zve „villa“28. K 
označení „burgus“ v citovaném do-
kumentu z r. 1293 vedla snaha odli-
šit Staré Brno od vlastního města, 
spíše ve významu předměstí29. Po-
mineme-li některé mladší příklady, 
je nesporné, že termín burgus uží-
val v době zrodu prvních měst na 
Moravě nejvíce olomoucký biskup 
Robert (1202–1240). Jde o listiny 
z r. 1228 k Velehradu a z r. 1231 k 
Brnu. Nicméně Brno r. 1238 již na-
zval termínem civitas30. V králov-
ských listinách té doby již tento ter-
mín běžně značí město31. Je třeba 
také vzít v úvahu, že Romány na-
zval biskup Robert r. 1231 termínem 
„cives“. Dle názoru Jiřího Kejře je 
však pod tímto termínem možné 
chápat měšťany tehdy, kdy nelze 
pochybovat o městském rázu lokali-
ty, tedy pokud z písemných prame-
nů vyplývá existence městského 
zřízení, městského práva, případně 
zda se v prameni současně objevu-
je pro tutéž lokalitu jak pojem cives, 
tak i civitas, což je brněnský příklad 
až ve výše citované listině z r. 
123832. Otázky tedy znějí: na jakou 
část brněnského osídlení resp. aglo-
merace lze vztáhnout termín „bur-
gus?“ Mohlo mít Brno r. 1231 měst-
ský status? S přihlédnutím k citova-
ným listinám z r. 1261 je možné, že 
„burgus“ znamenal celé území poz-
dějšího právního města. V souladu 
s Jindřichem Tomasem jsem se již 
dříve domníval, že na druhou otáz-
ku lze odpovědět kladně33. Je třeba 
ovšem kriticky konstatovat, že pí-
semné prameny nedovolují dát na 
tuto otázku jednoznačnou odpověď. 
Četněji se pojem „cives“ užívá ve 
spojení s Brňany ve druhé polovině 
30. let, s čímž souvisí i první výskyt 
pojmu „civitas“; 1240 známe snad 

již rychtáře a o měšťanském statutu 
králem Václavem II. obdarovaného 
Oldřicha Černého (Uricus Niger), 
nazývaného „civis“, zde nemůže být 
pochyb34. Donedávna jediný Jin-
dřich Tomas vyslovil názor, že měs-
tem se Brno stalo již ve 20. letech 
13. století. Hlavní argument mu 
představovala absence pojmu civi-
tas v listinách složených biskupem 
Robertem s výjimkou pozdních let 
jeho působení. Zmíněný autor se 
domnívá, že by Robert nikdy termín 
civitas nepoužil, neboť se s ním 
v našem prostředí setkával ještě ve 
smyslu hrad. Připomněl také mladší 
užití termínu burgus v souvislosti s 
chrámem sv. Petra. Robert byl vy-
davatelem, byť patrně nikoliv diktá-
torem, již zmíněné listiny z r. 1238, 
kde se termín civitas objevil. Při 
skládání listiny se zde předpokládá 
účast člena papežské kanceláře, 
resp. papežského legáta, v kombi-
naci s činnosti kanceláře biskupovy; 
patrný je též živý zájem brněnských 
měšťanů35. Je nesporné, že se po-
jem civitas ve smyslu právní město 
se v raném období objevil pouze 
v listinách královských, a to zejmé-
na skládaných notářem Přemysla 
Otakara I. Heřmanem36. Nejnověji 
M. Wihoda v zásadě opakuje tezi o 
odlišném rozmístění tří známých ná-
rodností, přičemž uvažuje o „právní 
stabilizaci“ brněnského společen-
ství krátce před r. 1230, završenou 
ovšem privilegiem z r. 124337. V zá-
sadě nikdo nepochybuje o měst-
ském charakteru brněnské komuni-
ty v letech 1237 – 1238; k r. 1237 již 
známe řadu předních brněnských 
měšťanů a prostorovému vymezení 
nasvědčuje i již uvedené určení br-
něnského špitálu na Pekařské ulici 
jako „ante Brunnam“ v citované listi-
ně z r. 123838. Je jistě nápadné, že 
počet informací dovolujících soudit 
na městský charakter osídlení ve 2. 
polovině 30. let 13. století náhle na-
růstá. Ač to autoři, zastávající tezi o 
cizineckém burgu pouze v okolí 
kostela sv. Jakuba výslovně nezdů-
razňují, museli bychom v takovém 
případě počítat se dvěma právně 
výrazně odlišnými a prostorově ur-
čitelnými částmi předlokační aglo-
merace, z nichž jedna disponovala 
určitým stupněm samosprávy a 
specifickými právními zvyklostmi, 
druhá plně  podléhala pravomocím 
hradských beneficiářů. Je třeba při-
pomenout, že usazení cizinců na 
vymezené území po r. 1200 včetně 
případů rozšíření stávajícího sídelní-
ho areálu znamenalo v našich pod-
mínkách vždy založení města nebo 
alespoň sídliště s trhem (Znojmo, 

Jihlava, Hodonín), přičemž nikde 
nemáme doloženo prostorově od-
dělené osídlení domácího a nově 
usazeného obyvatelstva. Z nejzná-
mějších příkladů naznačuje příklad 
Prahy i Znojma, že před právní loka-
cí se na osídleném území různé ná-
rodnosti prolínaly39. Též v případě 
lokalit na dalších slovanských úze-
mích, kde je přítomnost cizinecké 
komunity v předlokačním období 
přímo doložena, nelze prokázat, že 
by žila v prostorově vymezeném 
sídlišti. Kromě Alt-Lübecku40 se to 
se vztahuje zejména na pomořan-
ský Štětín, který vykazuje určité 
analogie k Brnu. Významné přímoř-
ské centrum moci i ekonomiky mělo 
již r. 1187 kostel sv. Jakuba sloužící 
dle založení bamberským kupcem 
Beringerem nepochybně cizincům. 
Stál asi 200 m od opevněného are-
álu. R. 1237 lokoval kníže Barnim I. 
město, když podřídil právo užívané 
Němci i na slovanské obyvatele. 
Pozoruhodně je v příslušné listině 
řešena otázka farního členění. Slo-
vané „infra munitionem“, tedy nepo-
chybně žijící v opevněném předlo-
kačním areálu měli příslušet ke kos-
telu sv. Petra, který se nacházel vně 
hrazeného prostoru (extra munitio-
nem). Němci, žijící infra munitiones 
et vallum měli mít duchovní správu 
v kostele sv. Jakuba, ležícího rov-
něž vně hradu s podhradím. Je 
ovšem zajímavé, že nacionální dife-
renciace byla v případě Slovanů 
kombinována s územním, neboť ti, 
kteří žili vlevo od cesty k Przęcławi, 
měli příslušet ke sv. Petru, obyvate-
lé na opačné straně k sv. Jakubu. 
Na základě skutečnosti, že Němci 
měli žít nejen infra munitionem,ale 
také infra vallum, předložil Gerard 
Labuda hypotézu, že Němci již 
v předlokačním období tvořili územ-
ně vymezenou obec žijící ve zvlášt-
ní opevněné části podhradí, která 
se na jihozápadě přimykala k pod-
hradnímu areálu. Aby vysvětlil polo-
hu kostela sv. Jakuba mimo tento 
útvar, připustil jmenovaný autor 
existenci rozptýleného německého 
osídlení také v okolí této svatyně. 
Bohužel postrádáme v předpoklá-
daném areálu německé obce mo-
derní archeologické výzkumy na 
rozdíl od dalších částí aglomerace. 
Po r. 1237 je archeologicky dolože-
na restrukturalizace osídlení v hra-
zeném, dosud jistě zejména domá-
cím obyvatelstvem obývaném pod-
hradí – evidentně v souvislosti s lo-
kací, jejíž další fázi předznamenalo 
udělení magdeburského práva r. 
1243. Zatímco kostel sv. Jakuba se 
brzy ocitl v prostoru institucionální-
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ho města vymezeného hradbami 
před r. 1283, sv. Petr zůstal mimo41. 
Domnívám se, že z listiny z r. 1237 
nelze odvodit existenci zvláštní 
opevněné německé osady. Také 
sídla Latinů v předlokačních cent-
rech v Uhrách, nazývaná často také 
viky (vicus latinorum), měla sotva 
charakter územně vymezených 
útvarů (např. Ostřihom, Velký Vara-
dín, Stoličný Bělehrad – Székes-
fehérvár). 42 Uličnímu rázu sídel ro-
mánských osídlenců nasvědčuje i 
nejstarší údaj o vratislavských Valo-
nech (Románech). K r. 1270 se 
uvádí platea Romanorum Wra-
tizlauie, z pozdějších zpráv zatím 
bez archeologických dokladů lokali-
zovaná ke kostelu sv. Mořice na 
okraji43.

Rané usazování německých 
osadníků i v jižní části pozdějšího 
města Brna naznačuje přízvisko de 
Antiquo foro několika měšťanů po-
čínaje r. 1247. Jde patrně o Horní 
tržiště (Zelný trh), který by pak byl 
starší než druhé, Dolní náměs-
tí (dnes Svobody).  Další taková 
přízviska známe k r. 1252, 1259, 
1263, 1271. Pokud bychom ovšem 
uvažovali o národnostně smíšeném 
osídlení jižní části sledovaného are-
álu již v prvních desetiletích 13. sto-
letí, patrně by to znamenalo, že za-
ložení kostela sv. Jakuba na severu 
souvisí s expanzí vyvolanou  nedo-
statkem volné plochy v části jižní 
již před r. 1222, tentokráte ovšem 
nesenou zejména osadníky cizího 
původu. O jejich koncentraci v se-
verní části pozdějšího města svědčí 
i onen passus z r. 1231 o Romá-
nech povětšině sídlících kolem kos-
tela sv. Mikuláše. Druhou možnost, 
kterou rozhodně nelze vyloučit, je 
primární usazování cizinců severně 
slovanského osídlení již nejméně 
20 let před právní lokací. Lze pak 
předpokládat, že toto sídliště mělo 
určité městské rysy – např. zástav-
bu kolem uliční sítě, parcelaci, nižší 
samosprávu. Bylo by pak možné 
hovořit o určité formě lokace, byť ni-
koliv nutně městské44. Také v tomto 
případě se lze domnívat, že cílem 
elity nově příchozích bylo založení 
plnohodnotného města, které by 
zahrnulo i „slovanskou“ část. Svěd-
čí o tom koncepce sídliště kolem 
trojúhelníkového tržiště s hlavními 
komunikacemi propojenými s již-
ní částí i pozice farního kostela sv. 
Jakuba na samém okraji, běžná 
v právních městech. I za předpokla-
du, že brněnským burgem se r. 1231 
se rozumělo celé území pozdější-
ho města, možná dokonce včetně 
Starého Brna, můžeme otázku pří-

tomnosti městského práva v celém 
obvodu pozdějších hradeb k tomuto 
datu řešit na základě písemných 
pramenů jen v úrovni hypotézy. Je 
nesporné, že v té době vznikala či 
se restrukturalizovala na jižní Mora-
vě řada sídlišť vybavovaných trhem, 
a to již za účasti zejména němec-
ky hovořících příchozích z Dolních 
Rakous. Většina z nich však hned 
patrně nedosáhla na plné městské 
právo, nebyla ještě městy. Mnohá 
však k tomu měla již před polovinou 
13. století důležité předpoklady, 
zúročené v následujících deseti-
letích (Ivančice). Lze uvést dosud 
neobvyklou míru osobní svobody 
zejména v majetkové oblasti kom-
binovanou s právem trhu a základy 
samosprávy. Obyvatelé takového 
fora mohli vytvořit komunitu usilující 
o další zlepšení svého právního po-
stavení45. V některých případech vý-
voj ovšem zamrzl navzdory zpočát-
ku patrně dobrému právnímu vyba-
vení. Svědčí o tom příklad Měnína, 
v jistém ohledu zpočátku nepříjem-
ného konkurenta Brna, který ovšem 
nedokázal v blízkosti královského 
města nastartovat ekonomickou 
prosperitu46. Známý měnínský práv-
ní okruh ovšem nebyl ve středověku 
v obdobné kategorii jediný47. 

Tvorba právního prostředí v zá-
vislosti na vyspělejším právním 
prostředí rakouského Podunají je 
stěží zpochybnitelná, byť konkrétní 
doklady přináší až zmíněné brněn-
ské privilegium z r. 1243, vycháze-
jící z městských práv Enže (1212) 
a Vídně (1221)48. Již starší výsady, 
udělené pasovským biskupem oby-
vatelům dolnorakouskému St. Pöl-
tenu r. 1159, případně řezenským 
obchodníkům využívajícím dunaj-
skou cestu (1192) a vídeňským 
měšťanům flanderského původu 
rakouským vévodou Leopoldem VI. 
r. 1208 naznačují, že emancipujícím 
se obchodníkům a řemeslníkům 
šlo zejména o uplatnění soudní 
autonomie, s čímž souviselo volné 
nakládání majetkem a svobodný, 
právně regulovaný výkon povolání, 
především nezemědělského cha-
rakteru49. V rakouském Podunají se 
obecně konstatuje existence institu-
cionálních měst na přelomu 12. /13. 
století jako výsledek delšího vývoje. 
Patrně kolem r. 1194 bylo založeno 
první plnoprávné město na zeleném 
drnu Wiener Neustadt přeložením 
trhu s nedalekého Neunkirchenu 
– postup, který se později uplatnil i 
u nás50. Ještě se však objevují sku-
pinová práva zaměřená  na přícho-
zí určité národnosti, resp. původu, 
obvykle vázaná na určité povolání, 

o čemž svědčí zmíněné Leopoldo-
vy výsady pro flanderské Vlámy a 
řezenské obchodníky. Privilegium 
pro St. Pölten považované často za 
nejstarší rakouské městské výsady, 
je poměrně stručné, nicméně pro-
zrazuje kolektivní jednání obyvatel 
tohoto města za účelem dosažení 
soudní autonomie. V poměrně ob-
sáhlých privilegiích Leopolda VI. pro 
Enži a Vídeň nacházíme v některých 
ustanoveních zejména z trestního 
práva ohlas výsadní listiny pro ře-
zenské obchodníky z r. 1192 (např. 
ustanovení o tělesné újmě, o slov-
ních urážkách, o svědcích u sporů). 
Setkáme se zde pochopitelně také 
s úpravami obchodních vztahů, na-
jdeme zde však i normativy z oblasti 
soukromého práva, umožňující dis-
pozici majetkem51. Uvažuje se, že 
výsady pro řezenské sloužily jako 
formální předloha především pro 
enžskou listinu, avšak znění tohoto 
dokumentu je formulováno značně 
odlišně. Bohužel postrádáme mo-
derní, detailní srovnávací analýzu ra-
kouských privilegií i ve vztahu k dal-
ším jihoněmeckým souborům výsad 
(např. Augsburg 1156)52. Enžská 
listina pak sloužila jako předloha 
pro výsady vídeňské z r. 1221, kde 
je vzájemná vazba velmi těsná53. 
Vzhledem k prokázanému přímému 
vlivu enžského privilegia na brněn-
ské při ještě větším významu výsad 
vídeňských, však nelze vyloučit, že 
Brňané se již v době svého přícho-
du či nedlouho poté řídili, resp. se 
inspirovali zněním výsad pro Enži, 
případně pro řezenské obchodníky 
ve Vídni a teprve po r. 1221 využili 
i výsad vídeňských. Ohlas mladších 
vídeňských privilegií z r. 1237 již 
v brněnském nenajdeme. Enžské 
privilegium sice obsahuje takřka 
výlučně trestněprávní ustanovení, 
najdeme zde však i výsady z oblasti 
dědického práva, kodifikující faktic-
ky právo svobodného odkazu.

 V rakouských městech se již 
v průběhu 12. století vytvářela ur-
čitá elita, zejména z obchodníků, 
ale i ministeriálů54. Její členové byli 
spolu s příchozími ze vzdálenějších 
regionů schopni vytvořit potřebné 
právní prostředí ve vrcholných jiho-
moravských městech, pomineme-li 
specifikum hornické Jihlavy. Jistě 
mezi ně patřil např. Albertus Egren-
sis, tedy Chebský v nejstarší br-
něnské svědečné řadě z r. 1237.55  
Výskyt předních měšťanů jménem 
Konrád Šváb ve Vídni (1231) a poté 
v Brně (1263) nevylučuje přesun 
rodiny na Moravu56. Bohužel srov-
nání jmen vídeňských měšťanů ve 
svědeckých řadách z 13. století se 



107

soudobými brněnskými seznamy 
příliš o vzájemných vztazích zatím 
nenapovědělo. Za zmínku snad 
stojí nejspíše ministeriál Ulricus 
Niger z listiny vévody Jindřicha z r. 
1231, upomínající na stejnojmen-
ného brněnského měšťana 40. let 
13. století. Rakouský původ lze 
sotva zpochybnit v případě Konrá-
da z Drosendorfu (1260, 1262). 
V pokročilé 2. polovině 13. století 
se nelze nezmínit o zajímavé rodině 
Konstantina z Kolína nad Rýnem, 
kde se objevují nepochybně i ženy 
slovanského původu. Francouzský 
(valonský či lotrinský?) původ lze 
snad předpokládat u rychtáře Ru-
bina (1237–1245), Alrama (1237–
1245) či Franka Alba (1245–1259; 
v novověkém falzu k r. 1252 již zván 
Franck Weyss)57. Je však třeba mít 
na paměti, že písemně souvisleji až 
od r. 1245 zachycení přísežní patrně 
jen zčásti mohou představovat první 
generaci předních cizinců. Jedním 
z určujících faktorů pro postavení 
nebo směřování té které lokality 
byla ekonomická síla zakladatel-
ských elit. Vynikajícími příklady dis-
ponuje především Brno – kromě již 
uvedeného Oldřicha Nigra (Schwar-
ze) je třeba uvést mincmistra Bruna 
(1234), zakladatele prvního zdej-
šího špitálu Rudgera doloženého 
v této pozici r. 1238, tedy 5 let před 
písemným udělením městských 
práv. Postupně se však objevují i 
představitelé menších domácích 
tržních sídlišť, nejdříve z Měnína, po 
němž se zve Oldřich (1278, 1281, 
1285;1287). Patrně domácího pů-
vodu byl jistý Prosimír (1283, 1285, 
1287), slovanským jménem mezi 
měšťanskými svědky výjimečný58. 
Sporná je národnost rytíře Jana, 
syna blíže neznámého Berthera. Již 
r. 1247 pořídil testament, patřil tedy 
snad ke skupině měšťanů usaze-
ných v Brně v době „Stadtwerdung“ 
a ojediněle dokládá pronikání ale-
spoň nižší šlechty do řad předních 
představitelů města. Nelze však 
vyloučit původ např. z řad rakouské 
ministeriality, jejíž role v urbanizaci 
babenberských měst byla patrně 
neskonale větší než domácí šlechty 
v obdobných útvarech na Moravě. 
Bohužel jen málo se dovídáme o 
povolání předních měšťanů 13. sto-
letí; ve dvou případech se věnovali 
organizaci ražby mince, což ovšem 
bylo prestižní povolání propůjčené 
panovníkem (Brumo 1234, Alramus 
1247), jistý Wernhard byl obchodní-
kem (1285, 1287), Pelhřim r. 1300 
kameníkem59. Lze tudíž důvodně 
předpokládat, že Brno přitáhlo již 
v první fázi některé dobře situované 

rakouské měšťany, kteří byli schop-
ni importovat babenberské městské 
právo a zejména zajistit další právní 
předpoklady růstu tohoto založení.

Ač archeologie sama nemůže 
rozhodnout o právním charakteru 
toho kterého místa, podíváme se 
nyní, jaké indicie může poskytnout 
k zodpovězení položených otázek. 
Prameny hmotné kultury při dosta-
tečně reprezentativním zastoupení 
totiž dovolují posoudit podobu a roz-
sah lokality v určitých časových in-
tervalech. I když k ideálnímu stavu 
má poznání brněnské chronologie 
12. poloviny 13. století ještě daleko, 
můžeme se při posuzování zmíně-
ných otázek opřít o určité keramické 
horizonty, jejichž výskyt dovoluje 
postihnout dynamiku růstu zástavby 
alespoň v hlavních rysech. 

Určitým problémem je ovšem 
stav zpracování řady brněnských 
výzkumů, kde zatím vesměs nebyla 
absolutní chronologie zjemněna ani 
v rámci možností, které skýtá sou-
časný stav poznání vývoje brněn-
ské keramiky.

Archeologicky doložené osídlení 
v jižní části Brna, mladší součásti 
předlokační aglomerace s centrem 
v inundačním prostoru Starého 
Brna, reprezentuje keramika hori-
zontu RS 4.3 (2. polovina 12. století) 
s pravděpodobnými počátky v před-
chozí fázi RS 4.2 (2. polovina 11. 
– 1. polovina 12. století). Absolutní 
opory poskytují zejména mincovní 
nálezy. Příslušné vrstvy a zahlou-
bené objekty byly zatím zjištěny od 
Masarykovy a Josefské ulice na jihu 
až po ulice Starobrněnskou a Orlí 
na severu. Duchovní centrum před-
stavovala nejstarší fáze chrámu sv. 
Petra postavená patrně ve 12. sto-
letí60. Je zajímavé, že zatím nebyl 
prokázán přesah přes linii pozděj-
ších hradeb. Zůstává také otevřená 
možná návaznost na mladohradišt-
ní osídlení v prostoru ulic Spálené a 
Dornych jihovýchodně historického 
jádra. Slabinou poznání půdorysné 
struktury tohoto osídlení je nedosta-
tek dokladů soudobých cest. V za-
stavěných plochách nebyl komuni-
kační povrch prokázán. Množství 
dokumentovaných zásahů do teré-
nu stávajících komunikací nebylo 
sice dosud souhrnně vyhodnoceno, 
dosavadní poznatky potvrzují komu-
nikační funkce nejdříve až od počát-
ku 13. století. Je pravděpodobné, 
že shluky mladohradištní zástavby 
respektovaly důležité mezinárodní 
cesty spojující Podunají s Čechami 
a polskými zeměmi, přesněji jejich 
větve procházející raně středově-
kou aglomerací. Je ovšem otázkou, 

do jaké míry jejich průběh později 
respektoval či modifikoval lokační 
půdorys. Při absenci přímých dů-
kazů se jeví vysoce pravděpodob-
ná severojižní komunikace vedoucí 
dnešní Masarykovou ulicí a náměs-
tím Svobody (Dolní trh) a dále Bě-
hounskou směrem na Královo Pole. 
Pravděpodobné je i předlokační 
stáří její regionální západní větve  
jdoucí od 13. století ulicí Českou 
(dříve Veselou), která však před 
osídlením vrchoviny spojovala Brno 
především s blízkým výběžkem 
starého osídlení na katastru Žabo-
vřesk, Komína a Jundrova v povodí 
Svratky. Jižní vyústění naznačuje 
pokračování na jihovýchod do Uher, 
případně ve dvou větvích na jih do 
Rakous, severní pak jako tzv. trste-
nická stezka do východních Čech a 
dále na Prahu. Důležitější jižní větev 
však patrně šla přes starobrněnský 
brod Pekařskou ulicí, dále Starobr-
něnskou na tzv. Starý trh (Forum 
Antiquum; Horní, dnes Zelný trh). 
Dále se mohla jednak napojit se na 
zmíněnou severojižní trasu, jednak 
pokračovat nynější Orlí ulicí na se-
verovýchod spíše regionální stez-
kou do povodí Svitavy a k rudným a 
dalším zdrojům Moravského Krasu. 
Kolem Orlí a Starobrněnské ulice 
již známe několik ohnisek osídlení 
z 12. století, nikde se však nepoda-
řilo odkrýt mladšími zásahy nepo-
rušenou plochu, která by naznačila 
přímou vazbu ke komunikaci. Větší 
starobylost se předpokládá také u 
zhruba severojižního tahu Josefská 
– Minoritská – Kozí ulice61. Podle pů-
vodního názvu ulice Josefské, Čes-
ká (platea Bohemorum), odvozoval 
již V. Richter existenci předlokační 
České osady62. Je třeba zdůraznit, 
že připuštění raně středověkého 
stáří zmíněných tras neznamená, 
že je vždy kopírovaly ulice vrcholně 
středověkého města. Absence roz-
poznatelných komunikačních povr-
chů z doby před 13. stoletím spíše 
naznačuje značnou  proměnlivost 
konkrétních cest. Naopak charakter 
půdorysné struktury právního města 
prozrazuje existenci promyšleného 
plánu postaveného na severojiž-
ní (cardo) a západovýchodní (de-
cumanus) ose, přičemž konkrétní 
průběh osového kříže motivovala 
snaha vést severojižní směr zhruba 
po vrstevnici svažujícího se terénu. 
Plánovité vyměření naznačuje je 
také koncepce vidlic cest vycháze-
jících od městských bran, z nichž 
jedna jde vždy k nejbližšímu tržišti. 
Půdorys Brna představuje velmi ori-
ginální výtvor, prozrazující záměr-
nou úpravu šachovnicového sché-



matu. Konečný stav ovlivnil jednak 
nerovný terén, jednak snaha o raci-
onální zapojení četných důležitých 
cest zčásti jistě staršího původu63.

Pokusil jsem se verifikovat ale-
spoň část archeologických prame-
nů souvisejících s počátky osídlení 
v severní části města s důrazem 
na ověření stáří komunikací his-
torického půdorysu. Důležitou roli 
zde hraje zmapování výskytu kera-
mických souborů horizontu VS 1.1 
technologicky ještě tradičního cha-
rakteru, s četným výskytem výzdo-
by ozubeným kolečkem, ve vztahu 
k následnému horizontu VS 1.2 již s 
(zpočátku výrazně) menšinovým po-
dílem tzv. „kolonizační“ keramiky vy-
ráběné pod silným dolnorakouským 
vlivem. Nelze zde opomenout stra-
tigrafické vztahy a absolutní opory 
poskytované mincemi a zatím ne-
četnými dendrodaty. Dosud se zdá, 
že výroba hrnčiny horizontu VS 1.1 
nepřesahuje čtvrtinu 13. století, za-
tímco těžiště užívání výrobků násle-
dující fáze spadá do druhé čtvrtiny 
s mírným přesahem za polovinu 13. 
století. Kromě ploch zkoumaných 
přímo na parcelách dnes disponu-
jeme desítkami dokumentovaných 
stratifikací ze sond v historických 
komunikacích, avšak jen malá část 
řezů poskytla dostatečně průkazné 
soubory nálezů. V některých přípa-
dech došlo již ve 13. století k odstra-
nění půdního typu, dokumentovaná 
stratifikace již tedy není primární. 
Pokusím se v následujících řádcích 
shrnout zásadní poznatky o výskytu 
souborů horizontu VS 1.1. Keramika 
této fáze se vyskytla na řadě míst 
v severní části města, byť se zde 
nevyskytuje v takovém množství 
jako zejména v části jihovýchodní. 
Důležité jsou zejména nálezy na 
Dolním trhu (Náměstí Svobody); pod 
evidentně mladší stavbou kostela 
sv. Mikuláše byl zaznamenán žele-
zářský areál z této doby64. Výrazné 
soubory pocházejí z několika vrstev 
a jam před domem č. o. 8. Důležité 
poznatky poskytly výzkumy deprese 
v severní části tržiště, kde se nej-
starší vrstva s takovými nálezy č. 
200 vyskytla až jako třetí pod vrstvou 
s nálezy mincí Přemysla Otakara II. 
ze 40. – 60. let 13. století. Byla však 
bezprostředně překryta štěrkovou 
vrstvičkou neomylně naznačující 
snahu o zpevnění povrchu. Uloženi-
na 200 je snad vzhledem ke stejné 
stratigrafické pozici jako vrstva 182 
ze sondy S 14 v západním koutě ná-
městí, která poskytla kromě zlomků 
keramiky horizontu VS 1.1 též den-
drodatum ukončení růstu v intervalu 
1216 – 1226. Z výdrevy studny 033 

z Náměstí Svobody se podařilo zís-
kat důležité  datum 1214/1215. Ač 
jde nepochybně o dřeva v sekun-
dárním uložení, která se sem moh-
la dostat se značným zpožděním, 
v těchto případech  lze přece jen 
uvažovat spíše o době blízké vymý-
cení. Poměrně spolehlivé soubory 
horizontu VS 1.1 byly získány ze 
spodní pochůzné vrstvy sondy v ko-
munikaci před domem Kobližná 18, 
z útržků vrstev a z výplně příkopu v 
nejbližším okolí kostela sv. Jakuba, v 
Jakubské ulici a pravděpodobně též 
z jihozápadního koutu Moravského 
náměstí, snad na sám počátek ho-
rizontu VS 1.2 lze klást některé sou-
bor ze sond v ulici Skrytá65. Ze síd-
lištních situací na parcelách je třeba 
přihlédnout nejdříve k publikované 
sekvenci s dendrodaty z Kobližné 
ulice 4. Bazální vrstva 1316 i mlad-
ší 376 poskytly sporadické nálezy 
keramiky horizontu VS 1.1, avšak 
následná vrstva 1306 doprovázená 
opět druhotně uloženým dřevem 
„po 1214“ již obsahovala smíšený 
soubor horizontu VS 1.2 obdobně 
jako vyšší uloženina 288 s dřevy „po 
1221“ a dokonce „po1260“. Lze tedy 
uvažovat o poměrně rychlém nástu-
pu keramiky horizontu VS 1.2. 

Blíže zóny mladohradištní zá-
stavby byly zjištěny bohaté kulturní 
vrstvy s keramikou horizontu VS 
1.1 na Dominikánské ulici 13, 15, v 
prostoru dominikánského kláštera a 
v prostoru zrušeného Markraběcího 
domu před nynějším domem č. o. 1. 
Další soubory pocházejí ze sondy 
před domem Veselá 16, z Kobližné 
3, snad i ze zaniklého domu v průse-
číku ulic Veselá a Česká, z prosto-
ru někdejší zástavby na východním 
okraji Jakubského náměstí a z ko-
lektorové šachty před obchodním 
domem Centrum na Kobližné ulici. 
Zásadní význam má nález přísluš-
ného souboru ze spodní vrstvy na 
půdním typu v prostoru Husovy ulice 
14, kde tato uloženina byla poruše-
na městskou hradbou, jíž stratigra-
ficky bezprostředně předcházela66.

Je třeba také přihlédnout k obdob-
né kolekci horizontu VS 1.1 z výplně 
suterénu dřevohliněného domu č. 
556 z Rašínovy ulice a snad i z mož-
ná obdobného objektu v již uvede-
ném nároží Veselé a České ulice. 
Podsklepené domy lze považovat 
za civilizační novum, které se hojně 
rozšířilo patrně zejména ve 2. třetině 
13. století v souvislosti s konstituo-
váním města. Nové pohledy na tuto 
otázku však může přinést vyhodno-
cení nedávného výzkumu z Orlí uli-
ce 10, kde byla zjištěna superpozice 
dvou suterénních částí domů z pře-

lomu 12. /13. století67. Až zevrubné 
vyhodnocení více nálezových situací 
z 13. století ukáže, zda již dříve na-
značené, relativně slabé zastoupení 
keramických souborů horizontu VS 
1:1: na některých zkoumaných par-
celách odráží jeho krátké trvání. 68 

Počátky velmi intenzivního před-
klášterního osídlení na území mino-
ritského kláštera podél prodloužené 
komunikace Josefské ulice nelze 
klást před přelom 12. /13. století. Je 
zjevné, že na počátku 13. století se 
osídlení šíří i v jižní části města do 
dosud volných ploch. Teprve do této 
doby lze zatím datovat komunikační 
vrstvy v Minoritské, Masarykově a 
Josefské ulici 69. Je pravděpodob-
né, že rozvoj osídlení se urychluje již 
před příchodem Němců a Románů.

Bohužel postrádáme reprezen-
tativní soubory z první poloviny 13. 
století z většiny zejména západový-
chodně orientovaných komunikací. 
Nálezy z náměstí Svobody, Kobliž-
né, Veselé a především z Jakubské 
ulice však naznačují, že nejen hlavní 
tahy, nýbrž snad takřka celý uliční 
rastr byl vybudován již v horizontu 
VS 1.1, tedy nejpozději někdy ve 20. 
letech 13. století.

Některá podružná místa ovšem 
podlehla změnám – např. na konci 
původně nálevkovitě rozšířené trasy 
Hřbitovní uličky spojující hřbitov u 
sv. Jakuba s Dolním trhem se krát-
ce nacházely dvojice pecí nejasné 
funkce. Stále nejasný zůstává půdo-
rys východní části Františkánské uli-
ce, kde se utvářela židovská obec. 
Severní strana západní části proti 
synagóze se stabilizovala na histo-
rickém půdorysu asi ještě ve 13. sto-
letí, východní část zatím nejasného 
půdorysu však neprocházela až do 
15. století do Josefské ulice.

Lze též vyzdvihnout, že všude, 
kde byly zkoumány stratigrafické 
vztahy hlavní městské hradby, tedy 
v ulicích Husova, Josefská a Petrov 
se prokázalo, že zdivo porušuje bez-
prostředně jen vrstvy s nálezy niko-
liv mladšími než horizont VS 1.1, a 
že tyto uloženiny místy původně až 
o několik metrů přesahovaly fortifi-
kační linii70.

Je tedy zjevné, že pro řešený pro-
blém je relevantní prostorové rozlo-
žení dvou rozlišitelných časových 
horizontů osídlení (obr. 1). Starší (RS 
4.3) se omezuje na jižní část histo-
rického jádra, zatím zjištěné soubory 
druhého (VS 1.1) jsou rozmístěny v 
ploše celého vnitřního města tak, že 
dovolují soudit na zaujetí areálu ná-
sledně sevřeného hradbami a vymě-
ření přinejmenším většiny půdorysu, 
tedy uličního rastru do dvacátých let 
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13. století71. Pro relativně větší stá-
ří osídlení v bezprostředním okolí 
kostela sv. Jakuba proti jiným plo-
chám severní části města nemáme 
sebemenší důkaz. Naopak, umístění 
farního chrámu na okraj zástavby 
odpovídá promyšlenému lokačnímu 
záměru. Ve třicátých a čtyřicátých 
letech 13. století již půdorys zčásti 
fixují areály mendikantských klášte-
rů, některých dřevěných či prvních 
zděných domů72. Počátek tohoto 
procesu snad spadá do desátých let 
13. století. K uváděným mezníkům 
mohou samozřejmě ještě promluvit 
nová dendrodata či mincovní nálezy. 
Je tudíž zjevné, že dění v Brně má 
v první čtvrtině 13. století z hlediska 
projevů a zacházení s plochou jasné 
lokační rysy. O struktuře zástavby 
víme zatím nemnoho, neboť sledo-
vaný horizont byl zatím vyhodnocen 
jen na některých plochách. V jižní 
části pozorujeme výrazné přimknutí 
osídlené plochy ke komunikaci Jo-
sefské a Minoritské ulice, aniž by-
chom měli jasno o charakteru obyt-

ných, dle četných ohnišť patrně pře-
devším povrchových objektech. Je 
však třeba připomenout zatím oje-
dinělé indicie o přítomnosti prvních 
dřevěných podsklepených domů 
v jižní polovině města již v rámci či 
na sklonku horizontu VS 1.1 (Jo-
sefská 7). Markantní je zde rozvoj 
výrobní, především kovozpracující 
výrob právě na počátku 13. století. 
V centrální části jižního sídliště po-
kračuje dle nálezů na Radnické ulici 
8 výrobní činnost v prvních deseti-
letích 13. století ve stejném duchu 
jako ve věku předchozím. Tyto rysy 
kontinuity z 12. století, mezi něž pa-
tří i běžné umisťování výrobních 
objektů do přední části osídlených 
ploch u komunikací či absence (?) 
prokazatelných parcelních hranic 
lze sledovat mnohdy až do horizon-
tu VS 1.2 i na dalších místech, např. 
na Zelném trhu 4, Josefské ulici 7, 
8 či Minoritské 173. Na druhé straně 
existují určité indicie pro přítomnost 
prvních dřevěných podsklepených 
domů v jižní části města již v rámci 

či na sklonku horizontu VS 1.1. (Jo-
sefská 7).

Pro právní klasifikaci útvaru, který 
ve dvacátých letech na území měs-
ta existoval, ovšem ani předchozí 
složité úvahy nezískaly více než 
určité indicie. Lze se však domní-
vat, že koexistence dvou právních 
okruhů, tedy tradičního, s dominancí 
výkonné moci provinciálních úřední-
ků a mladšího rázu ius teutonicum, 
by sotva umožnila výstavbu sídelní 
formy s jednotným půdorysem byť 
s řadou reziduálních rysů. Byl tedy 
burgus brunensis r. 1231 již cca 10 
let městem alespoň se základním 
vybavením, tedy městským právem? 
Předlokační a postlokační období 
v Brně by se pak prolínalo v rámci 
keramického horizontu VS 1.1 a v 
severní části by do období existen-
ce právního města spadalo veškeré 
dosud známé středověké osídlení. 
Existence cizineckého burgu vedle 
staršího sídliště se tedy ve světle 
archeologických nálezů nejeví jako 
příliš pravděpodobná74.
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Rechtsgeschichte 70, 1953, s. 125 – 158.

49 CSENDES Peter: Die Rechtsquel-
len der Stadt Wien. Wien – Köln – Graz 
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č. 57.

55 CDB III/1, s. 205 – 207, č. 165; ref. 10, 
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DOLEŽEL, Jiří: Crucisburgensis monetae 
magister a jeho místo v brněnských ději-
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s. 50, 51; TÝŽ, NZ č.j. 12/99, Archaia 
Brno; KOLAŔÍK, Václav – POLÁNKA, 
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Brno; HOLUB et alii, ref. 65, 188, 190; 
PEŠKA, Marek – SEDLÁČKOVÁ, Lenka 

– ZAPLETALOVÁ, Dana : NZ č.j. 39/05, 
Archaia Brno; UNGER, Josef – KOS, Petr 
: Brno (okr. Brno – město), Husova ulice 
č. 14. In: Přehled výzkumů 42/2000, 199, 
200; TÍŽ, NZ č.j. 23/01, Ústav archeolo-
gické památkové péče Brno.

67 PROCHÁZKA – PEŠKA, ref. 60, s. 
176, 177, 211 – 213; témuž horizontu 
možná náleží dle nálezů z podlahového 
nášlapu též sklep s.s.j. 58 z Josefské uli-
ce a patrně i sklípek č. 550 a jímka 536 
z náměstí Svobody 17 snad s jediným 
zlomkem skupiny tříd B; HOLUB, Petr 

– KOLAŘÍK, Václav – MERTA, David 
– PEŠKA, Marek – ZAPLETALOVÁ, Dana 
– ZŮBEK, Antonín : Ke stavu poznání ne-
zděné měšťanské architektury vrcholně 
středověkého Brna. In: MERTA, David 

– PEŠKA, Marek (eds.): Forum urbes me-
dii aevi II, 2005, s. 81, 92; HOLUB, Pe-
ter – KOVÁČIK, Peter – MERTA, David 

– PEŠKA, Marek – PROCHÁZKA, Rudolf 
– ZAPLETALOVÁ, Dana – ZŮBEK, An-
tonín: Předběžné výsledky záchranných 
výzkumů v Brně v roce 2001. In: Přehled 
výzkumů 43, 2002, 90.Většina suterénů je 
však datována zatím jen rámcově; značný 
význam mají dva objekty zařazené den-
drochronologicky do 30. – 40. let 13. stole-
tí (po 1235, po 1243) s případnou reparací 
jednoho z nich po r. 1261, srov. DVOR-
SKÁ, Jitka – MERTA, David – PEŠKA, 
Marek: Dendrochronologie v historickém 
jádru Brna. In: Ve službách archeologie 
III, 2001, s. 31 – 39. K Orlí ulici předběžně 
HOLUB et alii, ref. 64. K možnému suteré-
nu v České ulici HOLUB, Petr – KOLAŘÍK, 
Václav – MERTA, David – PEŠKA, Marek 

– ZAPLETALOVÁ, Dana – ZŮBEK, Anto-
nín : Předběžné výsledky záchranných 
výzkumů v Brně v roce 2003. In: Přehled 
výzkumů 45, 2004, s. 48; MERTA, David 

– ZŮBEK, Antonín : NZ č.j. 12/03, Archaia 
Brno.

68 Např. v městišti domu Česká 10. Viz 
SEDLÁČKOVÁ, Lenka, Česká 10. Brněn-
ská městská parcela v odrazu hmotné 
kultury. Magisterská diplomová práce, 
filozofická fakulta Masarykovy univerzity 
v Brně, Brno 2007.

69 PROCHÁZKA, ref. 20, s. 65, 66, 98; 
PROCHÁZKA, Rudolf – ZŮBEK Antonín: 
Vývoj osídlení v jihovýchodní části histo-
rického jádra Brna ve 12. a 13. století s 
důrazem na prostorové změny a otázka 
naplnění lokačního záměru. In: Přehled 
výzkumů 50, v tisku. K Minoritské ulici 
HOLUB, Petr – KOLAŘÍK, Václav – MER-
TA, David – PEŠKA, Marek – ZAPLETA-
LOVÁ, Dana – ZŮBEK, Antonín : Před-
běžné výsledky záchranných výzkumů v 
Brně v roce 2004. In: Přehled výzkumů 
46, 2005, s. 119, 120; ZŮBEK, Antonín : 
NZ č. j 30/04, Archaia Brno.

70 K pecím v Hřbitovní uličce Merta et 
alii, Jakubské náměstí, ref. 61, s. 152 bez 
zdůvodnění časového zařazení; k Františ-
kánské PROCHÁZKA, ref. 20, s.105, 106. 
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Zkratky:
BUB: Urkundenbuch zur Geschichte 

der Babenberger in Österreich 1, 2, ed. H. 
Fichtenau, E. Zöllner. Wien 1950, 1955.

CDB: Codex diplomaticus et epistolaris 
regni Bohemiae I, II, III /1,2, IV/1,2, V/1 - 4, 

ed Gustav Friedrich ( I, II, III/1), Zdeněk 
Kristen (III/2), Jindřich Šebánek – Sáša 
Dušková ( IV – V), Praha 1907 – 1993.

CDM:   Codex   diplomaticus   et   epis-
tolaris  Moraviae  V,  IX;   ed.   Peter   
Ritter v.  Chlumecky,  Joseph  Chytil  (V),  

Vincenc  Brandl  (IX),  Brno  1850,  1875.
FRA: Fontes rerum Austriacarum I/2, 

ed. Joseph Chmel, Wien 1849.
PUB: Pommersches Urkundenbuch I, 

ed. Klaus Conrad, Köln – Wien 1970.

Rudolf Procházka
Die Frage  von Brünn/Brno vor der 
Ortsbestimmung und danach

Unter der Ortsbestimmung (locatio) 
einer Stadt verstehen wir einen Rechts-
akt, der die Entstehung einer durch einen 
städtischen Ort  bewohnten  Siedlung mit 
einem speziellen Rechtsstatut (Stadtrecht) 
auf einem begrenzten Gebiet ermöglicht.

Im klassischen Idealfall  der auf der 
„grünen Wiese“ gegründeten Stadt folgte 
nach der Erfüllung des Rechtsaktes  die 
eigentlichen Ausmessung und Bebauung 
der Siedlung. In einer Reihe von Fällen ist 
aber die Lage komplizierter, und das vor 
allem dann wenn Teile der Lokation auch 

die Transformation einer älteren Sied-
lung sind, was auch der Fall von Brünn 
ist. An der Existenz der königlichen Stadt 
in der zweiten Hälfte der 30er Jahre des 
13. Jh. zweifelt die derzeitige Forschung 
nicht. Auf der Grundlage einer Urkunde 
aus dem Jahre 1231, die die Einwohner-
schaft der Bünner „Burg“ entsprechend 
den Nationalitäten zwei Pfarrbezirken mit 
Mehrheit zuteilt  wird das vorübergehende 
Vorhandensein einer fremden Residenz-
formation neben einer älteren Siedlung 
der heimischen Bevölkerung in Erwägung 
gezogen, das die Archäologie auf dem 
Gebiet der späteren Stadt nach dem 12. 
Jh. belegen konnte. Die archäologischen 

Quellen zeigen aber auch, dass es zur 
Absteckung eines bedeutenden Teils des 
Grundrisses noch vor dem Eintritt der sog. 
Kolonisationskeramik in den Abfallschich-
ten gekommen sein musste (sog. Kerami-
scher Horizont VS 1.1.), also spätestens 
an der Neige des ersten Drittels des 13. 
Jh. Das zeugt zweifelsohne schon vor 
dem Jahre 1231 von der verhältnismäßig 
frühen rechtlichen Vereinigung des ge-
samten Gebietes und stellt das Vorhan-
densein einer fremden Siedlung im ersten 
Drittel des 13. Jh. neben dem zersplitter-
ten. Suburbium der heimischen Bevölke-
rung   in Frage.

Abbildungen
Brünn. Besiedlungssituation bis zum 12. 
Jh. (volle Kreise) und zu Beginn des 13. 
Jh. (volle Dreiecke) im Raum des historis-
chen Zentrums von Alt-Brünn  einschließ-
lich der nächsten Umgebung. Besiedlung 

des 13. Jh. nur innerhalb der Stadtmauern 
markiert; a – f  Stadttore; A – St. Jakob; B 

– Frauenkonvent der Dominikaner, C – St. 
Nikolaus, D – Dominikaner, E – Minoriten, 
F – vermuteter Standort der Synagoge, 
G – St. Peter. Der Plan entspricht dem 

von Oldřich Vičar erarbeiteten Stand von 
1858, übernommen aus DŘÍMAL, Jozef 
– PEŠA; Václav: Dějiny města Brna I, Brno 
1969. 

K nálezovým situacím hradby UNGER, 
Josef – KOS, Petr, ref. 66; PROCHÁZKA, 
ref. 20, s.77, 122 – 124; ZŮBEK, Antonín: 
NZ č.j. 25/01, Archaia Brno.

71 Nelze tedy tvrdit, že by existovalo 
„…centrum osídlení soustředící se kolem 
kostela sv. Jakuba, které se po celou pr-
vní polovinu 13. století vyvíjelo nezávisle 
na starší aglomeraci v jižní části města“; 
MERTA et alii ref. 61, s. 154.

72 Souhrnně PROCHÁZKA, ref. 20, s. 
95 – 106; HOLUB et alii: Ke stavu poznání, 
ref. 67, zvl. s. 48, obr. 4; MERTA, David 

– PEŠKA, Marek – PROCHÁZKA, Rudolf: 
Měšťanský dům středověkého Brna. In: 
Dějiny staveb 2004, Plzeň 2004, s.171 

– 186; PROCHÁZKA, Rudolf – BORSKÝ, 
Pavel – ČERNOUŠKOVÁ, Dagmara – 
HOLUB, Petr – KOLAŘÍK, Václav – MER-
TA, David – PEŠKA, Marek – SADÍLEK, 
Jaroslav: Zděný dům středověkého Brna. 
Inventář stojících archeologicky plošně 
odkrytých reliktů. In: Forum urbes medii 
aevi 3, 2006, s. 242 – 265.

73 PROCHÁZKA, ref. 20, zvl. s.117, 
118, 120 , 121; LOSKOTOVÁ, Irena: Než 
vznikla Stará radnice. In: Forum Brunen-
se 1993, s. 207 – 215. KOLAŘÍK, Václav 

– PEŠKA, Marek : Středověké vápenické 
pece z Moravského náměstí v Brně. In: 
Archaeologia technica 17, 2006, s. 30 

– 42. K Zelnému trhu 4 HOLUB, Petr – KO-

VÁČIK, Peter – MERTA, David – PEŠKA, 
Marek – ZAPLETALOVÁ, Dana – ZŮBEK, 
Antonín: Předběžné výsledky záchranných 
výzkumů v Brně v roce 2002. In: Přehled 
výzkumů 44, 2003, s. 76, 77; PROCHÁZ-
KA – PEŠKA, ref. 60, s.156, 158.

74 Studie byly vypracována s podporou 
Grantové agentury ČR č. reg. 404/09/
1966.



Nitra patrí k oblastiam, kde je 
zreteľná vysoká koncentrácia 

osídlenia už od praveku. Tento jav je 
spôsobený vhodnými geografickými 
a klimatickými pomermi a sčasti po-
zitívne ovplyvnený aj vysokou inten-
zitou archeologického výskumu. 

Zvlášť výrazná hustota osídlenia 
nitrianskeho mikroregiónu vo včas-
nej dobe dejinnej a vo včasnom i vr-
cholnom stredoveku však naznaču-
je, že nejde o žiadne skreslenie, ale 
o odraz objektívnej skutočnosti. 

Počas celého praveku, včasnej 
doby dejinnej a stredoveku sleduje-
me v oblasti Nitry zaujímavý jav. V 
obdobiach, v ktorých predpokladá-
me vyššiu organizáciu spoločnosti, 
resp. v ktorých bolo v Nitre centrál-
ne sídlo (maďarovská kultúra, ne-
skorá doba laténska, stredovek od 
9. stor.) ležalo ťažisko osídlenia na 
hradnom kopci a v centre mesta, 
zatiaľ čo v obdobiach, kde sa vyš-
šia organizácia nepredpokladá, sa 
osídlenie sústreďovalo na terasy 
rieky Nitry a centrum mesta nebolo 
tak husto osídlené. 

Príčiny tejto osobitosti sú ne-
jasné. Do istej miery to podmienila 
prírodná predispozícia. Nízke ná-
vršia často s vystupujúcou skalou, 
obtekané a chránené riekou, neboli 
veľmi vhodné na poľnohospodársku 
produkciu. Išlo však o plochy domi-
nujúce okolitému priestoru a naviac 
s prirodzenou ochranou svahmi 
a vodnými tokmi. 

Osídlenie Nitry vo včasnoslovan-
skom období sa vyznačuje pomer-
ne hustou koncentráciou osád1. 
Na rozdiel od včasnoslovanského 
obdobia v priebehu 8. stor. sleduje-
me výrazný pokles osídlenia. Tento 
jav pravdepodobne súvisí s tým, že 
Nitra bola v kontaktnej zóne na se-
vernej hranici avarského kaganátu. 
Naznačuje to situácia na pohrebis-
kách v okolí Nitry. Zatiaľ čo južne 
od Nitry môžeme v hrobových ná-
lezoch sledovať vplyv avarského 
prostredia, na pohrebisku v Čaka-
jovciach severne od Nitry je tento 
vplyv minimálny2. 

Základ sídliskovej štruktúry stre-
dovekej Nitry sa začal tvoriť na pre-
lome 8. a 9. stor., pravdepodobne 
po drvivej porážke Avarov Karolom 
Veľkým a zániku avarského kaga-
nátu.

V priebehu 9. stor. sledujeme vý-
razný nárast hustoty osídlenia (obr. 

1). Zároveň sa vytvára základná 
štruktúra nitrianskej sídliskovej ag-
lomerácie do podoby, v akej vytrva-
la až do konca 19. stor. 

Dominantným sídlom nitrianskej 
sídliskovej aglomerácie bol Nitrian-
sky hrad. Počiatky tohto pôvodne 
kniežacieho hradu siahajú najne-
skôr na prelom 8. a 9. stor. V tom-
to období bol prinajmenšom vrchol 
hradného kopca opevnený palisá-
dou a vznikla aj zatiaľ nelokalizova-
ná kamenná architektúra, nepriamo 
doložená zhlukmi malty, resp. mal-
tovou sutinou, druhotne použitou pri 
stavbe kamenných plient veľkomo-
ravského valu.

V druhej polovici 9. stor. hrad zís-
kal na význame aj tým, že sa stal 

sídlom nitrianskeho biskupa. V tom 
istom období došlo aj k rozsiahlej 
prestavbe opevnenia hradu. Palisá-
du nahradil dvojplášťový škrupinový 
val, obiehajúci po celom obvode 
kopca. Pravdepodobne v tomto 
čase došlo aj k prestavbe staršej 
kamennej architektúry, resp. k vý-
stavbe nového reprezentačného ar-
chitektonického komplexu, dolože-
ného nepriamo stavebnou sutinou 
použitou pri výstavbe komorového 
valu v polovici 11. stor. 3 

Bezprostredne pred hradom na 
južnom brehu ramena rieky, obte-
kajúceho hradný kopec z juhu, na 
návrší v centre dnešného mesta, 
existovalo aj ďalšie včasnostredo-
veké opevnené sídlo (poloha Na 

Stredoveká Nitra
vo svetle doterajších poznatkovPeter Bednár – Matej Ruttkay
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Obr. 1. Nitra v 9.-10. stor. Legenda: 1 – opevnený areál; 2 – neopevnené síd-
lisko; 3 – pohrebisko/hroby na sídlisku; 4 – kostol; 5 - kláštor; 6 – spracovanie 
kovov; 7 – hrnčiarske pece; 8 – iné výrobné areály.



vŕšku). B. Chropovský sem lokalizo-
val veľkomoravské kniežacie sídlo. 
Porovnanie so situáciou na hrad-
nom kopci naznačuje, že išlo skôr 
o opevnené predhradie kniežacieho 
hradu na hradnom kopci4. 

Nedoriešenou otázkou je datova-
nie opevnení na Lupke a na Martin-
skom vrchu na ľavom brehu rieky. 
Obe sú tradične spájané s veľko-
moravským osídlením5. Ľavobrežná 
terasa rieky Nitry a aj priestor oboch 

týchto hradísk predstavoval od pra-
veku husto osídlenú oblasť. Bez 
spracovania nálezov zo starších vý-
skumov, prípadne nového revízneho 
výskumu, nie je možné spoľahlivo 
špecifikovať ich datovanie a funk-
ciu. V prípade opevneného areálu 
na Lupke, nie je vylúčené, že ide 
o praveké hradisko. Rovnako však 
mohlo vo včasnom stredoveku plniť 
funkciu strážneho bodu na jednej 
z prístupových ciest do Nitry od se-
veru, resp. severovýchodu. Nejasné 
je aj datovanie a funkcia opevnenia 
na Martinskom vrchu a jeho vzťahu 
k hustému včasnostredovekému 
osídleniu v jeho predpolí. Podobne 
aj sakrálna architektúra zachytená 
v opevnenom priestore na mieste 
neskôr postaveného románskeho 
kostola, zatiaľ nie je jednoznačne 
datovaná do doby veľkomoravskej. 
V r. 2009 sa plánuje výskum valu 
s cieľom spresniť jeho datovanie 
a znovuodkrytie základov sakrál-
nych stavieb. 

Ľavobrežná terasa predstavuje 
priestor, v ktorom bola sústredená 
podstatná časť poľnohospodárskeho 
zázemia včasnostredovekého hradu 
a predhradia6. O čosi menšia husto-
ta osídlenia je evidovaná na pravom 
brehu rieky. Tento obraz môže byť 
do istej miery skreslený stavom po-
znania a najmä výraznými staveb-
nými aktivitami v stredoveku a no-
voveku a s tým spojeným ničením 
stôp po dávnom osídlení. Naznačujú 
to výsledky výskumov v posledných 
rokoch. Ojedinelé objekty z 9.-10. 
storočia sa preskúmali v dvorovej 
časti parciel na dnešnej Mostnej uli-
ci, na južnom brehu ramena rieky. 
Intenzívnejšie osídlenie sa zistilo v 
západnej časti dnešného Svätoplu-
kovho námestia. Okrem viacerých 
zásobných jám sa tu preskúmali tri 
rovnako orientované zahĺbené domy 
– zemnice s kamennou pecou, resp. 
ohniskom v severnom rohu7 (obr. 2). 
Objekty z 9.-10. stor. sa odkryli aj na 
Mlynskej ulici na pravom brehu rieky 
Nitry8 (obr. 3a). Okrem nich sa tu od-
kryla aj časť stredovekej cesty, ktorá 
pravdepodobne súvisí s neskoršie 
doloženou komunikáciou, vedúcou 
do Nitry z juhu. Pri tejto komuniká-
cii sa rozprestierala aj ďalšia osada, 
z ktorej časť objektov sa odkryla na 
nádvorí dnešnej Mestskej tržnice9 
a relikty objektov sa preskúmali aj 
v priestore areálu mlynov (tu bola 
väčšina archeologických situácií ne-
šetrne odbágrovaná). Ďalšie osady 
osady sa rozkladali aj v zázemí vte-
dajšej Nitry (Nitra - Dolné Krškany, 
Nitra – Párovské Háje, Nitra – Šúdol 
a pod.).
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Obr. 2. Nitra – Svätoplukovo námestie. Celkový plán výskumu. Legenda: 1 – 9.-
11. stor.; 2 – vrcholný stredovek. Nevyplnené objekty – pravek a novovek.

Obr. 3a. Nitra – Mlynská ulica. a – celkový pohľad na skúmanú plochu; Foto: 
M. Ruttkay, AÚ SAV.



Vývoj sídliskovej štruktúry Nitry 
v 10.- prvej polovici 13. stor. nad-
väzuje na vývoj sídliskovej štruktú-
ry v predchádzajúcom období (obr. 
4). Dominantným sídlom nitrianskej 
aglomerácie zostáva Nitriansky 
hrad. Napriek tomu, že v tomto ob-
dobí prešiel viacerými prestavbami, 
rozsah opevnenej plochy a jeho 
základná pôdorysná štruktúra sa 
s veľkou mierou až do prelomu 12. 
a 13. stor. výraznejšie nemenila. 
Na základe doterajších poznatkov 
predpokladáme, že azda už v 9. 
stor. sa vytvorila jeho základná pô-
dorysná štruktúra s dominantnou 
zástavbou na vrchole kopca. Prinaj-
menšom od 11. stor. sa vytvorilo jej 
členenie  podobe, v akej  ju pozná-
me doteraz. Na západnej strane vr-
cholu kopca stál palác. Pri výstavbe 
nového paláca v 13. stor. výrazne 
predimenzovali jeho južnú obvo-
dovú stenu, ktorá ho oddeľovala 
od zástavby na južnom svahu kop-
ca. Preto predpokladáme, že táto 
stena až do rozsiahlej prestavby 
opevnenia hradu v druhej pol. 15. 
stor. plnila aj fortifikačnú funkciu10. 
Na východnej strane vrcholu kopca 
stál už pred polovicou 11. stor. kos-
tol. Okolo neho vznikol na prelome 
11. a 12. stor. cintorín, na ktorom 
sa pochovávalo až do prestavby 
hradu v 2. polovici 15. stor. O sta-
vebnej podobe zostávajúcich častí 
stredovekého hradu máme iba frag-
mentálne poznatky. Z písomných 
prameňov vieme, že v opevnenom 
areáli hradu, s veľkou mierou prav-
depodobnosti v priestore označova-
nom neskôr ako tzv Horné mesto, 
stáli usadlosti kanonikov kapituly11. 
V čase udelenia mestských privilé-
gii sa trhy konali v hrade12. 

Štruktúru osídlenia podhradia 
nám umožňujú rekonštruovať pí-
somné pramene (obr. 5). Najlepšou 
oporou je metačná listina z roku 
124713. Bezprostredne pod hradom 
sa nachádzala časť nazývaná ako 
suburbium. Predpokladáme, že sa 
rozprestieralo pod východným sva-
hom hradného kopca v priestore 
dnešnej Podzámskej ulice na plo-
che z juhu a východu ohraničenej 
tokom ramena rieky. Bolo súčasťou 
majetkov Nitrianskeho hradu . 

Samostatnou časťou bola tzv. 
Kapitulská štvrť, patriaca nitrianskej 
kapitule. Ležala na severnom svahu 
návršia v dnešnom centre mesta, v 
priestore vymedzenom dnešnou 
Farskou a Vikárskou ulicou. Ďalšou 
samostatnou časťou boli Párovce, 
ležiace pod západným svahom ná-
vršia v centre mesta. Obec majetko-
vo patrila jobagionom Nitrianskeho 

hradu. Súčasťou zástavby Pároviec 
bol kostol sv. Štefana. Na základe 
výsledkov archeologického výsku-
mu kostola vieme, že sa pri ňom 
pochovávalo už v 11. stor.14. Okrem 
toho z písomných prameňov vieme, 
že tu už v 12. stor. žila početná ži-
dovská komunita15.

S židovskou komunitou žijúcou 
v Párovciach súvisí aj pomenovanie 
návršia v centre mesta – opevne-
ného predhradia veľkomoravského 
hradu. V tzv. Zoborskej listine z roku 
1113 je označované ako Mons Iude-
orum16. V metačnej listine mesta Nit-
ra vydanej v roku 1247 je označené 
ako Castrum Iudeorum17. Výsledky 
doterajších archeologických výsku-
mov naznačujú, že tažisko osídle-
nia tejto časti nitrianskej sídliskovej 
aglomerácie bolo vo včasnom stre-
doveku a v 11.-12. stor. Zdá sa, že 
v priebehu 13. stor. dochádza k po-
klesu hustoty osídlenia a postupné-
mu presunu na východný svah vyvý-
šeniny a na pravý breh rieky. 

Súčasťou zástavby tohto návr-
šia boli dva kostoly. Kostol sv. Mi-
chala stál približne v severnej časti 
návršia (pravdepodobne na jeho 
východnom svahu). Jeho približ-
nú polohu zachytáva veduta Nitry 
z roku 1562 (obr. 6). Spravidla býva 
lokalizovaný do priestoru dodnes 
stojacej barokovej kaplnky sv. Mi-
chala Archanjela. Situácia, zistená 
sledovaním výkopov v tejto časti 
mesta, uvedenú lokalizáciu do istej 
miery potvrdzuje, aj keď nemôžeme 
vylúčiť, že stál o čosi západnejšie. 
V okolí dodnes stojacej barokovej 
kaplnky sv. Michala Archanjela sa 
zachytávajú hroby, patriace s veľ-
kou mierou pravdepodobnosti ku 

kostolu sv. Michala. Ďalšie hroby, 
resp. depónie ľudských kostí v se-
kundárnej polohe, ktoré patrili k to-
muto cintorínu, sa zistili v priestore 
križovatky Mariánskej a Piaristickej 
ulice. Stavebnú podobu a vývoj 
tohto kostola nepoznáme. 

Ďalšou sakrálnou stavbou, sto-
jacou na návrší v centre mesta bol 
kostol Blahoslavenej Panny Márie. 
S veľkou mierou pravdepodobnos-
ti stál na mieste dnešného kos-
tola sv. Ladislava a Piaristického 
kláštora. Počiatky tohto kostola sú 
niektorými autormi kladené do 9. 
stor. Naznačujú to ojedinelé hroby 
z 9. stor., preskúmané v okolí kos-
tola sv. Ladislava18. Ich príslušnosť 
k predpokladanej sakrálnej stavbe 
je však sporná. Do istej miery dis-
kutabilnou je aj príslušnosť hrobov, 
preskúmaných v r. 2007 na Škol-
skej ul.19 (obr. 7). Na relatívne malej 
ploche sa preskúmalo 50 hrobov, 
v niektorých prípadoch uložených 
až v troch vrstvách nad sebou. Naj-
staršie možno datovať už do druhej 
polovice 10. stor. Nepochybne ide 
o časť rozsiahlejšej funerálnej plo-
chy, na ktorej sa pochovávalo v 10.-
12. stor. Poloha východne od kosto-
la naznačuje, že by mohlo ísť o časť 
cintorína pri kostole Blahoslavenej 
Panny Márie. Rovnako však môže 
ísť o samostatné pohrebisko, ktoré 
bolo po Szabolčskej synode opus-
tené a pochovávanie bolo presunu-
té k neďalekému kostolu. Počiatky 
pravidelného pochovávania na pri-
kostolnom cintoríne, siahajú naj-
neskôr na prelom 11. a 12. stor.20. 
V druhej štvrtine 13. stor. získali 
kostol pravdepodobne do správy 
františkáni, ktorí tu založili kláštor. 
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Obr. 3b. Nitra – Mlynská ulica.  – časť stredovekej cesty. Foto: M. Ruttkay, AÚ 
SAV.
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Jeho približnú polohu a podobu za-
chytáva už spomenutá veduta z ro-
ku 1562. Kláštorný komplex zanikol 
v 16. stor.

Od druhej polovice 13. stor., resp. 
od počiatku 14. stor. bol hlavným 
farským kostolom v Nitre kostol sv. 
Jakuba. Kostol stál v priestore bý-
valého hlavného námestia (dnešné-
ho Svätoplukovho námestia) a jeho 
veža bola asanovaná až v druhej 
polovici 19. stor. Jej podoba je za-
chovaná ešte na najstarších foto-
grafiách Nitry. Doterajší archeolo-
gický výskum tohto kostola mal iba 
malý rozsah a nepriniesol výraznej-
šie poznatky o jeho podobe a vývo-
ji21. Patrocínium kostola naznačuje 
väzbu na kupecké prostredie a ne-
vylučujeme, že bol založený až vo 
vrcholnom stredoveku. 

Hranice mesta
Významnou je otázka určenia 

hraníc mesta. Kostoly Blahoslav-
nej Panny Márie a sv. Michala 
sú v metačnej listine z roku 1247 
spomínané ako body vymedzujú-
ce časť západnej hranice územia 
mesta Nitry (obr. 5). Hranicu mes-
ta na východnej strane a severnej 
strane tvorila rieka Nitra, resp. jej 
rameno, obtekajúce kopec z južnej 
strany. Na západnej strane prechá-
dzala viac-menej vrcholom návršia, 
pričom   ako   hraničné   body  sa 
uvádzajú už spomenuté kostoly. 
Na južnej strane zasahovalo úze-
mie mesta až po chotárnu hranicu 
Horných Krškán Zatiaľ čo východ-
ná, severná a západná hranica 
ohraničovali viac-menej intravilán 
mesta, na  južnej  strane  zahŕňa  

tento  areál aj  redšie  zastavaný 
priestor.  

Na základe poznatkov o priebe-
hu včasnostredovekého opevnenia 
predhradia a poznatkov o rozsahu 
novovekého mesta sa predpokla-
dá, že južný okraj mesta prebiehal 
v priestore dnešnej Štúrovej ulice. 
Osídlenie však bez výraznejšieho 
zlomu prebieha aj južne od Štúrovej 
ulice. V rokoch 2000-2005 južne od 
tejto línie preskúmala časť plochy 
s intenzívnym osídlením v 9.-13. 
stor. V druhej polovici 11.- prvej po-
lovici 13. stor. je tu doložená sklár-
ska produkcia. Okrem toho sa tu 
torzovito zistila kamenná murovaná 
architektúra rámcovo datovaná do 
14.-16. stor.22. Východne od tejto 
plochy sa odkrylo torzo kameňmi 
dláždenej stredovekej cesty (infor-

Obr. 4. Obr. 4. Osídlenie Nitry a okolia v 11.- polovici 13. stor. Legenda: a – kostol; b – kláštor; c – hrádok; d – osada 
spomínaná v písomných prameňoch; e – skúmané osady; f – hrad a mesto.
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mácia J. Hoššo). V tejto súvislosti 
sa vynára otázka, či táto časť osíd-
lenej plochy tvorila integrálnu sú-
časť stredovekého mesta, alebo išlo 
o samostatné južné predmestie.

Komunikácie
Dôležitú kapitolu pre poznanie 

štruktúry stredovekého mesta pred-
stavujú komunikácie, ktoré tvoria 
osi budúcej urbanizačnej zástavby 
(obr. 8). Zdá sa, že pre zástav-
bu stredovekej Nitry boli určujúce 
v počiatočnej fáze dve základné 
komunikácie – dnešná Mostná a 
Farská ulica. Archeologickým vý-
skumom a sledovaním výkopových 
prác v tomto priestore neboli za-
chytené (s výnimkou úprav dlažieb) 
žiadne iné vrcholnostredoveké ob-
jekty. Z celkovej topografickej situ-
ácie predpokladáme, že sa vyvinuli 
už vo včasnom stredoveku. Mostná 
ulica prechádzala od mostu cez rie-
ku Nitru popri dnes už zaniknutom 
ramene rieky, obtekajúcom hradný 
kopec z južnej strany. Spájala ko-
munikácie vedúce k Nitre z výcho-
du z Požitavia a Pohronia a Hor-
ného Ponitria a s komunikáciami 
vedúcimi k Nitre zo západu od Hlo-
hovca a Šintavy. Farská ulica viedla 
z juhu od Šale a Nových Zámkov. 
Prechádzala východne od pred-
pokladaného priebehu opevnenia 
včasnostredovekého predhradia 
k predpokladanému prechodu cez 
rameno rieky a hradu. Najneskôr 
v 13. stor. jej funkciu pravdepodob-
ne prevzala dnešná Štefániková uli-
ca. Situácia zistená archeologickým 
výskumom v poslednom desaťročí 
v južnej časti mesta naznačuje, že 
jej priebeh sa viackrát menil. Jed-
notlivé úseky z rôznych časových 
období stredoveku a novoveku sa 

zistili v priestore dnešnej tržnice 
(novovek, 16.-18. stor.)23, východ-
ne od tržnice v areáli bývaleho mly-
na (stredovek, výskum doc. J. Hoš-
ša v r. 2007) a na dnešnej Mlynskej 
ulici (obr. 3b)24. Prinajmenšom časť 
dnešných menších komunikácii 
v rámci mesta vznikla až v novo-
veku. Naznačujú to situácie na Ku-
peckej ulici25 a ulici Pri synagóge26, 
kde sa zistili v ploche dnešných ko-

munikácii stredoveké a novoveké 
objekty a hroby. 

Zatiaľ viac- menej neznámym 
zostáva charakter stredovekej zá-
stavby a parcelácie mesta. Situácia 
je komplikovaná aj skutočnosťou, 
že vo vrcholnom stredoveku bola 
východná časť mestskej vyvýšeniny 
(Na vŕšku) výrazne splanírovaná. 
Horná časť bola zrezaná a získaný 
materiál bol deponovaný do dolnej 

Obr. 5. Nitra v polovci 13. stor. Legenda: a – Castrum/hrad; b- Suburbium/pod-
hradie; c – Civitas/mesto; d – Castrum Iudeorum; e – Kapitulská; f – Párovce; 
1 – kostol sv. Emeráma; 2 – kostol sv. Jakuba; 3 – kostol Blahoslavenej Panny 
Márie – františkánsky kláštor; 4 – kostol sv. Michala; 5 – kostol sv. Štefana. 

Obr. 6. Nitra na vedute z roku 1562 (výsek). Legenda: 1 – kostol sv. Štefana; 2 - kostol Blahoslavenej Panny Márie 
– františkánsky kláštor; 3 – kostol sv. Michala; 4 – kostol sv. Jakuba.



časti (situácia na Kupeckej ulici27). 
Zo strmého svahu vznikol súčasný 
jemne stúpajúci terén, staršie stre-
doveké objekty a hroby vo vyvýše-
nej časti boli doslova odrezané.

Okrem rozsiahlejších záchran-
ných výskumov na severnej strane 
Mostnej ulice sa na území stredo-
vekého mesta nevykonávali až do 
polovice 90-tych rokov žiadne roz-

siahlejšie akcie. Žiaľ aj výskumy 
na Mostnej ulici boli realizované až 
po rozšírení komunikácie v zadnej, 
dvorovej časti parciel a výrazne boli 
limitované hĺbkou stavebných jám 
pre nové objekty. Z tohto dôvodu ne-
priniesli ucelenejšie poznatky o stre-
dovekej zástavbe a jej vývoji28. Na-
priek intenzívnemu výskumu, musí-
me konštatovať, že jedinou ucelene 

preskúmanou stavbou z vrcholného 
stredoveku je suterén drevozemné-
ho domu s kolovou konštrukciou, 
preskúmaný v západnej časti Sväto-
plukovho námestia (obr. 2)29. 

Na záver môžeme konštatovať, že 
zintenzívnený výskum hradu a mest-
ského jadra Nitry od záveru 80-tych 
rokov 20. stor. začína prinášať prvé 
poznatky o vývoji sídliskovej štruk-
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Obr. 7. Nitra – Školská ulica. Celkový pôdorys odkrytých objektov. Legenda: 1 – hroby (10.-12. stor.); 2 – 9. stor.; 3 – 13.-
15. stor.; 4 – 16.-18. stor.; 5 – 19.-20. stor.
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Obr. 8. Nitra na mape 1. vojenského mapovania s vyznačenými hlavnými 
komunikáciami. Legenda: 1 – Mostná ul.; 2 – Farská ul.; 3 – dnešná Štefáni-
ková ul.
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Abbildungen
Abb. 1. Neutra im 9.-10. Jh. Erklärung: 

1 – befestigtes Areal; 2 – nicht befestigte 
Siedlung; 3 – Friedhof/Gräber in der Sied-
lung; 4 – Kirche; 5 – Kloster; 6 – Metall-
bearbeitung; 7 – Töpferofen; 8 – andere 
Produktionsareale.

Abb. 2. Neutra – Svätopluk Platz. Ge-
samtplan der Grabung. Erklärung: 1 – 9. 

– 11. Jh.; 2 – Hochmittelalter. Unausgefüll-
te Objekte – Vorzeit und Neuzeit. 

Abb. 3. Neutra – Mlynská Straße. a 
– Gesamtansicht der untersuchten Flä-
che; b – Teil einer mittelalterlichen Straße 
(Foto: M. Ruttkay, AÚ SAV).

Abb. 4. Die Besiedelung Neutras und 
Umgebung vom 11. Jh. bis in die Mitte des 
13. Jh. Erklärung: a – Kirche; b – Kloster; 

c- Wall; d – in Schriftquellen erwähnte 
Siedlung; e – untersuchte Siedlungen; f 

– Burg und Stadt.
Abb. 5. Neutra in der Mitte des 13. Jh. 

Erklärung: a – Castrum/Burg; b – Subur-
bium/Unterburg; c – Civitas/Stadt; d – Cas-
terum Iudeorum; e – Kapitulská Straße; 
f – Párovce; 1 – Kirche zu St. Emeram; 
2 – Kirche zu St. Jakob; 3 – Kirche der 
Gottseligen Jungfrau Maria – Franziska-
nerkloster; 4 – Kirche zu St. Michael; 5 

– Kirche zu St. Stephan.
Abb. 6. Neutra auf einer Vedute aus 

dem Jahre 1562 (Ausschnitt). Erklärung: 
1 – Kirche zu St. Stephan; 2 – Kirche der 
Gottseligen Jungfrau Maria – Franziska-
nerkloster; 3 – Kirche zu St. Michael; 5 

– Kirche zu St. Jakob.

Abb. 7. Neutra – Školská Straße. Ge-
samtgrundriss der freigelegten Objekte. 
Erklärung: 1 – Gräber (10.–12. Jh.); 2 – 9. 
Jh.; 3 – 13.-15. Jh.; 4 – 16.-18. Jh.; 5 – 19.-
20.Jh.

Abb. 8. Neutra auf einer Karte der 1. 
militärischen  Kartierung mit Markierung 
der Hauptkommunikationen. Erklärung: 
1 – Mostná Straße; 2 – Farská Straße; 3 
– heutige Štefániková Straße.

Peter Bednár – Matej Ruttkay
Das mittelalterliche Neutra/Nitra im 
Licht der bisherigen Erkenntnisse

Neutra gehört zu den Gebieten, in de-
nen bereits vom Mittelalter an eine hohe 
Besiedlungskonzentration deutlich sicht-
bar ist. Die Besiedlung Neutras zeichnet 
sich in der frühslawischen Zeit  durch 
eine verhältnismäßig dichte Siedlungs-
konzentration aus. Im Verlauf des 8. Jh. 
beobachten wir jedoch eine markante 
Abnahme von Siedlungen. Im Verlauf des 
9. Jh. stellen wir eine markante Zunahme 
von Siedlungen fest. Gleichzeitig  wird 
eine Grundstruktur in der Neutraer   Sied-
lungsagglomeration geschaffen (Abb.1). 
Die dominante Siedlung der Neutraer 
Siedlungsagglomeration war die Neutraer 
Burg. Vor der Burg auf  Höhe der heuti-
gen Stadt, gab es   auch noch eine ande-
re frühmittelalterliche befestigte Siedlung, 
wahrscheinlich die befestigte Unterburg 
der Fürstenburg. Ungelöst ist die Frage 
nach der Datierung der Befestigung „na 
Lupke“ und des „Martinský vrch“ (Mar-
tinshöhe) auf dem linken Flussufer. Der 
bedeutende Teil des landwirtschaftlichen 
Hinterlandes der frühmittelalterlichen Burg 
und der Unterburg waren auf der Terras-

se des linken Flussufers konzentriert. Auf 
dem rechten Flussufer gibt es eine etwas 
geringere Siedlungsdichte.

Die Entwicklung der Siedlungsstruktur 
Neutras vom 10. bis  zur ersten Hälfte des 
13. Jh. knüpft an die vorhergehende Epo-
che an (Abb. 4). Die Neutraer Burg bleibt 
der dominante Sitz. Schriftliche Quellen 
ermöglichen uns die Rekonstruktion der 
Besiedelungsstruktur der Unterburg (Abb. 
5). Der beste Beleg dafür ist ein Umwand-
lungsurkunde  aus dem Jahre 1247. Un-
mittelbar vor der Burg befand sich ein als 
Suburbium bezeichneter Ortseil. Selbst-
ständige Ortsteile waren das sog. Kapitel-
viertel und Párovce, unter dem westlichen 
Hang im Stadtzentrum konzentriert. Mit 
der jüdischen  Kommunität, die im Páro-
vce  lebte, hängt auch die Benennung 
der Ortsteile im Stadtzentrum zusam-
men – Mons Iuderum (1113) und Castrum 
Iuderum (1247). Es scheint, dass es im 
Verlauf des 13. Jh. zu einer Abnahme der 
Besiedelungsdichte gekommen ist.

Die auf der Anhöhe stehenden Kirchen 
der Seligen Jungfrau Maria und des hl. Mi-
chael waren  begrenzende Teile der west-
lichen Grenze des Stadtgebietes (Abb. 5). 
Die östliche und nördliche Stadtgrenze 

wurde vom Fluss mit seinen Armen ge-
bildet. Auf der Südseite reichte das Stadt-
gebiet bis zur Katastergrenze von Horné 
Krškány. Während die östliche, nördliche 
und westliche Grenze mehr oder weniger 
das  Stadtinnere begrenzten, schließt an 
der südlichen Seite dieses Areal auch ei-
nen dünn bebauten Raum mit ein.

Es scheint, dass für die Bebauung des 
mittelalterlichen Neutra in der Anfangspha-
se zwei grundlegende Kommunikationen 
bestimmend gewesen sind – die heutigen  
Mostná und Farská Straße (Abb. 8), die 
sich bereits im Frühmittelalter entwickelt 
haben. Spätestens im 13. Jh. übernahm 
die Funktion der Nordsüdachse die heuti-
ge Štefániková Straße. Ein Teil der heuti-
gen kleineren Verbindungswege entstand 
im Rahmen der Stadt erst in der Neuzeit 
(Kupecká  Str. und Str. an der Synagoge).

Vorläufig bleibt  der Charakter der mit-
telalterlichen  Bebauung  und der Parzel-
lierung der Stadt unbekannt. Die Situati-
on ist auch deshalb kompliziert, weil im 
Hochmittelalter der östliche Teil der städti-
schen Erhebung (Na vršku)  stark planiert 
worden ist.
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1. Význam jazykovedy pre histo-
rický výskum

Rané dejiny miest na území 
dnešného Slovenska sú zná-

me predovšetkým vďaka archeo-
logickým výskumom. Dokladajú to 
napríklad publikácie ako Pramene 
k dejinám Slovenska a Slovákov1 
a jedna z posledných prác o naj-
starších dejinách Bratislavy.2 Slo-
venskí archeológovia mohli aj po-
čas komunizmu realizovať svoje 
výskumy a ich výsledky publikovať 
bez výraznejších zásahov cenzúry. 
Z medzinárodného pohľadu však 
bolo na škodu veci, že ich práce so 
závažnými poznatkami o dejinách 
osídľovania – nesporne dôležitý-
mi pre celú stredoeurópsku oblasť 
– vychádzali zväčša len po sloven-
sky, ich publikovanie v inorečových 
(anglických, francúzskych, nemec-
kých) odborných periodikách bolo 
veľmi zriedkavé. 

Okrem archeológie prispieva 
k historickému výskumu aj archi-
vistika a jazykoveda. Archivistika 
sa rozvíjala v stredoeurópskej ob-
lasti, teda aj v Hornom Uhorsku (na 
dnešnom Slovensku), približne od 
13. a 14. storočia. Pred jej konštitu-
ovaním sa uchovávali najmä ruko-
pisy cirkevné a pozemkovo-vlast-
nícke (to znamená dokumenty ci-
sárskej a kráľovskej proveniencie). 
Publikovanie písomných archiválií, 
týkajúcich sa dejín Slovenska v ro-
koch 805 až 1260 v dvojzväzkovom 
diele Richarda Marsinu, sú pre slo-
venský ako aj pre medzinárodný 
historický výskum doslova požeh-
naním3.

Reformátor Martin Luther hovo-
rieval „solo verbum – nur das Wort 
“ (= iba slovo). Myslel tým, že sa 
treba držať len toho, čo je napísané 
v Biblii. To isté obrazne povedané 
platí pre prácu s výsledkami arche-
ologických výskumov i so zachova-
nými rukopismi a tlačami: majú totiž 
rozhodujúci význam pre historio-
grafiu. Hlavnou úlohou jazykoved-
cov – na Slovensku predovšetkým 
germanistov a slavistov – je edič-
né sprístupňovanie rukopisných 
prameňov o prvopočiatku a rozvoji 
krajiny v jednotlivých lokalitách. Ne-
zanedbateľné miesto patrí v tomto 
ohľade stredovekým právnym ru-
kopisom, lipský jazykovedec Ernst 
Eichler upozorňoval: ohne Sprache 

gibt es kein Recht. (= Bez jazyka 
niet práva.)

Osvedčenou metódou výskumu 
stredovekých právnych dokladov 
je ich skúmanie pomocou jazykovej 
histórie. Za určitých okolností vedie 
k objasneniu rôznych skutočností 
relevantných aj pre dejiny práva, 
z ktorých sa dá s určitosťou vyde-
dukovať miesto a čas vzniku textu. 
Odborná literatúra zameraná na 
stredoveké právo však ukazuje, že 
takéto skúmanie nemeckých práv-
nych textov – týkajúcich sa v šir-
šom kontexte aj územia dnešného 
Slovenska  sa využíva len veľmi 
málo. Je to sčasti aj preto, že ger-
manistika a dejiny práva považujú 
právne zápisy z hľadiska jazyko-
vého alebo aj literárneho za menej 
hodnotné historické doklady. Za 
oveľa hodnotnejšie sa pokladajú 
jednotlivé Práva (Mestské knihy) 
– zjavne v tradícii filologických tex-
tových kritík – zamerané najmä na 
odhaľovanie „pôvodných rukopisov“ 
alebo „pravosti“, akoby bolo možné 
zodpovedne rekonštruovať právne 
zápisy rôznych miest čítaním jed-
ného literárneho diela aj v prípade 
chýbajúcej predlohy. Pritom pri kaž-
dom jednotlivom prameni ide o o ru-
kopis, ktorý možno na základe jeho 
vlastného charakteru analyzovať po 
stránke lingvistickej a jazykovo his-
torickej – urobiť jeho grafematický, 
morfologický, syntaktický rozbor a 
rozbor slovnej zásoby. Dobrým prí-
kladom takéhoto prístupu a použi-
tia metódy slovnej geografie aj pre 
právne texty, a to za ich jazykovými 
a územnými hranicami, je monogra-
fia Rechtssprachlandschaften in der 
Schweiz und ihr europäischer Bez-
ug.4 Už právny historik Eberhard 
von Künßberg poukázal na význam 
slovnej geografie pre výskum práv-
ne dôležitých rukopisov, okrem 
iného v oblasti banského práva 
a lesných poriadkov, a ich vzťahov 
k národopisu v nemecky hovoria-
cich krajinách.5 

So zreteľom na špecifiká právne-
ho jazyka nie je jednoduché porov-
návať jazyk historických právnych 
rukopisov s inými textami a im zod-
povedajúcimi znakmi. Je potrebné 
mať na zreteli svojbytnosť každého 
jedného rukopisu. Výsledky získa-
vané z jazykových a jazykovo histo-
rických výskumov, ktoré identifikujú 
určitú (neskoro stredovekú) školu 

písania, ohraničiteľné územie v re-
gióne alebo dokonca určitý právny 
okruh, môžu byť veľmi poučné pre 
určenie pôvodu a dejiny vývoja 
právnych rukopisov, aj keď neobsa-
hujú nejakú záväznú platnosť. 

Po týchto stručných zmienkach 
o metodických základoch prejdem 
k problematike skúmania písom-
ných prameňov o začiatkoch a ra-
nom vývoji stredovekých miest na 
území dnešného stredného Sloven-
ska. 

2. Krupinské právo 
Pre historiografiu dnešného Slo-

venska má zásadný význam jeho 
najstarší zachovaný právny rukopis 
– Žilinská mestská kniha (obsahu-
júca aj prepis magdeburského prá-
va). Jej nemecky písaný text možno 
datovať do roku 1378.6 Pisateľom 
prepisu kódexu bol podľa pôvod-
ného značenia nycolay de lucouia 
– Mikuláš z Lukovie, dnešnej obce 
Luková vo zvolenskom okrese. Sú-
časťou Žilinskej mestskej knihy je aj 
v koži viazaný zväzok z 15. storočia 
s textami písanými v slovanskom 
jazyku. Pôvodcom tohto prekladu 
žilinského práva do staročeštiny, 
respektíve do staroslovenčiny, bol 
Václav z Kroměříža (Wenzel von 
Kremsier), o ktorom sa vie, že bol 
činný ako pisár (List 149a: Finis 
adest operis...presens opus est 
translatum per manus Wenceslai 
de Kromerzyz). 

Najstaršie odkazy na rukopis 
Žilinského práva a jeho osudy sa 
nachádzajú v samotnom kódexe. 
Na liste 12b sú po latinsky písané 
poznámky o obsahu Žilinskej mest-
skej knihy s nasledovným podpi-
som: Die 20 Novemris Anno D(omi-
ni) 1842. Ludovicus Sztarek h. Ca-
nonicus Nitriensis. Tento Ludovicus 
B. Sztarek (Sztarka) napísal roku 
1856 dielo Historia Civitatis Solna. 
V ňom sa prvýkrát kniha spomína. 
Rukopis Starkovho diela Historia..., 
ktorý nikdy knižne nevyšiel, sa ne-
skôr dostal do národného múzea 
v Budapešti. Svojho času sa o neho 
opieral Alexander Lombardini pri pí-
saní Dejín Žiliny (1874). Lombardini 
však vôbec nemusel mať originál 
rukopisu v ruke, lebo historik Josef 
Beck už pred ním roku 1857 publi-
koval výňatky zo Žilinskej mestskej 
knihy. Je pravdepodobné, že Star-
kov rukopis vtedy vlastnil. Beckom 

Začiatky a raný vývoj stredoslovenských miest 
podľa archívnych prameňovIlpo Tapani Piirainen 
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publikované výňatky vydal roku 
1865 Hermenegild Jireček. V tom 
istom roku vyšli ďalšie údaje o Ži-
linskej mestskej knihe zásluhou 
Andreja Radlinkého a Františka Sa-
sinka. 

Vzácny kódex s nemeckými 
a staročeskými, respektíve staro-
slovenskými textami Žilinského prá-
va upadol na desaťročia do zabud-
nutia. V roku 1928 ho našiel český 
historik Václav Chaloupecký v Mo-
ravskom krajskom archíve v Brne. 
Ešte v tom istom roku ho preniesli 
do Bratislavy, kde začal Chaloupec-
ký spolu s Rudolfom Rauscherom 
pracovať na jeho editovaní. Výsled-
kom bola Kniha Žilinská, ktorá re-
produkovala staročeské, respektíve 
staroslovenské časti knihy. Vyšla 
roku 1933 pod menom Chaloupec-
kého ako editora. Rauscher, ktorý 
v danom vydaní publikoval prepisy 
najstarších nemecky písaných tex-
tov, nemohol realizovať svoj zámer, 
týkajúci sa editovania nemeckého 
rukopisu (Chaloupecký 1933). V na-
sledujúcich desaťročiach bol tento 
rukopis z roku 1378 uvádzaný len 
v jednotlivých poznámkach a odka-
zoch. V roku 1954 vyšiel ešte k slo-
vanskej časti knihy slovník.7

To znamená, že vyše storo-
čia, de facto od roku 1856, obsah 
textu z roku 1378 bol citovaný len 
z „druhej ruky“, bez ohľadu na pô-
vodný rukopis8. V lete 1969 som 
ako začínajúci vedecký pracovník 
Fínskej akadémie vied na základe 
fínsko-československej kultúrnej 
zmluvy absolvoval študijný pobyt na 
Slovensku zameraný na archívny 
výskum. Počas bádania vo vtedaj-
šom Krajskom archíve v Žiline mi 
dali k dispozícii aj kódex Žilinskej 
mestskej knihy. Urobil som diplo-
matickú doslovnú edíciu nemecky 
písaného textu, ktorú som potom aj 
so slovníkom (glosárom) publikoval 
(Berlin – New York 1972). Napriek 
tomu, že kniha vyšla v uznávanom 
vedeckom vydavateľstve Waltera 
de Gruytera s medzinárodne plat-
ným copyrightom, následne sa z nej 
začalo voľne citovať bez jej uvádza-
nia a bez ohľadu na moje autorské 
práva9. 

Po tejto pripomienke sa zame-
riam na Krupinské právo. Na liste 
71a Žilinského práva je nasledovný 
zápis: Daz recht hat man fon Korp-
pen pracht. (Právo je ozdobou člo-
veka). Už táto formulácia z pera pi-
sára Mikuláša z Lukovej naznačuje, 
že predlohou Žilinského práva bolo 
Krupinské právo. Spomína to aj 
archivár Alexander Zrebený, ktorý 
ma doviedol k viacerým archívnym 

prameňom, aj k Žilinskej mestskej 
knihe, vo svojej monografii Dejiny 
Krupiny10. V nej je medzi stranami 
160 a 161 vložené vyobrazenie listi-
ny z roku 1244, ktorou po tatárskom 
vpáde uhorský kráľ Belo IV. (1235 
– 1270) udelil Krupine mestské pri-
vilégium. Zrebeného pozoruhodnú 
monografiu o Krupine, ako aj o No-
vej Bani11 slovenská historiografia 
reflektuje však len veľmi minimálne. 
Zdá sa, že podobne aj bochumská 
dizertačná práca o edícii najstaršej 
krupinskej mestskej knihe z rokov 
1536 až 1640, ktorá vyšla kniž-
ne v renomovanom vydavateľstve 
v Nemecku, Švajčiarsku a USA12, 
nenašla teraz na Slovensku adek-
vátnu odozvu. O tejto ignorancii 
svedčia aj inak významné vedecké 
práce: Krátke dejiny Slovenska13 sa 
o historicky tak významnom území, 
akým je Spiš, sotva zmieňujú, ne-
spomínajú sa v nich ani práce ta-
mojšieho archivára a historika Iva-
na Chalupeckého. 

Už pred polstoročím vyšla 
podrobná prezentácia genealó-
gie mestských privilégií na území 
dnešného Slovenska – aj v tomto 
prípade bola autorkou archivárka14. 
Veľkú pozornosť venuje Krupinské-
mu právu posledná obsažná mono-
grafia Krupiny15. Na základe archív-
nych prameňov sleduje jeho pôvod, 
ako aj rozšírenie tohto stredoveké-
ho práva na území dnešného Slo-
venska (s. 111 – 130). Čitateľovi 
ponúka jednotlivé právne ustano-
venia spomínaného privilégia pre 
Krupinu od uhorského kráľa Belu 
IV. V dvanástich bodoch sa možno 
dozvedieť, že 1. krupinskí mešťania 
mali právo voliť si farára, 2. mali 
právo voľby a odvolania richtára 
na obdobie jedného roka, ktorého 
potvrdzoval panovník, 3. boli vyňatí 
z právomoci zvolenského župana 
a mohol ich súdiť len nimi zvolený 
richtár (sudca), ťažšie žaloby mali 
predkladať panovníkovi, 4. v prípa-
de súboja mali spor riešiť dvanásti 
zvolení starší muži, 5. mali právo 
rúbať drevo a lámať kameň vo svo-
jom chotári, 6. mali právo obchodo-
vať v Uhorsku bez povinnosti platiť 
mýto, okrem hraničného poplatku, 
7. mali právo žiadať náhradu (pe-
niaze) za pohostenie zvolenského 
župana, 8. proti hosťom (Nemcom) 
smeli svedčiť Uhri (Maďari a Slo-
váci)iba vtedy, ak by ich svedectvo 
bolo potvrdené Nemcom, 9. po smr-
ti majiteľa domu bez dedičov a po 
treťom vyhlásení mali právo získať 
majetok a mohli ho darovať prisťa-
hovalcom, (10. a 11. bod sa týkal 
darovania konkrétnych pozemkov), 

12. mali povinnosť bojovať v kráľov-
skom vojsku, keď sa panovník bude 
chystať na boj, čo však neplatí na 
nasledujúcich päť rokov. Tieto usta-
novenia sa v podstate neodlišujú od 
tých, ktoré boli v stredoveku kodi-
fikované v Sasko-magdeburskom 
práve. Saské zrkadlo (nemecká 
kniha so zbierkou právnych pona-
učení), spísané medzi rokmi 1220 
a 1235, a Magdeburské mestské 
právo, vytvorené zväčša na základe 
rozsudkov tamojšieho súdu medzi 
13. a 15. storočím, sa stali právnym 
poriadkom pre mnohé časti stredo-
východnej Európy16; svedčí o tom 
prinajmenšom 460 zachovaných ru-
kopisov17. V rámci medzinárodného 
projektu Saskej akadémie vied v 
Lipsku, plánovanom na 15 rokov, 
sa skúma rozšírenie Saského zr-
kadla a Magdeburského práva ako 
kultúrneho spojiva medzi právnymi 
poriadkami stredovýchodnej Eu-
rópy18. Prvý diel plánovanej edície s 
názvom Ivs saxonico-maidebvrgen-
se in oriente už uzrel svetlo sveta19; 
medzi iným zahŕňa aj moje pojed-
nanie o Žilinskom práve20 a štúdiu 
maďarského archivára a právneho 
historika Blazovicha o Spišskom 
práve21. Vďaka Lukačkovej mono-
grafii o Krupine je známe, v ktorých 
mestách, mestečkách a obciach 
platilo jej právo22. Ide o lokality ako 
Dobrona/Dobrá Niva, Babina/Ba-
biná, Deutsch Liptsch/Nemecká 
(Patrizánska) Ľupča, Geib/Hybe, 
Rosenberg/Ružomberok, Dob-
schau/Dobšiná, Pelsűtz alebo 
Pessoltz/Plešivec, Chetnek/Štítnik, 
Altsohl Liptsch alebo Bohmisch 
Luptch/Zvolenská (Slovenská) Ľup-
ča, Turotz-Sankt-Martin/Turčiansky 
Svätý Martin, Succhan/Sučany, 
Pelsewlch/Sása, Sillein/Žilina, Ki-
suc-Neustadt/Kysucké Nové Mesto, 
Priwitz/Prievidza, Thuran/Turany, 
Panyk alebo Pöjnijk/Poniky, Bzo-
vík, Wirbitz/Vrbica, Gross Mitzina-
-Hau/Horná Mičiná-Lehota, Lip-
tovský Trnovec, pravdepodobne aj 
Kloster alebo Kühhorn alebo Klos-
ter-Kühhorn/Kláštor pod Znievom, 
Nowak/Nováky, Kleinsteffelsdorf 
alebo Kronenberg alebo Kronberg/
Rimavská Baňa, Grosshau/Horná 
Lehota, Kleinhau/Dolná Lehota, 
Gross Mitzina/Horná Mičiná, Bas-
man alebo Basna/Krásna Ves (pri 
Topoľčanoch). 

V obsiahlej edícii som publikoval 
desať rukopisov mestského a ban-
ského práva Banskej Štiavnice23. 
V zápisoch sa spomína už v roku 
1156 terra banensium (Codex) a v 
roku 1217 Bana (Codex) – obe 
označenia sú pre vtedy vznikajúce 
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mesto Schemnitz/Banská Štiavni-
ca. Podľa Lehotskej24 nemožno jej 
právo – na rozdiel od miest Karp-
fen/Krupina a Sillein/Žilina – priamo 
spájať s nemeckých právnym okru-
hom. Najstaršia kodifikácia Ban-
skoštiavnického práva sa zacho-
vala v mestskej knihe z roku 1432, 
bola však zaznamenaná pravde-
podobne až roku 1466. Mesto zís-
kalo privilégium nepochybne pred 
rokom 1255; z tohto roku pochá-
dza záznam, že Schemnitz/Banská 
Štiavnica prepožičiava svoje právo 
vtedy novozaloženému banskému 
mestu Neusohl/Banská Bystrica25. 
Iba pred pár rokmi boli z najstaršej 
Mestskej knihy Banskej Štiavnice 
publikované nemecké časti textov 
z rokov 1378 až 1426 v diploma-
tickej doslovnej edícii26. Mnohé 
záznamy obsahujú údaje, ktoré sú 
dôležité pre objasnenie právnych 
vzťahov mesta a jeho okolia. Mnohé 
archívne pramene k dejinám mesta 
Kremnitz/Kremnica, z ktorých sú 
najpreskúmanejšie doklady mest-
ského a banského práva z 15. a 16. 

storočia27, by mohli pomocou edície 
mestskej knihy a korešpondencie 
z obdobia neskorého stredoveku 
a raného novoveku obohatiť súčas-
né poznatky. Napriek mimoriad-
nemu hospodárskemu významu 
mesta Neusohl/Banská Bystrica sú 
jeho rané dejiny viac menej len na-
značené. 

 
3. Výhľad do budúcnosti

Jeden zo zámerov môjho prí-
spevku prezentovanom kruhu his-
torikov a ochrancov pamiatok je dať 
možnosť nahliadnuť do práce jazy-
kovedca, ktorý sa venuje problema-
tike vzniku a raného vývoja miest 
na území dnešného stredného 
Slovenska. Dlhoročné skúsenosti 
ukazujú, že popri archeologickým 
poznatkom, aj archívne pramene 
dokážu dať spoľahlivé základy pre 
interdisciplinárny výskum dnešné-
ho stredného Slovenska a v širšom 
zmysle starších dejín Uhorska. Ten-
to výskum predpokladá prekročenie 
hraníc jednotlivých odborov ako aj 
prekonávanie jazykových bariér, 

pretože veľká časť starých rukopi-
sov zachovaných v slovenských ar-
chívoch je písaná latinsky, nemecky 
a maďarsky. Záverom spomeniem 
ešte jeden aspekt, ktorý by v sú-
časnej zjednotenej Európe mal byť 
samozrejmosťou: najstaršie deji-
ny Slovenska sú zároveň dejinami 
Uhorska (a teda aj Maďarska). Pre-
to by bolo zmysluplné presadzovať 
spoločné vedecké projekty a vý-
sledky výskumov potom publikovať 
nielen v slovenčine a maďarčine, 
ale ponúknuť ich aj medzinárodné-
mu odbornému fóru v niektorom z 
rozšírených svetových jazykov. 
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Ilpo Tapani Piirainen 
Sprachwissenschaft und regionale 
Geschichte: Der Beginn und die frühe 
Entwicklung der mittelalterlichen Städ-
te in der Slowakei

Es geht in diesem Beitrag um archivali-
sche Quellen aus dem Gebiet der heutigen 
Slowakei, dem früheren Königreich Un-
garn, die sowohl für die Sprachgeschichte 
als auch für die Regionalgeschichte von 
Bedeutung sind. Die ältesten Urkunden 
und Codices, die sich auf das Gebiet der 

Slowakei beziehen, sind in jeweils zwei-
bändigen Editionen von Richard Marsina 
und Vincent Sedlák publiziert worden. 
Da die Kanzleisprache vom 15. bis 18. 
Jahrhundert hier weitgehend Deutsch 
war, sind Editionen von Rechtsbüchern, 
Gerichtsbüchern und Stadtbüchern in 
den vergangenen Jahrzehnten fast aus-
nahmslos von Germanisten erarbeitet und 
veröffentlicht worden. Hier treffen sich die 
Interessen der Sprachwissenschaft und 
der Geschichtswissenschaft: es geht um 

eine Dokumentation. Die Sprachwissen-
schaftler bereiten diplomatische, buch-
stabengetreue Editionen vor, die für die 
historische Dialektologie zur Verfügung 
stehen. Gleichzeitig können diese ge-
druckten Texte von Historikern im Inland 
und Ausland für Untersuchungen in ver-
schiedenen Bereichen der Regional-, 
Landes- und Rechtsgeschichte benutzt 
werden. 



Ačkoli se bádání o městech v po-
sledních desetiletích v české 

historiografii prohloubilo, výsledný 
stav poznání není možné v mnoha 
ohledech ještě považovat za uspo-
kojující. Na tuto skutečnost nejlépe 
poukázal snad nejlepší současný 
znalec komplexní problematiky zro-
du a vývoje českých a moravských 
měst ve středověkém období Fr. 
Hoffmann.1 Známe-li tedy pro ob-
dobí, které jsme si vymezili v našem 
srovnávacím pohledu, totiž pro 13. 
století, v podstatě uspokojivě po-
stupné topografické rozšíření no-
vého sídelního typu, jakým jsou tzv. 
právní neboli institucionální města, 
jejichž definice je ale nesmírně slo-
žitá a musí reflektovat svébytnou 
povahu každého jednotlivého měst-
ského organismu, některé otázky 
zůstávají stranou badatelské pozor-
nosti. K takovým patří otázky vztahu 
města a městského okrsku, formo-
vání se jednotlivých vrstev měst-
ského obyvatelstva a jeho správní 
elity,2 utváření se kategorie tzv. 
městeček a tedy přesnější typolo-
gie lokalit městského typu. Napodiv 
také dosud není k dispozici statistic-
ké vyhodnocení charakteru městům 
udělovaných výsad vyšší autoritou, 
a to jak z hlediska obsahového, tak 
diplomatického, obdobné tomu, jež 
nacházíme pro slovenská města 
v 1. svazku soupisu městských vý-
sad, zveřejněným Ľubomírem Juc-
kem.3 Jistá obtíž totiž spočívá v tom, 
že ačkoli pro města vlastního terito-
ria Čech je k dispozici spolehlivá 
edice jejich privilegií,4 pro Moravu a 
moravské Slezsko zatím, bohužel, 
podobná edice chybí.5

Pokusíme se tedy na vymeze-
ném prostoru o takovýto soubor-
nější pohled a srovnání s dobový-
mi poměry v uherském království, 
přesněji řečeno, pro města na úze-
mí dnešního Slovenska, přičemž 
přednostní pozornost chceme vě-
novat těm otázkám, které rovněž 
stojí v pozadí badatelského zájmu, 
totiž především vztahu nově konsti-
tuovaného úřadu městského rych-
táře k zakladateli města, sociální-
mu původu těchto osob a způsobu 
ustanovování tohoto zprvu předního 
reprezentanta města. Na místě by 
samozřejmě bylo sledovat součas-
ně vynětí městského obyvatelstva 
z pravomoci provinciálních úřadů a 
platební povinnosti  měst vůči krá-

lovské komoře (úroky z emfyteutic-
kého majetku ve městě a jeho okolí, 
příspěvky na obecnou a posléze 
speciální berni, platy z mýta, ze sta-
novené části soudních pokut, ad.), 
stanovený rozsah příspěvku však 
nedovoluje věnovat se těmto kom-
plementárním problémům, které tak 
bude nutno sledovat v samostat-
ném pojednání. 

Nejprve tedy souhrnně pár slov 
k počátečním fázím vývoje měst 
v Čechách a na Moravě, která se 
utvářela za shodných podmínek a 
tedy v jednotném prostoru, zvaném 
moderní historiografií jako Städte-
landschaft.6 Je sdostatek známo, 
že naše nejstarší města vznikala 
na severní Moravě, přičemž dalším 
jejich krystalizačním teritoriem byla 
(kromě středních Čech, kde se na 
obou březích Vltavy formovalo síd-
liště střediskového charakteru) jižní 
Morava a severozápadní Čechy. 
Budování sídlišť odlišných od před-
chozích tzv. předlokačních měst 
probíhalo za plné podpory svrcho-
vaného pána země, a to i v těch 
případech, kdy do městotvorného 
procesu postupně vstupovaly už i 
církevní a světské vrchnosti. I když 
je velmi obtížné pro nekomplexnost 
pramenné základny a terminolo-
gickou vágnost termínů označují-
cích města, respektive lokality sice 
městského typu, ale menšího práv-
ního i hospodářsko-společenského 
významu, dospět pro období středo-
věku ke zcela spolehlivým výčtům 
lokalit městského charakteru, jako 
podnětné východisko lze přijmout 
vyhodnocení Fr. Hoffmanna, že na 
území vlastních Čech se do konce 
13. století zformovalo na 32 králov-
ských a 37 poddanských měst, na 
Moravě pak 18 královských (nověj-
ší bádání již z tohoto výčtu vyjímá 
Jemnici)7 a 19 poddanských neboli 
vrchnostenských měst,8 přičemž 
k tomu přistupovalo ještě několik 
desítek městeček (v Čechách na 95 
a na Moravě na 38).9

Pro naše zkoumání se zdají být 
v první řadě vhodné vlastní zakláda-
cí listiny, tedy ty, které byly určeny 
vrchním suverénem lokátorům (z 
nichž se většinou stávají městští 
soudci), respektive, v případě vrch-
nostenských měst jejich novému 
pánovi.10 Vyhraněných listin tohoto 
typu je ovšem málo – pro celé 13. 
století až na jeho přelom jde jen o 

14 lokalit, a to se započítáním i lis-
tin, dochovaných jen ve formulářo-
vých sbírkách, u nichž sice není jas-
né, zda pro danou lokalitu byly sku-
tečně vydány, ale které v obecném 
slova smyslu rozhodně odrážejí do-
bové právní zvyklosti při vysazová-
ní měst. Skutečné zakládací listiny 
jsou tedy zachovány pro Kynšperk 
nad Ohří z r. 1232,11 Horní Bene-
šov z r. 1253,12 Uherské Hradiště 
z r. 1257,13 Hněvkovice z r. 126214 
Starý Bezděz z r. 1264,15 Křenovi-
ce z r. 1265,16 Poličku z r. 126517 
a Brušperk z r. 1259 (listina je sice 
vydavatelem českého diplomatáře 
označena jako značně podezřelá, 
svým obsahem ovšem vcelku od-
povídá době, do níž se hlásí).18 Ne 
zcela jednoznačný je případ morav-
ských Hranic z r. 1269, které nebyly 
tehdy svěřeny lokátorovi k příštímu 
vybudování, ale mluví se o nich již 
jako lokalitě vybavené pozemko-
vým majetkem.19 Z r. 1292 se však 
pro ně dochovala nová zakládací 
listina opata hradišťského kláštera, 
specifikující lokátorovy povinnosti 
a majetková oprávnění.20 K svrchu 
zmíněným zakládacím listinám je 
ovšem třeba ještě připojit panovní-
kovu listinu pro lokátora Chrudimi, 
která je sice známa jen z formulářo-
vé sbírky (a jen rámcově datovatel-
ná do doby vlády Přemysla Otakara 
II.), zdá se ale být podle výsledků di-
plomatického zkoumání zcela věro-
hodná,  neboť podkladem pro přepis 
do formuláře zřejmě byla skutečná 
listina.21 Přiřazujeme k nim ještě i 
listinu pražského biskupa Jana IV. 
z Dražic ze samého počátku 14. 
století, totiž z r. 1302, pro Roudni-
ci, jíž navíc tento biskup potvrdil již 
předchozí vysazení tohoto města 
zákupním právem svým předchůd-
cem Tobiášem z Bechyně (bohužel, 
bez přesného vročení).22 

Z podaného výčtu je evidentní, 
že jen v případě Poličky, Chrudimi, 
Starého Bezdězu a Uherského Hra-
diště šlo o města královská, přičemž 
první tři teprve měla být zbudována, 
a tak privilegia obsahují „klasické“ 
pokyny lokátorům. V případě Uher-
ského Hradiště jde o jakousi (v na-
šich poměrech výjimečnou) smlou-
vu, zaštítěnou zároveň olomouckým 
biskupem a pěti předními zemskými 
„barony“, na jejímž základě panov-
ník nařizuje z důvodů vybudování 
pohraniční pevnosti přesídlení na 

Porovnání výsadních práv českých a 
slovenských měst ve 13. stoletíLudmila Sulitková
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nové místo, totiž na ostrov v řece 
Moravě, obyvatelům dvou stávají-
cích (tržních) vsí, jedné královské 
(Kunovice) a jedné klášterní (Vele-
hrad), takže se utváří jakési kondo-
minium, v němž má i církevní insti-
tuce zaručena svá oprávnění.23 

Pět z těchto měst, pro něž se 
v originále dochovala zakládací 
listina, byly církevními založeními 
(ovšem s panovníkovým svole-
ním), a to Kynšperk, Hněvkovice, 
Brušperk, Hranice a Roudnice (pre-
monstrátských klášterů v Doksa-
nech, školastika pražského kostela 
a královského kaplana, kláštera 
Hradiska u Olomouce, olomoucké-
ho a pražského biskupa). Jak jsme 
naznačili výše, z hlediska právní 
podstaty můžeme k těmto listinám 
ještě připočítat jen ve formulářích 
dochované tři lokátorské akce praž-
ského biskupa, totiž do období vlády 
Přemysla Otakara II. spadající zalo-
žení Příbrami a Pelhřimova24 a na 
sklonek vlády Václava II. se hlásící 
lokace (nejspíše) Českého Brodu.25 
Ve zbylých případech šlo o založe-
ní měst světskými subjekty, ovšem 
rovněž s královým výsostným sou-
hlasem – v případě Horního Benešo-
va šlo o královského podkomořího, 
v případě Křenovic, nyní na polském 
území, povolil panovník přeměnit 
ves ve město světskému feudálovi 
(Herbordovi z Fulštejna). Stranou 
nyní ponecháváme Lichtemburky 
založený Německý Brod, který sice 
nemá dochovánu vlastní zakládací 
listinu, ale představuje ve své době 
výjimečnou lokalitu, jíž světská vrch-
nost už v 70. letech 13. století zajis-
tila veškerá dostupná práva. 

Podnět k založení města nebylo 
samozřejmě nutné zvlášť písem-
ně fixovat v případě královského 
aktu podněcujícího vznik města na 
vlastním majetku.26 Tam, kde tomu 
tak nebylo, užil panovník k získá-
ní půdy pro založení města často 
tzv. nucené směny, kterou máme 
pramenně doloženu především ve 
vztahu k církevním institucím. Pa-
novník jim mohl odebrat jisté ma-
jetky z titulu svých zakladatelských 
práv, postiženým institucím však 
poskytoval adekvátní pozemkovou 
náhradu. Takovou směnu majetků 
známe například v Čechách pro 
královská města České Budějovice, 
Hradec Králové, Kouřim, Litoměřice 
a Slaný, na Moravě jak pro zmíněné 
Uherské Hradiště, tak dále pro Jih-
lavu, Olomouc a Znojmo. 27 S politi-
kou záboru „ve vyšším zájmu“ však 
pochopitelně neuspěl Přemysl Ota-
kar II. a jeho následovníci tam, kde 
se snažili, a to již bez náhrady, sáh-

nout i na majetky světské šlechty.28

Jelikož lokace představovala 
dlouhodobější proces, který mohl 
trvat i několik let, nešlo většinou o 
jednorázový akt, podchytitelný jedi-
nou písemností.29 Málo je tedy také 
měst založených takzvaně na zele-
ném drnu,30 protože i mnohá „nově 
založená“ mohla navazovat na dří-
vější osídlení. Staré sídelní jádro se 
ovšem v takovém případě většinou 
přesunovalo anebo bylo alespoň 
rozšiřováno a doplňováno.31 Přitom 
i tam, kde se zakládací privilegi-
um dochovalo, nelze automaticky 
předpokládat bezproblémový vývoj 
předmětného města.32 Na druhé 
straně, jak je známo, mnohá měs-
ta jsou doložena už jako fungující 
organismy, aniž bychom měli k dis-
pozici doklady dokumentující jejich 
předchozí vývoj. 

Z celkem 10 z výše uvedených 
zakládacích listin je zřejmé, že lo-
kátor se má stát v založeném měs-
tě soudcem, a to jak v královských 
založeních (Bezděz, Chrudim, 
Polička), tak v lokacích církevních 
vrchností (Brušperk, Český Brod, 
Hranice, Německý Brod, Pelhřimov, 
Příbram), v jednom případě i v lo-
kaci světské vrchnosti, jíž byl sám 
královský podkomoří (Horní Bene-
šov),33 přičemž se nezdá, že by tato 
skutečnost měla nějakou souvislost 
s oblastí práv, k nimž v této době 
anebo později města prokazatelně 
náležela.34 V případě královské-
ho Uherského Hradiště, jak jsme 
zmínili, byl rychtářský úřad přiřčen 
v náhradu majetkové újmy cister-
ciáckému klášteru ve Velehradě. 
Z uničovské listiny vyplývá právo 
odvolání z městského soudu k au-
toritě králově a z druhé zakládací 
listiny pro Hranice dokonce vyplývá, 
že možnost příležitostně předsedat 
městskému soudu si vyhradil pa-
novník (který samozřejmě za sebe 
mohl vyslat zástupce). S podobnou 
formulací se v celém listinném ma-
teriálu z 13. století setkáváme už 
jen v privilegiu Přemysla Otakara 
II. pro královské město Žatec z r. 
1265, jež sice nebylo zakládacím, 
ale zdůrazňovalo autonomnost 
městského soudu s rychtářovými 
pravomocemi i ve všech trestních 
věcech podle městského práva.35 
Ve Znojmě stanovil Václav II. listi-
nou z  r. 1292 alternativní možnost 
vykonávat soudcovský úřad buď 
městskému soudci anebo svému 
zástupci „camerario“.36

Pro sledování otázek námi výše 
navozených jsou, bohužel, nevý-
mluvné jinak výjimečné listiny, při-
nášející svody prvotních městských 

práv, totiž privilegium Václava I. z r. 
1243 pro Brno37 a téhož panovníka 
z r. 1249 pro Jihlavu, (listina hlásí-
cí se k tomuto datu je sice falešná, 
její obsah však odpovídá době jen 
o něco mladší),38 privilegium Pře-
mysla Otakara II. pro Hlubčice z r. 
127539 a privilegium bratří Smila, 
Oldřicha a Rajmunda z Lichtembur-
ka pro jejich vrchnostenské město 
Německý Brod z r. 1278.40 Zatím-
co v listinách pro Brno, Hlubčice a 
Německý Brod se přesně specifikují 
kompetence městského rychtáře 
v sporných i nesporných záležitos-
tech, z listiny pro Jihlavu je zřejmé, 
že jeho jurisdikci – a tedy jurisdikci 
zdejšího městského soudu – mají 
podléhat i místní horníci, tyto listi-
ny však neposkytují žádné údaje o 
vztahu rychtáře k městské vrchnos-
ti, případně také o jeho sociálním 
původu či způsobu ustanovování. 
V dalších souvislostech, z listiny 
z r. 1258, jíž město Jihlava darovalo 
špitál želivskému klášteru, se však 
nabízí spojení funkce rychtáře se 
zdejším mincmistrem.41

Stejně tak neposkytují žádoucí 
výpovědi ani další listiny, které do-
kládají nespornou existenci našich 
nejstarších měst již ve 20. letech 13. 
století, totiž listina markrabího Vla-
dislava Jindřicha pro Uničov, hlásící 
se k r. 1223, v níž se navíc uvádí od-
volání na práva zřejmě ještě starší-
ho Bruntálu42 a dále listiny Přemys-
la Otakara I. pro Hradec Králové z 
r. 1224, pro Opavu z téhož roku,43 
a pro Znojmo z r. 1226.44 Zatímco 
o něco málo mladší listina pro Uni-
čov z r. 123445 je určena „advocato 
a civibus“, zmíněné další tři listiny 
z poloviny 20. let 13. století rychtáře 
vůbec nezmiňují. Mezi nejstarší do-
klady existence městského rychtáře 
tak patří celkově tři listiny z r. 1234 
– kromě zmíněné uničovské listiny46 
a listiny vyšehradského probošta 
z téhož roku, mezi jejímiž svědky 
je „scultetus“ z Litoměřic, je to ještě 
listina Václava I., určená už jednot-
livému měšťanovi Starého Města 
pražského (Reinardu Černému),47 
kde ve svědecké řadě vystupuje 
kromě jiných osob také zřejmě sta-
roměstský „Siffridus iudex“. Fakt, že 
by v této listině šlo již o městského 
rychtáře, bývá sice novější literatu-
rou zpochybňován a vlastní měst-
ský rychtář je shledáván v Praze až 
v polovině 60. let 13. století,48 toto 
tvrzení se nám ovšem i v kontextu 
níže uvedených skutečností jeví být 
jako neudržitelné. Zvláštní případ, 
k němuž se ještě vrátíme, předsta-
vuje pak listina královny Konstancie 
pro Hodonín, datovaná k r. 1228 
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(nověji předatovaná do r. 1238),49 
uvádějící snad již městského rych-
táře pod pojmem „villicus“.50 Kromě 
této výjimečné titulatury je v našich 
podmínkách rovněž vzácné označe-
ní rychtáře jako „scultetus“ (ve zmí-
něné listině z r. 1234 pro Litoměři-
ce), „richter“ (k r. 1269 pro Německý 
Brod),51 zatímco nejčastější a záro-
veň synonymní jsou pojmy „iudex“ 
a „advocatus“.52 Tento pojem ale 
může označovat i vesnického soud-
ce či soudce celého újezdu.

Stává se tedy zřejmým, že k žá-
doucím výsledkům z hlediska před-
mětu našeho zájmu můžeme do-
spět pouze na základě hloubkového 
studia listinné látky v obecnějších 
souvislostech formování se dobo-
vých společenských elit. Záhy totiž 
vyniknou vazby předních představi-
telů nově se formujících městských 
komunit, především v osobách rych-
tářů, k oblasti výnosného horního 
podnikání. Již jsme zmínili možnou 
souvislost úřadu městského rychtá-
ře s mincmistrem v Jihlavě k polovi-
ně 13. století, je ovšem také známo, 
že lokátorem svatohavelského měs-
ta pražského někdy ve 30. let 13. 
století byl mincmistr Eberhard, který 
měl později podíl na konstituování 
městského a horního práva němec-
kobrodského a byl pravděpodobně 
také lokátorem vsi Eberhartsdorfu 
(Hybrálce) u Jihlavy.53 Do let 1260 
–1270 je pak kladena zpráva o pro-
nájmu rychet v Jihlavě a Znojmě 
spolu s pronájmem moravské min-
ce společnosti tří mincmistrů – Ti-
lovi z Uherského Brodu, Bertoldovi 
z Jihlavy a Oldřichovi z Brna.54 Ob-
dobné souvislosti se vynořují i pro 
další desetiletí. Tak bratr olomouc-
kého fojta Bedřich, který před rokem 
1281 získal mincmistrovský úřad na 
Moravě, byl lokátorem a prvním foj-
tem v královské Litovli.55 Neopráv-
něnou se nezdá ani hypotéza, že 
urburéř a měšťan pražský konce 
13. století byl totožný s rychtářem 
Starého Města pražského.56 V Čes-
kých Budějovicích svolil r. 1296 král 
Václav II. na žádost urburéře a min-
cíře Claricia, jemuž dědičně propůj-
čil tamější rychtu, k převodu rych-
ty do rukou jeho syna a dědiců.57 
Spojitosti s horním podnikáním na-
cházíme v tomto období i u dalších 
reprezentantů rychtářského úřadu 
– tak Jan z Rožmitálu, nepochybně 
bratr Ortliba z Rožmitálu,58 jemuž 
v r. 1293 prodal Václav II. dědičně 
rychtářský úřad v Nymburce,59 byl 
v r. 1305 rychtářem v Kutné Hoře 
(byl tehdy se dvěma společníky 
spoluvydavatelem listiny v důlních 
záležitostech).60

Sledujeme-li  problematiku  so-
ciálního původu rychtářů v souvis-
losti s formováním se městské eli-
ty, respektive s těmi měšťany, kteří 
díky své „Ratsfähigkeit“ obsazovali 
posty v konšelském kolegiu, pak 
nutně vyplynou další sociální spoji-
tosti těchto osob, a to s dvorskými 
„funkcionáři“, respektive osobami 
zapojenými zprvu do provinciální 
správy. To se zdá být pro danou 
dobu zcela logické, neboť tito lidé 
mohli své dosavadní zkušenosti se 
správní agendou plně využít i v po-
měrech formujících se měst. Dosud 
nejdůkladněji byla tato problemati-
ka sledována pro královská města 
Brno a Most.61 Zatímco pro Most jde 
jen o jednoho úředníka, Alberta, kte-
rý mohl z roviny provinčního soudce 
přejít do stejného postu v městské 
správě,62 více spojitostí se vynořilo 
právě v Brně. Nejenže k r. 1247 je 
zde prokazatelně spojena funkce 
rychtáře a mincmistra, ale už před-
chozí rychtář, který bývá mylně spo-
jován pro r. 1240 s provinčním soud-
cem, nepochybně tuto roli zastával 
již v institucionálním městě, přičemž 
mohl využít svých zkušeností z pos-
tu provinciálního „villic-a“.63 Spojení 
úřadu provinciálního a městského 
soudce v jedné osobě je pak doloži-
telné pro královské město Olomouc 
ještě k r. 1301.64 V této souvislosti 
je nutno rovněž připomenout, že i 
výše zmíněný rychtář Starého Měs-
ta Pražského z r. 1234 měl úzký 
vztah k dvorským úředníkům.65 

Co se týče hloubkové obsahově 
diplomatické analýzy, dokládající 
formování se správní elity ve 13. 
a počátku 14. století v královském 
Brně, bylo i u dalších předních br-
něnských měšťanů té doby, tedy ne-
jen v případě rychtáře, možné dolo-
žit jejich provázání s dalšími provin-
ciálními úředníky a s panovníkovými 
notáři. Ani toto zjištění se ale zřejmě 
nevymyká z dobových daností a 
možností – že se totiž královský, re-
spektive královnin notář mohl záro-
veň či následně uplatnit i v městské 
správě, bylo pro poslední desetiletí 
13. století komplexními diplomatic-
kými rozbory dostatečně prokázáno 
i pro Staré Město pražské i Jihlavu.66 
Další závěry předmětné studie pro 
Brno se zdají rovněž nasvědčovat 
skutečnosti, že na lokaci města se 
účastnilo celé konsorcium (rychtář 
Alram, měšťan Niger, svatopetrská 
kapitula), čímž by se lokace tohoto 
města, které se záhy stalo výraznou 
odvolací stolicí na jihoněmeckém 
právu, přibližovala Bratislavě a ně-
kterým dalším městům na území 
dnešního Slovenska.67 

V těchto souvislostech je také 
evidentní, že mnozí z prvních pří-
slušníků městské elity či patriciátu68 
disponovali značným movitým i ne-
movitým majetkem,69 což rozhodně 
neplatí jen pro Brno, ale také pro 
mnohá další města. Zprávy o mi-
moměstských statcích v držení jak 
jednotlivých měšťanů, tak postupně 
i v držení celých městských komu-
nit, se množí ve druhé polovině 13. 
století a rozbory listinné látky z celé-
ho 13. století více či méně průkazně 
naznačují, že pravomoc městských 
soudů se vztahovala i na spory o 
venkovské majetky měšťanů.70 Ko-
lem měst (a někdy i ve vzdáleněj-
ším okolí) se tak vytváří okruh lokalit 
s městem hospodářsky svázaných, 
avšak míra jejich právní vázanosti 
na město mohla být různá. V loka-
litách na severoněmeckém právu, a 
to zejména ve městech na teritoriu 
Slezska a severní Moravy (Jevíč-
ko,71 Horní Benešov, Brušperk)72 
shledáváme výrazněji formulova-
nou zásadu přináležitosti i těchto 
městských vsí pod pravomoc měst-
ského rychtáře – lokátora (včetně 
hrdelních pří) a v těchto případech 
se obvykle v naší historiografii pro 
tuto právní provázanost přejímá pů-
vodně německý pojem „Weichbild“ 
(v českém překladu jako vikpilda).73 
Jisté náznaky o plánovité zřízení 
vikpildy shledává novější literatura 
také u Poličky74 a Starého Bezdě-
zu.75 I města řídící se v dalším vý-
voji zásadami jihoněmeckého práva 
sice bývala vybavována pozemko-
vým majetkem na venkově, pravo-
moc nad nimi ovšem podle stávají-
cích zjištění připadala celé městské 
komunitě, což ovšem nevylučovalo, 
že by v soudních přích neměl mít 
rozhodující slovo i zde městský 
rychtář. 76 Bádání posledních let na-
značuje, že nebyl vyloučen přerod 
běžných městských vsí („Stadtdör-
fer“) k vikpildnímu zřízení a že moh-
lo v takovém případě jít o postupný 
proces.77 Důležitý je také poukaz na 
skutečnost, že právní okruhy měst 
souvisí jen velmi volně s vymeze-
ním obvodu mílového práva.78

Pokusme se tedy nyní nastínit, 
jak bývali městští rychtáři ustano-
vováni. V naší literatuře již bylo pře-
svědčivě poukázáno na skutečnost, 
že na rozdíl od některých němec-
kých měst a hlavně měst v Uher-
ském království se v našich pomě-
rech neuplatňovala zásada volby 
tohoto městského představeného, 
ale vždy o jeho dosazení do úřadu 
rozhodovala vrchnost. Jako na je-
diný, výjimečný případ se poukazo-
valo na Hodonín, podobná možnost 
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však platila – i když zřejmě jen na 
přechodnou dobu a v období o ně-
kolik desítek let pozdějším – také 
v královských městech Znojmě a 
Kadani. Případ Hodonína je opráv-
něně dáván do souvislosti s faktem, 
že privilegium pro toto město vydala 
r. 1238 (nikoli tedy roku 1228, jak 
tradovala starší literatura)79 královna 
Konstancie, druhá žena Přemysla 
Otakara I. a dcera uherského krále 
Bely III., inspirována zjevně pomě-
ry, na jaké byla zvyklá ze své domo-
viny. Nejde sice o vlastní zakládací 
listinu v technickém slova smyslu, 
nicméně privilegiem jsou uděleny 
městu rozsáhlé výsady, kromě jiné-
ho možnost volby rychtáře. V privi-
legiu se rovněž uvádí, že v Hodoní-
ně byl zavražděn královnin „villicus“ 
Petr, jehož postavení interpretuje 
novější literatura v intencích poměrů 
obvyklých v Uhrách jako bývalého 
městského rychtáře.80 K této inter-
pretaci  se ještě vrátíme, naznačme 
tedy nyní, jak mohli ovlivňovat výběr 
osoby na rychtářském stolci měš-
ťané znojemští a kadaňští. Znojem-
ským měšťanům tuto možnost, totiž 
skutečně „ex se annis singulis iudi-
cem eligendi“ udělil r. 1307 Jindřich 
Korutanský, neobvyklé je ale v na-
šich podmínkách i další ustanovení, 
totiž, aby užitky ze soudu požívalo 
„perpetuo“ samo město 81 – pokud 
se totiž tato výsada ještě vyskytu-
je, a to v případě Kolína, Čáslavi a 
Ústí nad Labem, jde o nedatovaná 
znění (někdy před r. 1278) známá 
jen z formulářových sbírek, ze kte-
rých ale vyplývá, že oprávnění má 
určité město využívat jen na dobu 
nezbytně nutnou k výstavbě pev-
ných hradeb.82 Navíc další události 
nasvědčují tomu, že výsada už ná-
sledujícího roku pozbyla smyslu.83 
Naproti tomu větší věrohodnost je 
třeba přičítat formulaci listiny Jana 
Lucemburského z r. 1319 pro Ka-
daň,84 jejíž jedno ustanovení zmiňu-
je, že kadaňští konšelé si po poradě 
s ostatními měšťany mohou sami ur-
čovat městského rychtáře a výběr-
čího mýta (...iudicium et theloneum 
nemo habet vel debet concedere, 
commitere vel locare nisi iurati cum 
communi consensu…“), což prý 
platí již po delší čas („a longis retro-
actis temporibus“).85 I když někteří 
autoři tuto možnost zpochybňují, a 
to také v souvislosti s tím, že podle 
starších formulářových dokladů se 
zdejší rychta dostala v 90. letech 
13. století do dědičného držení dvou 
zdejších měšťanů,86 novější literatu-
ra tuto možnost bere v potaz,87 tak-
že kadaňští by se uplatněním svého 
vlivu na obsazení rychtářského úřa-

du postavili po bok hodonínským,88 
i když až někdy na přelomu 13. a 
14. století. 

Výše rozebírané zakládací listiny 
dosvědčují ve většině případů (a to 
i v nekrálovských založeních), že 
lokátor se ve vysazované lokalitě 
stával soudcem, což byla kromě da-
rování svobodného nemovitého ma-
jetku (areí, lánů a jiných zeměděl-
ských pozemků v různém rozsahu 
často též různých „provozoven“ jako 
byly masné a chlebné krámy, lázně, 
pivovary a mlýny, případně i celé 
vsi)89 přídatná náhrada – v podobě 
obvyklé třetiny ze soudních pokut 
– za prostředky vynaložené jím při 
lokaci.90 V několika případech pak 
je zřejmé, že tento úřad měl loká-
tor a jeho potomci držet dědičně (ve 
Starém Bezdězu a Chrudimi). O dě-
dičném rychtáři víme rovněž ze zně-
ní nejstarší listiny pro Uničov,91 re-
spektive z posledních desetiletí 13. 
století také u Čáslavi (před r. 1278), 
Mostu a Vysokého Mýta (před r. 
1291), což jsou ovšem, jak zmíně-
no, ne zcela hodnověrné doklady 
z formulářových sbírek.92 Příliš váhy 
také nemůžeme přičítat výše zmí-
něnému dědičnému prodeji rychty 
dvěma společníkům v Kadani, které 
nejspíše mělo velmi krátké trvání. 
Tři listiny pro Nymburk z období vlá-
dy Václava II. (z přelomu 80. a 90. 
let 13. století), z nichž ovšem první 
dvě jsou doloženy také jen z formu-
lářů,93 naopak napovídají, že původ-
ně dědičné rychtářství se opakova-
ně stává předmětem prodeje. Ačkoli 
z těchto dokladů vyplývá, že dědič-
né držení rychty bylo obvyklejší ve 
městech, u nichž jsme schopni, pří-
padně i z mladších dokladů, doložit, 
že praxe jejich městského rychtáře 
se řídila zásadami severoněmec-
kého práva,94 dědičné rychtářství 
není prokazatelné u nejvýznam-
nější odvolací stolice tohoto práva 
v Čechách, totiž v Litoměřicích,95 
bylo však naopak zjistitelné, i když 
až pro začátek 14. století, v jednom 
z předních moravských královských 
měst na jihoněmeckém právu, to-
tiž v Brně.96 Podobně ani zmíněná 
města Chrudim a České Budějo-
vice, kde rychtu získali r. 1296 dě-
dicové urburéře a mincmistra, se 
neřídila magdeburským právem.97 
Zcela opačné možnosti, totiž usta-
vení rychtáře určitého města panov-
níkem jen na velmi krátkou dobu, se 
bohužel zakládají jen na dokladech 
známých z formulářových sbírek, a 
to z počátku 90. let 13. století pro 
Hradec Králové,98 Klatovy a Kolín.99 
Zatímco v prvém případě měl Vác-
lav II. udělit rychtářství na 4 roky 

pražskému měšťanovi,  a to za po-
platek 100 hřiven stříbra, 10 hřiven 
zlata a 4 postavy gentského sukna, 
v obou dalších šlo jen o jeden rok, v 
Klatovech Konrádu Pisingerovi, kte-
rý by měl zaplatit ve třech lhůtách 
do královské komory 50 hřiven stří-
bra,100 v Kolíně by pak (bez udání 
přesné ceny) byl zmocněným jakýsi 
„dilectus fidelis noster Pernoldus.“ 
Zdá se, že hlavní motivací byl, po-
dobně jako v případě prodeje dědič-
ného nymburského rychtářství za 
220 hřiven stříbra a sud cizího vína 
(jak nazná výše Ortlibovi z Rožmitá-
lu)101 bezprostřední finanční benefit 
pro královskou komoru.102 Zvláštní 
případ představuje následný prodej 
rychty v Kouřimi – v listině Václava 
III. z r. 1306 dal panovník svolení, 
aby ji rychtář Diviš, který ji předtím 
koupil od Václava II., mohl sám pro-
dat jinému kouřimskému měšťano-
vi.103

Vcelku tedy můžeme pro české 
a moravské poměry shrnout, že dě-
dičnost rychtářského úřadu nebyla 
úplně obvyklá a že v tomto směru 
nebyl zřejmě podstatný rozdíl mezi 
městy na severoněmeckém a jiho-
německém právu. Podstatné ovšem 
je, že ve všech dobových králov-
ských městech představoval rych-
tář až do poslední třetiny 14. století 
jednoznačně exponenta panovní-
kových zájmů. Nejvyšší suverén 
si tak udržoval kontrolu nad děním 
ve „svých“ městech (podobně ve 
městech poddanských plnil tuto roli 
rychtář dosazovaný vrchností). Je-
dinými městy, kde se zmiňuje volba 
rychtáře, jsou tak k r. 1238 Hodonín 
a k r. 1319 s odvoláním na předcho-
zí vývoj Kadaň, není ovšem známo, 
jak se zde možnost volby rychtáře 
komunitou měšťanů (anebo konše-
ly) odvíjela v dalších desetiletích.104 
Přerod městského soudce v osobu 
podřízenou městské radě obecně 
uspíšily až husitské války, přičemž 
jediným městem, kterému byla rych-
ta dědičně prodána již dříve a jehož 
představitelé získali sami absolutní 
vliv na ustanovování rychtáře, bylo 
r. 1372 královské město Brno105 (z 
mladších pramenů ale víme, že se 
zde rychtářský úřad neobnovoval 
pravidelně každým úředním ro-
kem). Zde také můžeme jako pro 
jediné naše město zatím přesvěd-
čivěji doložit, že na jeho založení 
už někdy ve 30. letech 13. století 
se nepodílela jen jedna osoba, ale 
celé konsorcium, sestávající kromě 
jiných světských a církevních osob 
také z rychtáře.

Co se týče sociálního původu 
osob, jež jsme nalezli na rychtář-
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ském stolci, souvisí s logikou obec-
ného vývoje, že sem byly ustavo-
vány osoby zkušené, respektive že 
se jimi v nově lokovaných městech 
stávali povětšinou sami lokátoři, 
kteří se v souvislosti s přiznáním 
rychtářského úřadu se stali nejen 
důležitými činiteli ve správě města, 
ale zároveň osobami obdařenými 
mimořádným nemovitým majet-
kem. Je ovšem nepochybné, že 
větším majetkem lokátoři museli 
disponovat už dříve, neboť lokaci 
zprvu „založili“ vlastními prostředky. 
Jak jsme prokazovali, značná část 
rychtářů, a to i těch, u nichž nemů-
žeme zjistit spojitost s původním 
lokátorským projektem, se anga-
žovala ve specializovaném horním 
podnikání – tak z prvopočátečního 
období jsme tyto souvislosti nalezli 
ve Starém Městě pražském, Jihla-
vě a Brně, v 80. letech 13. století v 
Litovli a ještě později, v době vlády 
Václava II., v Českých Budějovicích 
a Kutné Hoře. Rychtářský úřad také 
panovník uděloval svým věrným 
(služebníkům) – například Václav II. 
v Kolíně a Litoměřicích.106 U Brna a 
Mostu se jeví být přesvědčivě pro-
kázáno, že prvními rychtáři se sta-
ly osoby, které měly zkušenosti již 
z provinční správy (vykonávaly v ní 
funkci vilika, která také do značné 
míry obnášela výkon soudních pra-
vomocí). V Olomouci jsme pak na-
lezli spojeny funkce provinciálního a 
městského soudce ještě na samém 
počátku 14. století.

V nomenklatuře tohoto úřadu 
jsme se nejčastěji setkávali s latin-
skými pojmy „iudex“ nebo „advoca-
tus“, uvedení termínu „villicus“ při-
cházelo jen v případě Hodonína. 
Jelikož ovšem se tento vilik uvádí v  
listině z r. 12/3/8 už jako zemřelý, 
není ani zde úplně vyloučeno, že 
královna Konstancie měla na mys-
li správce (vladaře) svých širších 
statků, o nichž víme, že se rozklá-
daly jak na moravské, tak uherské 
straně hranic.107 V každém případě 
ovšem platí, že termín „villicus“ je 
naopak běžně používán pro soud-
ce už v hodnosti městské v Uhrách 
a tedy i ve městech dnešního Slo-
venska. Ale i zde je alternativně uží-
váno pojmu “iudex“ – například při 
obnovení výsad Zvolenu a Krupině 
Belou IV.  r. 1243 a 1244108 a udě-
lení nových výsad tímtéž panovní-
kem Banské Bystrici r. 1255,109 kde 
se při výsadě volby rychtáře užívá 
přímo spojení „vilicus seu iudex“,110 
přičemž pojem „iudex“ se stává 
frekventovanějším až v průběhu 14. 
století.111

I na Slovensku začala tzv. refor-

ma měst přibližně ve stejné době 
jako v českých zemích (od 30. let 
13. století)112 a v průběhu 13. století 
zde byly položeny základy k převáž-
né většině předních královských (a 
též některých vrchnostenských)113 
a báňských měst, jakož i menších 
městeček. Celkem jde o necelé 
tři desítky lokalit městského typu, 
ovšem některé tehdy obdařené vý-
sadami se později ve města nevy-
vinuly.114 Jejich kategorizace je ale 
ještě obtížnější nežli v českém stá-
tě, neboť i pro města se zde nadále 
užívá pojmu „villa“ a termín „civitas“, 
užívaný v Čechách a na Moravě pro 
městské lokality přednějšího význa-
mu, nastupuje v Uhrách a tedy i na 
Slovensku až ve 14. století. Termín 
„oppidum“, které od samého po-
čátku vzniku institucionalizovaných 
měst naopak na našem území na-
značuje lokalitu nižního významu 
nežli plnohodnotné město, se pro 
lokality typu městeček na sloven-
ském území ujímá až v pokročilém 
14. století.115 

Markantní na první pohled je 
ovšem to, že výsadní listiny panov-
níkovy či případně i jiných vyda-
vatelů116 nesměřují k jednotlivci (v 
Čechách a na Moravě, jak jsme do-
kládali k lokátorovi či pánovi města), 
ale zásadně ke kolektivu hostí, al-
ternativně označovaných také jako 
„cives“,117 už se tedy v dané lokalitě 
zdržujících. V této souvislosti musí-
me podotknout, že v případě Hodo-
nína neuvádí uherská královna jako 
vydavatelka listiny hosty, ale jen jí 
povolané muže – „viros honestos 
Theutonicos“. Uherští panovníci, 
potažmo jiní suverénové, se obra-
cejí ve všeobecných adresách před-
mětných výsadních listin především 
k lidem, kteří nejsou domácího pů-
vodu, tedy hostům („hospites“). Ti i 
do tehdejších Horních Uher, stejně 
jako do českého království, přichá-
zeli převážně z Německa, mohlo 
však také jít o románské obyvatel-
stvo, zejména z Porýní a z oblastí 
dnešní Belgie (v uherských prame-
nech byli zváni tito přistěhovalci jako 
„“Latini“).118 Noví obyvatelé součas-
ně získávali, jak známo, pravomoc 
určit si mezi sebou rychtáře (a pří-
padně i volit duchovního správce 
lokality).119 Naproti tomu v českých 
poměrech volba faráře nepřichá-
zela vůbec v úvahu a možnost 
svobodného rozhodování měšťanů 
o obsazení rychtářského postu se 
projevila v prvotní fázi vývoje našich 
měst jen v případě Hodonína, a to 
právě pod uherským vlivem (závaž-
nou paralelu zde představují privile-
gia Stoličného Bělehradu z r. 1237 

a Trnavy z r. 1238).120 Uvedené 
skutečnosti se zdají na první pohled 
nasvědčovat vyšší autonomii nově 
zakládaných měst na slovenském 
území, ovšem menší míra vrchní-
ho dohledu mohla mít z dnešního 
našeho pohledu kontraproduktivní 
důsledky – jak bylo v poslední době 
přesvědčivě prokázáno pro Trnavu, 
dané skutečnosti vedly v důsledku 
naopak k větší individualizaci moci 
a majetků rychtáře. Potomci původ-
ního lokátora zde tak představovali 
po dlouhou dobu (do 40. let 14. sto-
letí) jakousi dědičnou dynastii s po-
stavením na úrovni dobových šlech-
ticů,121 takže možný vliv měšťanské 
komunity na obsazení tohoto úřadu 
byl praxí anulován. Instalace pří-
slušníka šlechtické rodiny do rych-
tářského úřadu je ostatně doložena 
i v Bratislavě.122 

Řečenému samozřejmě odpo-
vídá i skladba výsadních listin pro 
hosty,123 lišící se tedy značně od 
zakládacích listin v Čechách a na 
Moravě. Mezi udělovanými opráv-
něními, které nemají paralelu v čes-
kých podmínkách, se uvádí závazek 
účastnit se buď stanoveným kontin-
gentem, nebo podle možností králo-
vy vojenské výpravy124 a osvoboze-
ní od povinnosti hostit vyšší hodnos-
táře při jejich příchodu do města.125 

A tak jediným privilegiem, které 
má mnohé podobnosti se zakláda-
cími listinami českých a moravských 
měst, zůstává privilegium Václava II. 
jako vévody krakovského a sando-
měřského z r. 1292, určené pro lo-
kátora a rychtáře v Podolínci.126 To 
ovšem pro tuto lokalitu nebylo první 
svého druhu – pro téhož rychtáře 
(ve Václavově listině uveden jako 
„advocatus“ Heidenreich) vystavila 
již v 70. letech 13. století obdobnou 
zmocňovací listinu Kunhuta, dcera 
Krále Bely IV. a žena krakovského 
a sandoměřského vévody Bolesla-
va. A jelikož tato listina byla zničena 
při tatarském vpádu, vydavatelka ji 
Podolínci vzápětí – r. 1289 – obno-
vila.127 Ačkoli privilegium z r. 1292 
je plně důvěryhodným vyhotovením 
z Václavovy panovnické kanceláře, 
128některé jeho formulace jsou po 
obsahové stránce méně obvyklé 
– tak oproti v našich poměrech ob-
vyklému přímému výčtu jemu udě-
lených svobodných lánů (od dvou 
do pěti) se zde stanovuje, že jemu a 
potomkům má náležet každý šestý 
lán,129 přičemž mezi dalším výčtem 
nemovitého majetku, jímž má být 
obdařen, figurují nejen běžné chleb-
né a masné lavice, ale také lavice 
ševcovské,130 jatka131 a sklad vína, 
ze kterého, podobně jako z chleb-



ných lavic, mu má připadnout šes-
tý díl platů,132 což podle stávajících 
výzkumů více korespondovalo s do-
bovými privilegii pro malopolská 
města.133 Doporučení, že se lokali-
ta má řídit magdeburským právem, 
jinak ve své době v uherských po-
měrech neobvyklé, navazuje už na 
ustanovení v listině Kunhutině a 
tedy na praxi známou v té době jak 
v polském království, tak ovšem i v 
českých zemích.134 Zatímco volná 
dispozice majetky fojtství odpovída-
la tehdejším poměrům v Malopol-
sku, další výsady, totiž zákaz vaře-

ní piva v mílovém okruhu, udělení 
práva skladu a povinnost budovat 
a opravovat městské opevnění135 
mají evidentní souvislosti s obdob-
nými výsadami měst v českých ze-
mích.136 

Zjištěné nás tedy jistě opravňuje 
k souhrnnému konstatování v tom 
smyslu, že formování se měst jako 
lokalit nového typu sice probíhalo 
v českých zemích i na Slovensku 
v jedné časové vrstvě, ovšem s roz-
dílným akcentem na jednotlivé měs-
totvorné fenomény, a to v souhlase 
s celkovou politickou strategií jejich 

vládců. V případě pomezních lokalit 
pak zjišťujeme pochopitelné prolí-
nání usancí obou stran (to v přípa-
dě Hodonína, v případě Podolínce 
ještě i strany třetí, jíž bylo Malopol-
sko), které, řečeno moderními slo-
vy, mohlo přispívat ke vzájemnému 
obohacení kultur.
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71 REF. 16, s. 61 shrnuje veškerou stá-

vající literaturu týkající se Jevíčka s tím, že 
sice listina Přemysla Otakara II. z r. 1258 
je v některých pasážích interpolována, 
nicméně město zřejmě v uvedeném roce 
skutečně vzniklo. Jako typický příklad už 
utvořeného vikpildního okruhu uvádí Je-
víčko KUHN, Walter : Die Stadtdörfer der 
mittelalterlichen Ostsiedlung. In: Verglei-
chende Untersuchungen zur mitterlalter-
lichen Ostsiedlung. Böhlau Verlag, Köln 

– Sien, 1973, s. 246. Naproti tomu okruh 
kolem Horního Benešova považuje za te-
prve se utvářející (tamtéž, s. 247 – 248). 
K Benešovu též KEJŘ, Jiří.: Vznik měst-
ského zřízení, s. 165 a pozn. 313 tamtéž.

72Ref. 16, s. 167 a pozn. 341 tamtéž a 
s. 168, že k těmto lokalitám bychom měli 
na základě listiny zábřežského kastelána 
Protivena z r. 1278 řadit i severomorav-
ský Šilperk. 

73 Jde o mladší český překlad němec-
kého výrazu „Weichbild“. Podle J. KEJŘE, 
Vznik městského zřízení, s. 169, nachází-
me v naší pramenné základně protějšek 
v termínu „districtus“. Závažné je zjištění 
Jaroslava BAKALY pro oblast severní Mo-
ravy v tom smyslu, že vikpildní soustava 
vázáná na emfyteusi sem nepronikala ze 
Slezska, ale měla starší domácí kořeny, 

vázané na předkolonizační újezdy („circui-
tus“); BAKALA, Jaroslav: K otázce konti-
nuity osídlení v lokovaných městech opav-
ské provincie. Časopis Slezského muzea, 
série B – vědy historické, 22, 1975, s. 61 

– 65. Další jeho studie shrnuje ŽEMLIČKA, 
Josef: „Právo nucené směny“, s. 523. Ref. 
64.

74 ŽEMLIČKA, Josef: „Právo nucené 
směny“, s. 524; Ref. 6., s. 165. 

75 KUHN, Walter: Die Stadtdörfer, s. 
249 – 250; Ref. 6., s. 165.

76 KUHN, Walter: .Die Stadtdörfer, s. 
521 uvádí jako typický příklad Uherské 
Hradiště. Ač tato problematika není ještě 
do důsledku probádána, nešlo v těchto 
případech zjevně o roli dědičného rych-
táře, ale o rychtáře dosazovaného na ur-
čité období.

77 ŽEMLIČKA, Josef: „Právo nucené 
směny“, s. 524. 

78 Ref. 16, s. 169, 185.
79 Ref. 49.
80 KEJŘ, Jiří : O nejstarší listině, s. 77, 

81; Ref. 49.
81 CDM VI, s. 10-11, č. 12. Užitky 

z rychty měly pak především sloužit na 
různé stavební úpravy a vylepšování hra-
deb. 

82 Ref. 16, s. 129 a pozn. 137 tamtéž. 
83 To naznačuje VOJTÍŠEK, Václav: 

Soud a rada v královských městech čes-
kých, In: Výbor rozprav a studií. Praha, 
1953, s. 257, v RBM II však listina, jíž by 
král Jindřich r. 1308 Znojmo zastavoval, 
není evidována; ČECHOVÁ, Jiřina: Zno-
jemská rychta v období předhusitském. In: 
Jižní Morava, 5, 1969, s. 79 se sice také 
zmiňuje o tom, že tohoto roku bylo Znoj-
mo králem zastaveno, ale ani její odkaz 
na CDM není přesvědčivý; Ref. 16, s. 233; 
Ref. 70.

84 CIM II, s. 186 – 187, č. 111.
85 HOFFMANN, František: České 

město, s. 258 uvádí, že pokus o volbu 
rychtáře se v Kadani stal již k r. 1291. Má 
zřejmě na mysli formulářový kus, který se 
týká nejmenované lokality, ale vydavate-
lem edice CIM J. ČELAKOVSKÝM (CIM 
II,s. 110-111, č. 45), byl ztotožněn s Ka-
daní a o volbě rychtáře je v něm skutečně 
řeč („iudicem…cives eligerint“); RAK, Petr: 
Přemyslovská Kadaň ve světle písemných 
pramenů (Docentce Lence Bobkové k ži-
votnímu jubileu). In: Minulostí Západočes-
kého kraje, XXXIII, 1998, s. 74.

86 VOJTÍŠEK, V.: Soud a rada, s. 257 
– 258; Ref. 16, s. 233; Ref. 70; Ref 80. 

87 RAK, Petr: Přemyslovská Kadaň, 
s. 75.

88 Ještě ve studii z r. 1983 k hodonínské 
listině (viz pozn. 49) J. KEJŘ o volbě rych-
táře v našich poměrech kromě Hodonína 
neuvažuje, ve své práci Vznik městského 
zřízení, s. s. 233 a pozn. 70 tamtéž sice 
případ Kadaně a Znojma navozuje, ale 
ne jako dlouhodoběji průkazný. Na okraj 
ještě dodáváme, že spojení rychtářství a 
mýta k němu příslušejícího se objevuje v 
listině Václava II pro Nymburk z 1293 VI. 
28 (viz pozn. 59) a téhož vydavatele pro 
Vysoké Mýto, v tomto případě je rychta i 
s mýtem dědičně prodána (jde však pou-
ze o formulářové znění předmětné listiny 
(CIM II, s. 120, č. 58); Ref. 16, s. 129 a 
pozn. 137 tamtéž; Ref. 16, s. 234 ještě 
upozorňuje na případ biskupské Kroměří-
že, jíž biskup r. 1290 slíbil, že bude rych-
táře obnovovat s radou kmetů, podle jeho 
mínění to však nic nemění na skutečnosti, 
že rychtář i zde byl prokazatelně orgánem 
pána města.
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89 O budování vesnic lokátory se dozví-
dáme ze zakládacích listin Bruntálu a Hor-
ního Benešova. V případě Německého 
Brodu vrchnost, totiž Smil z Lichtemburka, 
naopak ves rychtáři, manželce a dědicům 
převedl do dědičného a svobodného vlast-
nictví jen s tím závazkem, že mají v čas 
války vypravit do pole „zbrojného muže“. 
V celé naší listinné látce je to jediný pří-
pad rychtářského závazku ve vojenských 
záležitostech. 

90 Explicitně není tato skutečnost vyjá-
dřena v listinách pro Kynšperk, Křenovice 
a pro Roudnici.

91 Ref. 16, s. 235; Ref. 42.
92 CIM II, s. 90 – 91, č. 29; CIM II, s. 115 

– 116, č. 53; CIM II, s. 120, č. 58.
93 Dvě listiny údajně Václava II, rámco-

vě datovatelné před r. 1287 viz CIM II, s. 
102 – 103, č. 38 a CIM II, s. 103 – 104, č. 
39 a dále již výše zmiňovaná listina Vác-
lava II. z 1293 VI. 28; Ref. 59. 

94 Chrudim, která se počátkem 14. sto-
letí stala věnným městem české králov-
ny a Čáslav se podle mladších dokladů 
řídily jihoněmeckými právními zásadami; 
HOFFMANN, František: K oblastem čes-
kých práv městských, s. 40 – 41. 

95 Ref. 6., s. 235. Zde zejména tři listin-
né kusy z 90. let 13. století, známé ovšem 
jen z formulářových dochování, nasvěd-
čují častému střídání rychtářů (v jednom 
případě král svěřil úřad přímo svému slu-
žebníkovi). CIM II, s. 113, č. 49; CIM II, s. 
113 – 114, č. 50; CIM II, s. 114 – 115, č. 
51. 

96 DŘÍMAL, Jaroslav a kol: Dějiny měs-
ta Brna, I, Brno, 1969, s. 66. U rychtářů 
od 40. let do konce 13. století, jejichž 
jména neznáme kontinuitně, tak bohužel 
nemůžeme prokázat, zda šlo o potomky 
jednoho člověka; SULITKOVÁ, Ludmila: 
Několik poznámek, s. 50 – 51.

97 Ref. 6., s. 154; Ref. 94.
98 Listina datována rámcově před r. 

1291. CIM II, s. 109, č. 44.
99 Oba doklady rámcově datovány před 

r. 1291, CIM II, s. 112, č. 47; CIM II, s. 112 
– 113, č. 48; Ref. 6., s. 129 a pozn. 137 
tamtéž. 

100 Pro Klatovy známe ještě předchozí 
panovnickou listinu z 1288 X. 8. (CIM II, s. 
105 – 107, č. 41), jíž král schválil založení 
tamějšího špitálu měšťanem Konrádem 
z Pomuka. Výčet majetku, který Konrád 
špitálu věnoval, vyvolává dojem, že mu-
selo jít o majetky, které byly původně so-
učástí „lokátorského“ nadání (uvádí se 5 
lánů, 2 masné lavice, mlýn, lázeň, pivovar 
s lukami a dalšími polnostmi). 

101 Ref. 58; Ref. 60.
102 Ref. 6., s. 39.
103 1306 I. 5., CIM II, s. 145 – 146, č. 

80.
104 V době koncipování této studie bo-

hužel ještě nebyla k dispozici chystaná 
nová publikace o dějinách Hodonína do r. 
1948, v níž by se dala očekávat i odpověď 
na tuto otázku.

105 DŘÍMAL Jaroslav a kol.: Dějiny 
města Brna, s. 66.

106 Z téhož období však existují i dokla-
dy, že úřad zastával některý z cizích nebo 
místních měšťanů (v případě Hradce Krá-
lové měšťan pražský, v případě Kouřimi 
zdejší měšťan.

107 Srov. pozn. 49 a 80. O kompetencích 
vilika, viz. nejnověji ŽEMLIČKA, Jozef: 
Kasteláni, vilikové a beneficia v netrasfor-
mované transformaci. ČČH 106, 2008, s. 
122-123, 126-127. JAN, Libor: Vývoj zem-
ského soudu a správa středověké Moravy. 

Brno, 2000, s. 42 – 54 (zvláště s. 46) vyjá-
dřil názor, že vilik coby provinciální neboli 
královský soudce nabýval už někdy před 
polovinou 13. století v obvodu své provin-
ciální (krajské) působnosti pravomoci sou-
dit i trestně právní případy z veřejné moci 
(ne tedy jen na základě soukromé žaloby 
poškozeného), což jej sbližovalo s rych-
táři tehdy se formujících měst. 

108 JUCK, Ľ.: Výsady, s. 37, č. 8 a s. 38, 
č. 12 s odkazem na MARSINA, Richard: 
(ed.): Codex diplomaticus et epistolaris 
Slovaciae (CDSl) II, Bratislava 1987, s. 93-
94, č. 139 a s. 111-112, č. 167 (správně 
má být č. 168). 

109 JUCK, Ľubomír: Výsady, s. 42, č. 
25 s odkazem na CDSl II, s. 340 – 341, 
č. 491.

110 MARSINA, Richard: K vývoju miest 
na Slovensku do začiatku 15. storočia. 
Historický časopis, 21, 1973/3, s. 345. V 
pozn.. 49 na téže straně je upozorněno, 
že výjimečně (v případě Svätého Kríža, 
dnes Žiaru nad Hronom r. 1246) je dolo-
žen termín „maior villae“.

111 Ref. 110, s. 353.
112 V jiných součástech tehdejších Uher, 

především v Dalmácii a Zadunajsku, moh-
la být situace jiná, neboť města zde měla 
starší tradice; MARSINA, Richard: Refor-
ma stredovekých miest v Uhorsku. Histo-
rický časopis, 31, 1983/2, s. 165 – 168.

113 Žiaru nad Hronom udělil výsady 
v podstatě shodné s výsadami králov-
ských měst ostřihomský arcibiskup (JUCK, 
Ľubomír: Výsady, s. 39, č. 13) a Komárnu 
bán Tomáš, zároveň ve funkci župana ko-
mitátů bratislavského, nitrianskeho a ko-
márňanského. Ačkoli ten si soudnictví ve 
všech věcech na prvém místě ponechává 
pro sebe, připouští rovněž, aby si zdejší 
hospité svého soudce sami zvolili; JUCK, 
Ľubomír: Výsady, s. 63, č. 56.

114 MARSINA, Richard: K vývoju miest, 
s. 364; MARSINA, Richard: Reforma, s. 
172 – 175. V časovém sledu by tedy šlo 
o Trnavu, Zvolen, Krupinu, Spišské Vla-
chy, Nitru, Košice, Banskou Štiavnicu, 
Banskou Bystricu, Komárno, Kežmarok, 
Levoču, Gelnicu, Bratislavu, Podolínec, 
Prešov, Veľký Šariš a Sabinov. Zatímco 
ve studii K vývoju miest uvádí R. MARSI-
NA v tomto výčtu i Nemeckou (v období 
socialismu Partizánskou) Ľupču, v novejší 
studii Reforma, s. 174 naznačuje, že se 
tato, podobně jako též v Liptově založe-
né báňské město Hybe, nikdy ve skuteč-
né město nevyvinuly. Ve studii K vývoju 
miest, s. 364 a pozn. 74 tamtéž tedy za-
řazuje mezi městečka (opět v časovém 
sledu) Starý Tekov, Babinou a Dobrou 
Nivu, Hybe, Spišské Podhradie, Spišský 
Štvrtok, Spišskou Sobotu, Spišskou Be-
lou a s otazníkem také Ľubicu. K výsad-
ním listinám pro města konce Arpádov-
ské éry: SULITKOVÁ, Ludmila: Listiny 
Ondřeje III.  pro města. In: Vývoj správy 
miest na Slovensku do roku 1918. Zborník 
príspevkov z konferencie. Rimavská So-
bota, 1984, s. 99 – 118. Oblast tehdejších 
Horních Uher byly oproti Dolním Uhrám 
více urbanizovaná – například z tzv. ta-
vernikálních měst, jichž se utvořilo na 7 a 
jež byla městy první kategorie, leželo na 
teritoriu Slovenska plných 5 (Košice, Bra-
tislava, Trnava, Prešov a Bardejov). Tomu 
také odpovídá zjištěná skutečnost, že to-
tiž z celkového počtu privilegií 13. století 
pro města na území Uher tvořily listiny pro 
dnešní území Slovenska téměř polovinu 
(68 ze 147; MARSINA, Richard: Reforma, 
s. 175; Ref. 62. 

115 Ref. 110, s. 352 a s. 364 a pozn. 
175 tamtéž. 

116 Ref. 113. 
117 Ref. 110, s. 352.
118 Jediným slovenským městem, kde 

je románský živel doložen jako nejstarší 
vrstva hostí, jsou Spišské Vlachy k r. 1243. 
MARSINA, Richard: Reforma, s. 173 a 
177. V listině Bela IV. z r. 1243 (CDSl II, 
s. 84, č. 128) se nazývají „villa Olassy“, 
v konfirmaci této výsadní listiny z r. 1273 
( JUCK, Ľubomír.: Výsady, s. 47 – 48, č. 
47) „Latina villa de Scepes“. Starší ma-
ďarská historiografie shledávala román-
ské obyvatelstvo v Zadunajsku, ale toto 
konstatování platí zřejmě jen pro období 
do tatarského vpádu, od kdy se německá 
kolonizace stává masívnější; MARSINA, 
Richard: Reforma, s. 170. Z lokalit na 
slovenském území se tedy příchod oby-
vatel románského původu vztahuje ke 
Spišským Vlachům (viz výše) a nověji je 
přítomnost románského prvku prokazo-
vána v tomtéž období i v Trnavě. RÁBIK, 
Vladimír (ed).: Mestská kniha príjmov tr-
navskej farnosti sv. Mikuláša z roku 1495. 
Bibliotheca historica Tyrnaviensis. Filozo-
fická fakulta Trnavskej univerzity v Trna-
ve. Trnava, 2006, s. 34;. Ref. 59 tamtéž, 
kde shrnuta veškerá předmětná literatura. 
Původ „uherských latinů“ se hledá přede-
vším v oblastech dnešní Belgie; FÜGEDI, 
Erik: Die Städte im mittelaterlichen Un-
garn, s. 43 předpokládá, že Valoni a Vlá-
mové se místy objevovali v Uhrách ještě 
ve 14. století. Z českých zemí je obyvatel-
stvo románského původu (Gallici, Roma-
ni) doloženo v 30. letech 13. století v Brně 
(v listině olomouckého biskupa z r. 1231). 
Nejnověji problematiku etnické skladby 
jihomoravských měst (zejména Brna a 
Znojma) ve 13. století shrnuje PROCHÁZ-
KA, Rudolf: Počátky jihomoravských měst 
a etnické změny. In: Archeologia historica, 
28, 2003, s. 267 – 292. Ten také uvádí, 
že ve Znojmě (s. 276 – 277) mohlo jít i o 
jistý podíl příchozích z Uher. Pro severo-
moravská města shrnutí problematiky ná-
rodnostního podloží ve 13. století viz KO-
UŘIL Pavel – WIHODA, Martin : Etnické 
trojmezí?, s. 69 – 109. Přehledně zhodno-
til problematiku kolonizačních vln a jejich 
etnicity ŽEMLIČKA, Josef: Počátky Čech 
královských 1198 – 1253. Praha, 2002, s. 
30, 391 – 405. 

119 Tuto možnost měli hospité, respek-
tive měšťané v Trnavě, Krupině a Banské 
Bystrici. JUCK, Ľubomír.: Výsady, s. 35, č. 
1; s. 39; Tamtéž, č. 15; s. 67 – 68, č. 66.

120 Ref. 6., s. 80 s odvoláním na star-
ší literaturu, především práci HÚŠČAVA, 
Alexander: Najstaršie výsady mesta Trna-
vy. Bratislava 1939, s. 41 – 47. 

121 RÁBIK, Vladimír: Mestská kniha Tr-
navy (1392/1393) 1394 – 1530. Trnava: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 
2008, s. 20 – 31.

122 LEHOTSKÁ, Darina: Jakubovci 
– bratislavská patricijská rodina. In: Bra-
tislava (ročenka Mestského múzea), 3, 
1967, s. l 59 – 116; HORVÁTH, Vladimír 
– LEHOTSKÁ, Darina – PLEVA, Ján a kol.: 
Dejiny Bratislavy. Bratislava: Obzor, 1982, 
zvláště s. 48.

123 Bylo by adekvátnější je nazývat 
takto nežli jako sensu stricto městské vý-
sadní listiny; Ref. 121, s. 20.

124 Jde o listiny z r. 1244 pro Krupinu 
(JUCK, Ľubomír: Výsady, s. 38, č. 12), 
z r. 1248 pro Krupinu (tamtéž, s. 39, 
č. 14), z r. 1254 pro Dobrou a Babinou 
Nivu (tamtéž, s. 42, č. 24) a z r. 1255 pro 
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Ludmila Sulitková
Ein Vergleich der Privilegienrechte 
zwischen den tschechischen und den 
slowakischen Städten im 13.  Jahrhun-
dert 

Die Autorin bemüht sich auf der Grund-
lage eines tief greifenden  Studiums der 
im 13. Jh. herausgegebenen Privilegien-
urkunden für die Städte um Antworten auf 
Fragen, die vorläufig in der Historiografie 
für die sog. Gründungsphase der Städte 
eigentlich nur Bestandteil des Forschungs-
interesses sind. Es handelt sich um die 
Beziehungen zwischen dem  Stadtrich-
teramt und den Stadtgründern, um die so-
ziale Herkunft dieser Personen und ihre 
bereits  in Zusammenhang mit ihrer Funk-

tion erworbene Vermögensgrundlage, 
sowie um die Art der Bestimmung dieses 
obersten Repräsentanten der Stadt. Die 
gestellten Fragen werden komplex nach 
der Gleichzeitigkeit im Königreich Böh-
men und im Königreich Ungarn verfolgt 
(mit  Vorzug auf den Gesichtspunkt das 
Gebiet der heutigen Slowakei betreffend), 
damit so eventuelle Parallelen oder Unter-
scheide in der Stadtentwicklung  besser in 
Erscheinung treten.

Die Analyse trug zu einer Formulierung 
für die überzeugende Schlussfolgerung 
bei: obzwar die Formung der Städte als 
Lokalitäten eines neuen Typs in den 
verfolgten Ländern in einem Zeithori-
zont erfolgt ist, hat die unterschiedliche 

politische Strategie ihrer Herren in ihrer 
Beziehung zu den Städten die Formung 
anderer Gewohnheiten der Kompetenzen, 
der Vermögensgrundlage und die Art der 
Bestimmung des Stadtrichters  betreffend 
zur Folge gehabt (der größte Unterschied 
bestand zweifelsfrei darin, dass es sich 
unter  böhmischen Verhältnissen  nur in 
ganz seltenen Ausnahmefällen festzustel-
len ließ, dass dieser Repräsentant  der 
Stadt  durch die Kommunität der Bürger 
gewählt worden ist). Nur im Falle von 
Lokalitäten im Grenzgebiet (Hodonín, Po-
dolínec) war es möglich ein Durchdringen 
von Gewohnheiten beider Seiten festzu-
stellen.

Banskou Bystricu (tamtéž, s. 42, č. 25). 
V českých poměrech jsme výše pouká-
zali na ojedinělý jediný případ jednoho 
tzv. zbrojného člověka, jehož ovšem měl 
stavět nikoli králi, ale světské vrchnosti, 
rychtář v Německém Brodě za darova-
nou svobodnou ves.

125 Týká se Krupiny, Dobré a Babiné 
Nivy a Banské Bystrice (Ref. 124). 
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Prítomnosť žobravých reholí 
v stredovekom meste sa pova-

žuje za prejav urbanizácie i rozvoja 
mestského organizmu a môže do-
kazovať jeho postavenie i význam. 
Osobitne to platí pre 13. storočie, 
kedy obidve vzájomne previaza-
né inštitúcie – mestá a mendikanti 
– prežívajú zásadné intenzívne ob-
dobie nástupu.

Otázkou však je, ako sa dejiny 
umenia môžu podieľať na interpre-
tácii týchto procesov. Východiskom i 
možnosťou rozborov je slohová (vý-
tvarná) kvalita sídla – rehole, kláš-
torného kostola, čo všetko môže do-
kumentovať, či o čom môže informo-
vať v rámci mestotvorného vývinu. 
Nie je to ľahká úloha, najmä pre 13. 
storočie – pre obdobie, kedy o sa-
motných mendikantských stavbách 
máme pomerne málo presnejších 
poznatkov. Porovnávacím materiá-
lom k nim môžu byť jednak mestské 
farské kostoly (otázky vzťahov stav-
by mendikantského a farského kos-
tola), ďalej urbanistická štruktúra 
osídlenia a miesto stavby žobravej 
rehole v nej, a napokon aj celkový 
slohový proces – teda, na čo men-
dikantské stavby reagovali v rámci 
všeobecného vývinu umenia, ktorý 
môže svedčiť o ich kontaktoch, zá-
meroch, i kvalite architektúry.

Východiskom tohto príspevku je 
situácia v meste Trnava (ktorému je 
venovaná konferencia), kde máme 
zastúpenú (s rôznou mierou zacho-
vania) aj stredovekú architektúru 
troch kostolov žobravých reholí. 
V tomto ohľade je postavenie Trna-
vy výnimočné nielen v rámci miest 
na Slovensku, ale aj v kontexte 
celého stredovekého Uhorska. Ne-
môžeme však obísť ani ďalšie slo-
venské mestá, odkiaľ máme docho-
vané diferencované väzby mendi-
kantov k stredovekému mestskému 
organizmu.

K najstarším mendikantským 
stavbám na Slovensku patrí prvotná 
podoba kostola klarisiek v Trnave. 
Podľa stavebno-historického výsku-
mu1 kostol bol sálovým jednolodím 
s krátkym pravouhlým chórom, za-
klenutým jediným poľom rebrovej 
klenby. Dnes ale kostol poznáme 
v prestavanej podobe – má novší 
gotický polygonálny chór a výraznú 
barokovú úpravu v lodi.

Typ prvotného kostola klarisiek 
má viac dobových súvislostí. Via-

Stredoveká architektúra mendikantov v Trnave 
a ďalších mestách na SlovenskuŠtefan Oriško
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Poznámky k architektúre žobravých reholí

Obr. 1. Trnava, stredoveký urbanizmus, podľa: MENCL 1938, ref. 11.

Obr. 2. Trnava, kostol klarisiek, rekonštrukcia najstaršieho stavu.



ceré včasné kostoly žobravých re-
holí zo širšieho uhorského kontex-
tu zastupujú príbuznú pôdorysnú 
schému – ako napríklad domini-
kánky z Veszprému,2 františkáni zo 
Starého Budína (Óbuda),3 domini-
káni z Vasváru.4 Hoci pochádzajú 
z rôznych, od seba pomerne vzdia-
lených lokalít stredovekého Uhor-
ska, vytvárajú ucelenú skupinu sta-
vieb s jasnou typológiou pôdorysu 
a priestorovej skladby. Typ sálové-
ho jednolodia s pravouhlým krátkym 
chórom zrejme korešpondoval s ak-
tuálnymi nárokmi mendikantov na 
stavbu kostolov. Používali ho rovna-
ko františkáni i dominikáni, v muž-
ských i ženských kláštoroch. Typ 
mendikantského kostola s pravouh-
lým zaklenutým chórom je známy aj 
z iných krajín, z obdobia počiatkov 
pôsobenia žobravých reholí: tento 
uzáver sa kombinoval s viacerými 
formami lodí, vrátane sály.5 Genéza 
tohto variabilného typu v Uhorsku 
zostáva len málo prebádaná.6

V desaťročiach okolo polovice 
13. storočia, kedy vznikali najstaršie 
jednolodia uhorských mendikantov, 
zhodnú dispozíciu využívali aj iné 
rehole. Uplatnila sa v menších kláš-
toroch premonštrátov – ako Hatvan, 
Kökényes,7 (ktoré môžu byť aj o čosi 
staršie a sú známe iba neúplne), v 
Znievskom prepoštstve (Kláštor 
pod Znievom)8 i v Árpási (Mórichi-
da),9 odkiaľ poznáme tiež ucelený 
tvaroslovný aparát z obdobia okolo 
roku 1250. 

Pôdorysy tohto druhu našli svoje 
uplatnenie i mimo okruhov rehoľné-
ho staviteľstva. Pre trnavské klaris-
ky - zemepisne i slohovo – dôležitú 
analógiu predstavuje farský kostol v 
Kaplnej neďaleko Senca, pôvodne 
azda vlastnícka stavba, s rozdielom 
dvojvežového priečelia pred jedno-
lodím.10

Jednolodie s kvadratickým chó-
rom je zrejme všeobecnejšou pôdo-
rysnou schémou, ktorá sa v jednotli-
vých prípadoch napĺňala príležitost-
ným tvaroslovným aparátom a rea-
lizovala v miestnych podmienkach, 
o čom svedčí aj najstaršia podoba 
klariského kostola z Trnavy.

Na stavbe klarisiek rozhodujúce 
bolo tehlové murivo s hladenými 
maltovými lôžkami medzi tehlami, 
z neho boli vytvorené všetky otvory. 
V chórovej časti celkové tvary okien 
nepoznáme, porušili ich počas ďal-
šej gotickej prestavby. Známa je len 
ich lokalizácia v bočných stenách 
chóru spolu so šírkou otvorov. V 
južnej stene lode sa zachovali tri 
vysoké úzke okná s lomeným zá-
klenkom a tehlovým pravouhlým 
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Obr. 3. Trnava, kostol klarisiek, rekonštrukcia stavu po prestavbe chóru.

Obr. 4. Trnava, kostol klarisiek, hypotetická rekonštrukcia stavu s lettnerom.

Obr. 5. Trnava, kostol klarisiek, konzola z chóru.



prútom vo výreze, ďalšie fragmenty 
okien sa našli aj na severnom múre 
lode. Triumfálny oblúk prestavali 
počas barokových úprav, ale pô-
vodne jeho ostenie malo pravouhlé 
ústupky, ktoré vyplynuli z techniky 
murovania.

Kostol trnavských klarisiek ne-
možno porovnať so stavbou tu-
najšieho farského kostola, ktorý 
je v dnešnej podobe výsledkom 
novostavby, vznikajúcej počas 14. 
a 15. storočia. Táto stavba nahra-
dila starší, bližšie neznámy chrám. 
Presnejšie nedatovateľný pôvodný 
farský kostol v mestskom urbaniz-
me bol súčasťou predmestskej ko-
munikácie a predmestskej osady.11 
Na jej konci niekedy okolo polovice 
13. storočia si stavali klarisky svoj 
kostol. Sám klariský kostol však 
už zodpovedá stavu, keď v Trnave 
existovala výstavba murovaných 
meštianskych domov na väčšom 
území ako bolo predmestské osíd-
lenie. S meštianskou zástavbou ho 
spája predovšetkým stavebná tech-
nológia – typ tehlového muriva.12

Kostol trnavských klarisiek pre-
stavali v závere 14. storočia, prí-
padne až začiatkom 15. storočia. 
Stavebná plastika nového polygo-
nálneho chóru súvisí s viacerými 
stavbami na západnom Slovensku, 
ktoré vychádzali z viedenských 
zdrojov. Patrí k nim aj farský kostol 
v Trnave: jedna z fáz jeho výstavby 
má príbuzné tvaroslovie ako úprava 
klarisiek, kde sa zhodne uplatnila 
rastlinná ornamentika s kučeravý-
mi listami a motív masiek s „divý-
mi mužmi“. Kým v klariskách sú 
„divými mužmi“ zdobené viaceré 
klenbové konzoly nového chóru, 
vo farskom kostole použili motív na 
dvoch svorníkoch (v prvom a tre-
ťom poli južnej bočnej lode), kde 
je maska s listami uprostred terča 
a ojedinele tiež na konzole (v juž-
nom podveží), ktorá môže patriť do 
inej vrstvy realizácie.13  V repertoári 
listovej ornamentiky oboch stavieb 
zaznamenávame laločnaté tvary, aj 
drobné „nakučeravené„ formy s gu-
ľovými vydutinami. Klariský kostol 
vtedy dostal aj nový vstupný portál 
v severnej stene lode, ktorý okrem 
profilácie s výrazným oblým prútom 
v ostení, spája s južným vstupom 
farského kostola aj drobný cha-
rakteristický detail v soklovej časti: 
ústredný prút špalety je zdôraznený 
pätkou s malou konzolou. Objavuje 
sa tu slohovo aktuálny princíp, zná-
my od neskorého 14. storočia – pre-
stupovanie foriem.

Na stavbe trnavského farského 
kostola sv. Mikuláša sa vystriedalo 
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Obr. 6. Trnava, farský kostol, svorník z južnej bočnej lode.

Obr. 7. Trnava, kostol klarisiek, sokel severného portálu.

Obr. 8. Trnava, farský kostol, sokel južného portálu.
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niekoľko štýlových orientácií či diel-
ní s komplikovanou chronológiou.14 
V porovnaní s tak veľkou realizá-
ciou, ako bola výstavba bazilikové-
ho trojlodia a dlhého kaplnkového 
chóru kostola, úprava staršieho 
kostola klarisiek bola len menšou 
úlohou. Dotkla sa chórového uzá-
veru, (ktorý zmenili na polygonálny, 
päťosminový), jeho zaklenutia a nie-

koľkých detailov v lodi (vstupný por-
tál). Loď i po úprave naďalej zostala 
jednoduchou sálou bez zaklenutia, 
zodpovedajúcou charakteru mendi-
kantských stavieb (ešte predtým v 
jej východnej časti pri triumfálnom 
oblúku vytvorili lettnerovú konštruk-
ciu, dôležitú architektonicko-funkčnú 
súčasť stredovekých kostolov žob-
ravých reholí).15 Súdiac podľa detai-

lov, prestavba klariského kostola sa 
vyznačuje istým stupňom rustikál-
nosti (aj v porovnaní so stavebnou 
plastikou farského chrámu), ktorá sa 
prejavila v kamenárskej práci, naj-
mä v motívoch rastlinnej ornamenti-
ky a figurálnych prvkoch. Zastupuje 
pomerne rozšírenú a vyhranenú 
slohovú vrstvu, previazanú s ďalšími 
pamiatkami nielen v Trnave a zá-
padnej časti dnešného Slovenska 
(Hronský Beňadik, Hlohovec), ale vo 
viacerých obmenách ju máme dolo-
ženú aj v celej strednej Európe. 

Rehoľa klarisiek nemohla pôsobiť 
bez mužskej vetvy rádu – františká-
nov: predpokladá sa ich veľmi skorý 
príchod do Trnavy (niekedy okolo 
roku 1240), hoci sa spomínajú až k 
roku 1299.16

Okolo trnavského kostola fran-
tiškánov je priveľa nejasností, jeho 
stredoveká podoba zanikla pri baro-
kovej novostavbe pred polovicou 17. 
storočia. Realizoval sa archeologic-
ký výskum už v 1930-tom roku, jeho 
výsledky neboli zdokumentované. 
Boli zhrnuté len do niekoľkých po-
známok, publikovaných v jubilejnom 
trnavskom zborníku.17 Zmieňujú sa 
o zvyškoch podlhovastej kamen-
nej stavby, považovanej za gotický 
kostolík zo 14. storočia a kruhovej 
stavbe plnej kostí (zrejme karner). 
Ani neskorší záchranný výskum v 
tejto lokalite nepriniesol rozhodu-
júce stanovisko k dispozícii pôvod-
ného františkánskeho kostola, keď 
pred fasádou barokového kostola 
(orientovanou východným smerom) 
sa narazilo na fragment základo-
vých murív zalamujúceho sa tvaru. 
Tento polygonálny útvar sa v litera-
túre interpretuje nie celkom jednot-
ne. V jednej z publikovaných správ, 
ktorá bola venovaná architektúre, 
sa uvádza sa ako zaniknutý objekt, 
azda so sakrálnou funkciou.18 Táto 
správa sa sústredila na materiálový 
rozbor muriva, obsahujúceho stre-
doveké tehly. Podľa použitej tech-
nológie a typu tehál (tehly s príme-
sou pliev) zvyšky murív sa stotožnili 
s najstaršou architektúrou na území 
mesta.19 V archeologickej správe 
sa predpokladalo sekundárne po-
užitie plevových tehál, teoreticky 
sa pripustila súvislosť s ohradením 
kláštorného komplexu. V celkovom 
vyhodnotení sa konštatovali muri-
vá z františkánskeho a s najväčšou 
pravdepodobnosťou i benedektín-
skeho kláštora.20 Zohľadnila sa tak 
staršia teória, že františkáni v Trna-
ve sa usadili v opustenom kláštore 
neznámeho rádu, azda benediktí-
nov, s kostolom aj pôvodne zasväte-
ným sv. Jakubovi.21 Bol by to jeden 

Obr. 9. Trnava,  kostol  františkánov,  nálezy  stredovekých  murív, podľa: 
STANÍK-KVETANOVÁ 1998, ref. 18.
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z príkladov prevzatia staršieho, už 
existujúceho kostola mendikantmi 
na našom území. Táto prax sprevá-
dzala počiatky usadzovania žobra-
vých rádov v mnohých európskych 
mestách.

Vychádzajúc z jednej z interpre-
tácií, nález zalamujúcich sa základov 
(dnes mimo pôdorysu upraveného 
kostola), môže sa javiť ako torzo chó-
rového polygónu z 13. storočia (kde 
sa zaradili aj tehly). Naznačoval by 
to nielen pôdorysný tvar murív, ka-
menné armovanie na nároží, ale aj 
situovanie pred západným priečelím 
dnešného Kostola sv. Jakuba, ktorý 
má nezvyčajnú (opačnú) orientáciu 
svätyne západným smerom. Torzo 
polygónu má obvyklú – východnú 
orientáciu.22 V rámci výskumov v 
sakristii barokového kostola (na juž-
nej stene) bol odkrytý typ tehlového 
muriva, ktorý je podobný aj úpravou 
povrchu obvodovým múrom kostola 
trnavských klarisiek.23 Stredoveký 
františkánsky kostol mohol byť jed-
nolodím azda s polygonálnym chó-
rom. Rozmery oboch zložiek dispo-
zície – sály a chóru sú bez ďalších 
výskumov neobjasniteľné. Rovnako 
to platí aj o jeho slohovom charak-
tere, hoci využitie tehál ako staveb-
ného materiálu (čo je potvrdené 
na viacerých miestach dispozície) 
ho zbližuje s miestnym kontextom 
– s kostolom klarisiek. Nesporne pri 
vzniku barokového kostola v 17. sto-
ročí využili časť gotických obvodo-
vých murív, pričom preložili chór na 
západ (stredoveký múr sakristie bol 
pôvodne severným múrom lode). 
Jedným z dôvodov nového pôdo-
rysného usporiadania kostola mohla 
byť jeho stiesnená poloha pri mest-
skej hradbe a zámer, korešpondujú-
ci s princípmi barokovému urbaniz-
mu – vytvoriť novú kulisu priečelia vo 
vyústení ulice, vedúcej z hlavného 
námestia.24 Pôvodný kostol vznikol 
v blízkosti mestského opevnenia, od 
hradieb mal aj vstup.

V Trnave okrem františkánov a 
klarisiek sa skoro usadila aj ďalšia 
mendikantská rehoľa – dominiká-
ni. Po prvý raz sa spomínajú k roku 
1303 v zozname uhorských domini-
kánskych kláštorov, ich príchod do 
mesta sa predpokladá niekedy kon-
com 13. storočia.25 Donedávna sa 
evidovala iba približná poloha domi-
nikánskeho kláštora v gotickom ur-
banizme mesta, neďaleko severnej 
– tzv. Sladovníckej brány. Nebolo 
tiež známe, v akom stavebnom vzťa-
hu je ranobarokový univerzitný kostol 
a jeho areál (ktorý na tomto mieste 
dnes stojí) k dominikánskemu pred-
chodcovi. Prieskumom krypty pod 

univerzitným kostolom a záchran-
ným výskumom pri jeho južnej fasá-
de (1993) sa zistili zachované úseky 
základových murív stredovekej lode, 
ktoré vymedzujú aj základné rozme-

ry ranobarokovej stavby.26 Vedľa 
prieskumu cenným prameňom pre 
poznanie stredovekého stavu kosto-
la sú zamerania kláštorného areálu 
z rokov 1617 a 1628 (Bibliothéque 

Obr. 10. Trnava, kostol dominikánov, zameranie z roku 1617 podľa: JANKO-
VIČ 1988, ref. 27.



Nationale v Paríži), ktoré vznikli pred 
výstavbou barokového komplexu.27 
Zachytávajú však nielen jeho pô-
vodnú stredovekú podobu, ale aj no-
voveké úpravy a doplnky: Kaplnku 
Navštívenia Panny Márie (južne od 
chóru, dokončenú roku 1617 za pod-
pory Kataríny Pálfyovej a Mikuláša 
Eszterházyho),28 prístavbu úzkych 
bočných lodí k skoršiemu jednolodiu 
so sústavou polygonálnych kaplniek 
(po tri z každej strany). Práve pri zá-
chrannom prieskume boli nájdené 
časti základových murív polygóno-
vých uzáverov bočných kaplniek, 
do ktorých už druhotne zamurovali 
gotické kamenárske články.29 

Evidentne staršie ako kaplnkové 
uzávery na južnej strane sa ukázali 
základy hranolovej veže s diagonál-
nymi opornými piliermi na nároží. 
Veža bola stavaná z gotických, tzv. 
prstových tehál. Po počiatočných 
zákazoch žobravé rehole si zača-
li dodatočne pristavovať zvyčajne 
jedinú vežu, najčastejšie do kúta 
medzi chór a loď.30 Veža trnavských 
domikánov je odlišným riešením: 
bola pristavaná k východnému kon-
cu lode, kde zrejme sprostredkovala 
prístup na vrchné podlažie lettnera, 
(o ktorom tu ale nie sú inakšie indí-
cie), podobne ako sa predpokladá 

o rovnako umiestnenej veži v brati-
slavských františkánoch z doby oko-
lo roku 1400.31 

Stredoveký chór dominikánskeho 
kostola v krypte nie je rozpoznateľ-
ný, ale podľa rozmiestnenia opor-
ných pilierov na parížskych plánoch 
mal tri polia rebrovej klenby a poly-
gonálny (trojboký) uzáver. Zastupu-
je schému mendikantského kostola 
s dlhým kaplnkovým chórom, ktorá 
sa začala uplatňovať v záverečnej 
tretine 13. storočia. Trnavský príklad 
však nemožno presnejšie zaradiť. 
Niekoľko kamenných fragmentov zo 
záchranného výskumu s pravidelný-
mi valcovými a jednoduchými hruš-
kovými profilmi by tiež podporovalo 
pomerne skorý vznik stavby (hoci 
nepoznáme ich pôvodnú lokalizáciu 
v architektúre).

Podobne ako s františkánmi, aj 
v súvise s trnavskými dominikánmi 
sa objavili hypotézy, že sa usadili 
v staršej stavbe, ktorá sa na zákla-
de patrocínia sv. Jánovi Krstiteľovi 
pripisuje johanitom. Pripomína sa 
však, že dominikáni si postavili nový 
kostol.32

Situácia z Trnavy, kde už v 13. 
storočí pôsobili tri kláštory mendi-
kantov, nie je porovnateľná s inými 
slovenskými mestami. Svedčí o in-

tenzívnom rozvoji mestského orga-
nizmu v tomto období: zrejme stavby 
mendikantov vznikali postupne, ne-
možno ich ani chronologicky zoradiť, 
ani hľadať medzi nimi slohové spoji-
tosti. Iba podľa tehlového materiálu, 
ktorý je rôznou mierou doložený na 
každej trnavskej stavbe žobravých 
reholí, dá sa usudzovať, že z hľadis-
ka stavebnej technológie zohľadnili 
miestne možnosti a podmienky bu-
dovania. Platí to aj pre novostavbu 
farského kostola (na mieste staršie-
ho, bližšie architektonicky neznáme-
ho), ktorú podmienil aktuálny stav, 
vyplývajúci z rastu mesta – potreba 
väčšieho a bez pochýb i modernej-
šieho chrámu. Aj jeho hlavným sta-
vebným materiálom zostali tehly. 
Trnavské bazilikové trojlodie veľkým 
podielom masívnej nečlenenej steny 
akceptovalo skôr murársky prístup 
ako článkovú kamenársku konštruk-
ciu. Jeho kamenárske zložky už od 
počiatkov výstavby boli minimali-
zované, sústredili sa na jednodu-
ché prípory na vonkajšom obvode 
bočných lodí, prípadne konzoly ako 
nosiče klenby. Farský kostol vzni-
kal etapovite, so zmenami počas 
stavby, možno s využitím pôvodne 
solitérnych útvarov (severná veža), 
odlišných i technikou murovania.33 

Obr. 11. Trnava, univerzitný kostol, nálezové situácie v krypte a pred južnou fasádou, podľa: KAZIMÍR 1996, ref. 26.
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Ako bolo naznačené, jeho vplyv sa 
prejavil aj na miestnej mendikant-
skej architektúre, čo dokladá aspoň 
úprava kostola klarisiek. 

Trnave je do istej miery podobný 
vývin aj v Bratislave, kde máme as-
poň čiastočne najnovšími archeolo-
gickými výskumami dokumentovaný 

rozsah a úpravy farského kostola 
v 13. storočí, teda z obdobia, kedy 
v meste začali pôsobiť aj františká-
ni.34

Medzi stavbami farského a fran-
tiškánskeho kostola v tomto čase 
chýbajú doložiteľné slohové vzťahy. 
Františkánsky kostol (vysv. 1297) 

patrí k vrstve stredoeurópskej archi-
tektúry poslednej tretiny 13. storo-
čia, bez zastúpenia v iných architek-
túrach mesta. Druhú mendikantskú 
stavbu v Bratislave – klarisky – sta-
vali počas 14. storočia na mieste 
staršieho kláštora cisterciániek. Pre-
vzatie staršej stavby vysvetľuje ur-
banisticky nezvyčajnú polohu kláš-
tora uprostred mestského pôdorysu. 
Na staršie situácie tu poukazujú len 
archeologicky zistené úseky murív35 
a v zachovanom kostole iba frag-
ment okna v južnej stene lode, ktoré 
predchádzalo gotickú klenbu lode a 
súviselo s tribúnou mníšok. Presnej-
šie pôdorysné znaky starších kosto-
lov (cisterciániek i klarisiek) zostali i 
po výskumoch neobjasnené.

V Bratislave vznikali stavby 
mendikantov postupne, postupne 
sa však aj obnovovali. Až v druhej 
polovici 14. storočia a okolo roku 
1400 sa dá doložiť kontakt (resp. 
súbežnosť) stavebných aktivít mest-
ského farského kostola so stavbami 
mendikantov: vtedy začali stavať 
nové trojlodie kostola sv. Martina, 
upravovali klarisky (dostavba veže) 
a k františkánom pristavali kaplnku 
sv. Jána (vo funkcii súkromnej ka-
plnky) i vežu. Všetky tieto stavby 
zastupujú príbuzné slohové kvality: 
čerpajú z viedenských, resp. širších 
podunajských zdrojov.36

V Banskej Štiavnici počas dru-
hej tretiny 13. storočia je doložená 
súbežná výstavba dvoch kosto-
lov – farského na Starom zámku a 
ďalšieho, kláštorného, patriaceho 
dominikánom. Umiestnenie domini-
kánskeho kostola na bočnej ceste 
nám signalizuje rozsah mesta (čo 
do šírky) v tomto období, keď jeho 
urbanizmu dominovala komuniká-
cia vedúca dlhým údolím, ktorá sa 
rozdvojovala pod návrším s farským 
kostolom. Okolo pôvodného určenia 
kostola dominikánov existujú nejas-
nosti: nie je isté, či ho stavali pre 
rehoľníkov, alebo ho prevzali už ho-
tový, jeho bazilikový typ s dvojvežím 
a západnou emporou je bez analógií 
medzi mendikantskými realizáciami. 
Obidve stavby sa zaraďujú do okru-
hu neskororománskej architektúry 
Banskej Štiavnice a ďalších obcí 
v regióne, ktorý do literatúry uviedol 
ešte Václav Mencl.37 Spájajú ich nie-
len príbuzné slohové a typologické 
znaky, ale aj spoločná dielenská re-
alizácia, i keď s nevyjasnenou chro-
nológiou. 

Podobný stav máme zaznamena-
ný aj v Levoči, v súvise s činnosťou 
levočskej dielne, ktorá pôsobila od 
začiatku 14. storočia najprv na stav-
be minoritov, neskôr i na farskom 

Obr. 12. Banská Štiavnica, kostol dominikánov, zameranie z 2. polovice 18. 
storočia, podľa: JANKOVIČ 1965, ref. 37.
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kostole sv. Jakuba, (oba variovali 
aj príbuznú – halovú – dispozíciu 
v trojlodí). Levočská či minoritská 
dielňa vniesla do regiónu Spiša 
znaky viac-menej uzavretého geo-
grafického i slohového celku a zna-
menala východiskové impulzy pre 
ďalšie podoby recepcie gotiky na 
tomto území.38 V Levoči farský kos-
tol postavili uprostred pravouhlého 
námestia a minoritský kláštor v do-
tykovej blízkosti hradieb, nesporne 
ako súčasti jednotnej koncepcie 
mestského pôdorysu.

Z 13. storočia je potrebné spo-
menúť ešte situáciu v Košiciach: 
tunajší kostol dominikánov je dô-
ležitým článkom v procese formo-
vania dispozície mendikantských 
chrámov. Jeho pôdorysná schéma 
dlhého (kaplnkového) chóru s po-
lygonálnym (päťosminovým) uzá-
verom a nezaklenutým sálovým 
jednolodím súvisí s fázou presa-
dzovania typu. Pôvod tohto riešenia 
a chronológia najstarších dokladov 
v kontexte stredovekého Uhorska 
zostáva však nie dostatočne objas-
nený. Popri františkánskom kostole 
z Budína z tretej štvrtiny 13. sto-
ročia (ktorý je skromne potvrdený 
archeologickými nálezmi častí ob-
vodových múrov),39 bratislavských 
františkánoch (zo záveru 13. sto-
ročia),40 neistom pôdoryse františ-
kánov v Trnave a tiež presnejšie 
nedatovateľných a nezachovaných 
trnavských dominikánoch, kostol 
dominikánov v Košiciach je jedným 
z najstarších a podnes stojacich 
príkladov tejto dispozičnej formy. 
Nie menej významný je kostol aj z 
hľadiska slohových kvalít, ktoré ho 
spájajú s komplikovanou situáciou 
v stredoeurópskom prostredí ne-
skorého 13. storočia.41 Nedá sa po-
rovnať s prvotnou stavbou farského 
kostola, ktorý (podobne ako v Tr-
nave) nahradila veľkoryso konci-
povaná novostavba od prelomu 14. 
a 15. storočia. S košickým farským 
kostolom sv. Alžbety potom súvisí 
tunajší kostol františkánov,42 najmä 
jeho sochárska výzdoba (západný 
portál).43 V Košiciach farský kostol 
stojí uprostred pozdĺžneho (šošov-
kového) námestia, dominikáni zas 
vo vonkajšom (západnom) úseku 
mestského pôdorysu, pri hradbách. 
Františkáni, ktorí do mesta prišli po-
merne neskoro (koncom 14. storo-
čia), svoj kláštor postavili na konci 
hlavnej ulice, blízko mestskej brá-
ny, v relatívne nezvyklej situácii pre 
mendikantské stavby.

Popri Trnave i niekoľko ďalších 
príkladov zo Slovenska naznačuje, 
že architektúra kostolov žobravých 
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Obr. 13. Banská Štiavnica, stredoveký urbanizmus, podľa: MENCL 1938, ref. 
11.

Obr. 14. Košice, kostol dominikánov, zameranie, Alexandro Canevale, 17. sto-
ročie podľa: KRCHO – SZEKÉR 1994, ref. 42.
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reholí od počiatku ich usadzovania 
v mestách nevznikala izolovane 
od ostatných sakrálnych stavieb, 
hoci ju čiastočne regulovali rehoľ-
né predstavy o vzhľade a funkcii 
kláštorných chrámov.44 Ukazuje sa 
tiež, že procesy ovplyvňovania ne-
prebiehali len jednosmerne – z far-
ských kostolov k mendikantom, ale 
aj opačne, podobne, ako to bolo 
aj v iných krajinách.45 Stavby men-
dikantov možno takto chápať ako 
integrálnu súčasť širších slohových 
prúdov v stredovekej architektúre, 
ktoré konkretizujú vzťahy medzi jed-
notlivými realizáciami s rozličnou 
intenzitou: od príbuzných detailov 
a motívov v stavebnej plastike, až 
po spoločnú dielenskú realizáciu 
farských a kostolov žobravých re-
holí.  

Obr. 15. Košice, kostol dominikánov, záverová hlavica.
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Štefan  Oriško
Die mittelalterliche Architektur der 
Mendikanten in Trnava/Tyrnau und in 
anderen Städten der Slowakei
(Bemerkungen zur Architektur der Bet-
telorden)

Die Anwesenheit der Bettorden in der 
mittelalterlichen Stadt wird als Ausdruck 
der Urbanisierung und Entwicklung des 
städtischen Organismus angesehen. Das 
gilt besonders  für das 13. Jh., als die 
beiden gegenseitig miteinander verbun-

denen Institutionen – die Städte und die 
Mendikanten – grundsätzlich eine intensi-
ve Epoche ihres Auftretens hatten. In der 
Stadt Tyrnau ist die mittelalterliche Archi-
tektur von  drei Bettelorden vertreten (mit 
unterschiedlichem Maß ihrer Erhaltung). 
In  dieser Hinsicht ist die Stellung Tyrnaus 
nicht nur innerhalb der Slowakei  außer-
ordentlich, sondern auch im Kontext zum 
gesamten mittelalterlichen Königreich 
Ungarn. Außer in Tyrnau deuten auch  ei-
nige andere  Beispiele aus der Slowakei 

darauf hin, dass die Architektur der Bet-
torden vom Beginn ihrer Ansiedlung an 
in den Städten an nicht isoliert von den 
anderen Sakralbauten entstanden ist. Die 
Beeinflussungsprozesse  verliefen nicht 
einseitig – von den Pfarrkirchen hin zu 
den Mendikanten, sondern auch umge-
kehrt, ähnlich, wie in anderen Ländern 
Mitteleuropas.

Abbildungen
Abb. 1. Tyrnau, mittelalterlicher Urba-

nismus, (nach: Mencl 1938, Ref.11).
Abb. 2. Tyrnau, Klarissinnenkirche, Re-

konstruktion des ältesten Urzustandes. 
Abb. 3. Tyrnau, Klarissinnenkirche, Re-

konstruktion des Zustandes nach Umbau 
des Chors.

Abb. 4. Tyrnau, Klarissinnenkirche, hy-
pothetische Rekonstruktion eines Zustan-
des mit Lettner.

Abb. 5. Tyrnau, Klarissinnenkirche, 
Konsole vom Chor.

Abb. 6. Tyrnau, Pfarrkirche, Schlussste-
in vom südlichen Nebenschiff.

Abb. 7. Tyrnau, Klarissinnenkirche, 
Sockel des Nordportals

Abb. 8. Tyrnau, Pfarrkirche, Sockel des 
Südportals.

Abb. 9. Tyrnau, Franziskanerkirche, 
Funde mittelalterlicher Mauern, (nach: 
Staník - Kvetanová 19989, Fußnote 18).

Abb. 10. Tyrnau, Dominikanerkirche, 
Vermassung aus dem Jahre 1617 (nach: 
Jankovič 1988, Fußnote 27).

Abb. 11. Tyrnau, Universitätskirche, 
Fundsituation in der Krypta vor der Süd-
fassade, (nach: Kazimír 1996, Fußnote 
26).

Abb. 12. Schemnitz/Banská Štiavni-
ca, Dominikanerkirche, Vermessung aus 
der 2. Hälfte des 18. Jh., (nach: Jankovič 
1965, Fußnote 37).

Abb. 13. Schemnitz, mittelalterlicher 

Urbanismus, (nach Mencl 1938, Fußnote 
11).

Abb. 14. Kaschau/Košice, Dominika-
nerkirche, Vermessung Alexandro Ca-
nevales, 17. Jh., (nach: Krcho – Szekér 
1994, Fußnote 42)

Abb. 15. Kaschau, Dominikanerkirche, 
Schlusskonsole.
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Žilina sa v písomných prameňoch 
prvýkrát spomína v roku 1208, 

čiže práve pred 800 rokmi. Stalo 
sa tak pri vymedzení majetku nit-
rianskeho biskupa Hričov, kde me-
dzi susednými osadami sa uvádza 
- „terra de Selinan“ a „terra bani“1. 
Podľa R. Marsinu sa tento termín 
dá preložiť ako „Žiliňany“ a druhý by 
sa mohol vzťahovať na terajšiu Bá-
novú, dnes už súčasť mesta Žilina. 
Druhýkrát sa Žilina spomína v listi-
ne Bela IV. z roku 1267, keď ju spo-
lu s Varínom, Tepličkou a Starým 
hradom vymenili za Oravský hrad 
a ďalšie dediny v Liptove a Turci2. 
Pôvodným majiteľom bol magister 
Jakub, trenčiansky župan s bratmi 
Pavlom a Michalom a Oravský hrad 
patril vnukom zvolenského župana 
Detrika. V roku 1270 na Veľkonoč-
ný pondelok bola Žilina vypálená 
komesom Štefanom synom Martina 
spolu s ďalšími a vtedajší majiteľ 
Žiliny komes Biter žiadal náhradu 
škody 500 hrivien striebra3.

Začiatkom 14. stor. sa už Žilina 
spomína ako mesto (1312). Stalo 
sa tak v listine, v ktorej novozriade-
ná osada Kolárovice sa mala riadiť 
tými istými právami ako mesto (ci-
vitas) Žilina4. V roku 1321 dostala 
Žilina od kráľa Karola Róberta ur-
čité výsady, medzi iným aj oslobo-
denie od platenia mýta v Trenčíne, 
Budatíne, Strečne a Kysuckom 
Novom Meste (Jačatíne). V roku 
1357 dostala od kráľa Ľudovíta I. 
právo konať výročné jarmoky5. Ale 
už v roku 1369 zakázal kráľ Ľudovít 
Žiline používať flámske právo mesta 
Tešína a odporučil Žilinčanom obrá-
tiť sa na niektoré mesto v Uhorsku6. 
Stalo sa tak o rok neskôr, keď sa 
Žilinčania obrátili na mesto Krupinu 
a požiadali o poučenie pri používaní 
práva magdeburského, ktorým však 
už vtedy sa riadilo aj mesto Tešín7. 
V roku 1378 bolo magdeburské prá-
vo mesta Krupina prepísané v ja-
zyku nemeckom do Žilinskej knihy 
a stalo sa tak základom pre konanie 
obyvateľov mesta. Zároveň boli ob-
medzené aj určité výsady dedičné-
ho richtára, preto sa v skutočnosti 
začalo používať až od roku 1384 po 
nariadení kráľovnej Márie8. V roku 
1381 si ešte obyvatelia Žiliny slo-
venskej národnosti vyžiadali od krá-
ľa Ľudovíta I. Privilégium, podľa kto-
rého mali mať rovnaké zastúpenie 
v mestskej rade ako nemeckí oby-

vatelia mesta9. V roku 1405 nariadil 
kráľ Źigmund Luxemburský Žilinča-
nom vybudovať si opevnenie ako 
majú aj ostatné kráľovské mestá10. 
Žiline sa to nepodarilo ani neskôr 
a murované hradby nikdy nemala, 
mala iba zemné valy a priekopy na-
pustené vodou. Dôkazom toho sú 
aj názvy ulíc obopínajúcich historic-
ké jadro mesta: Horný a Dolný val 
a Na priekope.

Archeologické nálezy z územia 
mesta pomohli osvetliť niektoré zá-
sadné problémy o formovaní mes-
ta. Predovšetkým sa nepotvrdilo, 
že Žilina spomínaná v roku 1208 sa 
nachádzala pri najstaršej stavebnej 
pamiatke mesta Kostole sv. Štefana 
– kráľa, ako to predpokladal žilinský 

historik 19. stor. Alexander Lombar-
dini a po ňom ďalší mnohí histori-
ci11. Podarilo sa však objaviť arche-
ologické nálezy z prelomu 12.–13. 
stor. na viacerých miestach, a v ich  
strede je umiestnený kostolík. Naj-
skôr to boli menšie osady nesúce 
jeden názov, ktoré patrili jednému 
majiteľovi. Týchto lokalít sa doteraz 
podarilo identifikovať viac ako päť. 
Prvou bol objekt na Žižkovej ulici pri 
dome č. 2002 (Obr. 5: 1,2), kde sa 
našli okraje nádob zdobené vpich-
mi a závitnicou, ktoré by bolo mož-
né datovať aj na rozhranie 10.–11. 
stor. Ďalším nálezom bol hrniec 
objavený pri Meniarni (Železničné 
depo) s von vyhnutým okrajom a 
telom zdobeným nízkymi vlnovka-

Príspevok archeológie na osvetlení začiatkov 
mesta ŽilinaJozef Moravčík  
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Obr. 1. Žilina. Slovanské a stredoveké  lokality na území mesta.  Kresba: T. 
Gašparová.



mi (Obr. 5: 12). Podobný pochádza 
z blízkosti Celulózky (teraz závod 
Tento), iba jeho tvar a výzdoba skôr 
zodpovedajú staršiemu obdobiu 
ako je prelom 12.–13. stor. (Obr. 5: 

3). V Žiline – Závodí sa pri stavbe 
domu Z. Babíka našiel súbor kera-
miky  s vysokými okrajmi a telom 
zdobeným vysokými vlnovkami 
(Obr. 6). Posledným príspevkom 

do mozaiky stredovekých nálezov 
bol objekt skúmaný na Mariánskom 
námestí v roku 1995, ktorý obsaho-
val zlomky pokrievok a črepy nádob 
datovaných do 13. stor.12 (Obr. 5: 
8,10,11). Objekt bol silno prepále-
ný a vyplnený sivočiernou sypkou 
zeminou (Obr. 10). Keď zhrnieme 
doterajšie poznatky tak možno 
povedať, že stredovekú Žilinu re-
prezentovalo rozptýlené osídlenie 
v okolí Kostola sv. Štefana – kráľa 
a nie jedna veľká dedina, ktorej ná-
zov sa prvýkrát objavil v roku 1208 
(pozri mapku na tab. I). Takýto ob-
raz poskytujú aj nálezy zo staršie-
ho obdobia – z 9.stor., keď bolo na 
území dnešného mesta tiež viacero 
osád, z ktorých sa zistili najmenej tri 
dokumentované veľkomoravskými 
pamiatkami (Obr. 3-4). Najstarším 
slovanským objektom na území Ži-
liny je staroslovanská chata obja-
vená v roku 1972 v polohe Frambor 
a datovaná najstaršou slovanskou 
keramikou na prelom 5.–6. stor. 
(Obr. 2). Po krátkom zastavení 
slovanských obyvateľov na území 
Žiliny pri ich prechode karpatskými 
priesmykmi bola Žilinská kotlina sú-
vislo osídlená Slovanmi až koncom 
8. a najmä v 9. stor.13.

Kostol sv. Štefana – kráľa, pô-
vodne datovaný medzi roky 1250–
1260 V.Menclom14, skúmali koncom 
roka1988 Š. Oriško a M. Smoláko-
vá15. Konštatovali, že jeho pôvodné 
datovanie by bolo možné posunúť 
o 20–30 rokov hlbšie, čiže medzi 
roky 1230–1240. Archeologický vý-
skum v máji až auguste roku 1995 
objavil malú murovanú stavbu v tes-
nej blízkosti svätyne kostola (Obr. 
7), ktorá slúžila ako pohrebná ka-
plnka a tiež ako kostnica (osárium), 
pretože až po koruny zachovaných 
základov bol jej vnútorný priestor 
vyplnený kosťami16. Pri najstarších 
a najhlbšie položených hroboch 
orientovaných hlavou na západ sa 
našli pamiatky, ktoré môžu posunúť 
datovanie kostola bližšie k začiatku 
13. stor. Bronzový prsteň so sklene-
ným očkom (Obr. 5: 5),nájdený na 
pravej ruke kostry dospelej ženy po-
chovanej pod južnou stenou apsid-
ky kaplnky možno zaradiť medzi 
nálezy vyskytujúce sa už v 12. stor. 
Podobne železná pracka kruhové-
ho tvaru objavená pri porušenom 
hrobe č. 24 pod stenou apsidky 
(Obr. 5: 9) sa na niektorých pohre-
biskách objavuje už v 10.–11. 
stor.17. V Ducovom sú podobné 
pracky datované do 12.–14. stor.18. 
Najdôležitejším nálezom je však 
bronzový prsteň s kruhovým štítkom 
a latinským textom pozostávajúcim 
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Obr. 2. Žilina, Frambor. Staroslovanský objekt s keramikou, 5.–6. stor. n. l. 
Kresba: O. Šedo.

Obr. 3. Žilina, Frambor. Veľkomoravská chata s výklenkami. 9. stor. Kresba: 
O. Šedo. 



zo siedmych písmen: I – O – A –C 
– I – V – E (Obr. 5: 6), čo môže byť 
skratkou mena Ioanes cives – ob-
čan Ján a môže to znamenať vyjad-
renie príslušnosti ku komunite obča-
nov – slobodných mešťanov Žili–
ny19.  Podľa typu použitých písmen 
by bolo možné datovať nález na 

rozhranie 12.–13. stor.20. Preto ne-
možno vylúčiť, že Kostol sv. Štefana 
– kráľa stál už začiatkom 13. stor., 
tak ako sa prvýkrát objavuje Žilina 
v písomných prameňoch. Interiér 
kostola je bohato zdobený freskami 
znázorňujúcimi 12 apoštolov na ste-
nách chórového štvorca a štyrmi 

postavami v mandorle apsidy: sv. 
Štefanom, sv. Imrichom, sv. Ladi-
slavom a sv. Alžbetou (Obr. 8). Tie-
to však boli namaľované omnoho 
neskôr, možno v 15.-16. stor. Potvr-
dil to aj posledný umelecko-historic-
ký výskum Jozefa Doricu v jarných 
mesiacoch roku 2008. Pokiaľ posta-
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Obr. 4. Žilina, Frambor. Výber z keramiky a kostené šidlá zo slovanských objektov. 9. stor. Foto: Archív Považského 
múzea.
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Obr. 5. Žilina. 1, 2 – zlomky nádob zo Šefranice; 3 – stredoveký hrniec od Celulózky; 4 – anjouovské ľalie na severnej 
stene svätyne farského kostola; 5 – bronzový prsteň z hrobu č. 22 pri Kaplnke Božieho tela; 6 – bronzový prsteň s la-
tinským textom; 7 – nádoba z priekopy na Hodžovej ulici (14. stor.); 8, 10, 11 – časti pokrievok a hrnca z objektu na 
Mariánskom námestí (13. stor.); 9 – železná pracka z hrobu č. 24 pod apsidkou Kaplnky Božieho tela; 12 – nádoba z 
polohy Meniereň (12.–13. stor.); 13 – počítací žetón nájdený pri Farskom kostole razený v Norinbergu Hanson Krau-
winckelom (1586–1635). Kresba: 1–4, 7, 12, 13 – M. Daskalakis; 5, 6, 8, 9–11 – E. Kožanová.
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vy apoštolov vychádzajú z predlôh 
známych najmä v Nemecku a Ra-
kúsku, kde môžu byť datované už do 
12. stor.21, v tomto prípade prichá-
dza do úvahy 13. stor. Kostol sv. 

Štefana bol súčasťou najstaršej stre-
dovekej sídliskovej aglomerácie 
známej v písomných prameňoch 
ako terra de Selinan a slúžil zrejme 
domácemu dedinskému obyvateľ-

stvu. Keď sa začalo formovať mesto 
už nestačil svojou kapacitou nárastu 
obyvateľstva a vznikol nový kos-
tol  blízko neskoršieho historického 
jadra mesta. Dlho sa predpokladalo, 

Obr. 6. Žilina  – Závodie. Keramika z výskumu pri dome Z. Babíka (12. – 13. stor.). Kresba: E. Kožanová.



že sa tak stalo tesne pred prvou pí-
somnou zmienkou o meste z roku 
131222. Až objav starších základov 
sakrálnych stavieb pod súčasným 
farským kostolom posunul formova-
nie sa mestského útvaru do druhej 
polovice 13. stor. Južne od polygo-
nálnej svätyne farského kostola sa 

objavili základy pravouhlej svätyne, 
ktorej severná polovica sa nachádza 
v interiéry terajšieho kostola. Dĺžka 
južného múru pravouhlej svätyne 
bola 780 cm a jeho šírka až 190 cm. 
V jeho pozdĺžnej osi sa zistila sta-
vebná cezúra a v juhovýchodnom 
nároží puklina, to znamená, že pô-

vodná stavba bola užšia a po poško-
dení múr posunuli o 83-84 cm k ju-
hu. Múr východný sa pripájal k juž-
nému v mieste, kde začínal aj základ 
polkruhovej apsidy pristavanej do-
datočne k pravouhlej svätyni. Náro-
žie bolo ešte spevnené mohutným 
pilierom, ktorého základová škára 
bola asi o 120 cm hlbšie ako zákla-
dová škára južného múru pravouhlej 
svätyne. Polkruhová apsida svojim 
rozpätím zodpovedala šírke pravo-
uhlej svätyne po jej prenesení 
dovnútra súčasného kostola (780 
cm)23. V strede dĺžky južného múru 
pravouhlej svätyne sa objavil ďalší 
mohutný pilier, ktorý bol založený 
podobne hlboko ako predošlý. Mal 
zrejme zabrániť zrúteniu stavby ako 
sa to stalo predtým, preto museli 
kostol prestavať a staršiu svätyňu 
zväčšiť. Pristavanie polkruhovej ap-
sidy sa zrejme uskutočnilo až po tej-
to prestavbe o čom hovorí aj výraz-
ná stavebná cezúra medzi múrom č. 
I – (východným múrom staršej svä-
tyne a základom apsidy). Pritom zá-
kladové škáry obidvoch múrov sa 
nachádzajú v jednej úrovni. Pokiaľ 
porovnáme piliere staršej svätyne s 

Obr. 7. Žilina, Dolné Rudiny. Murovaná stavba (Kaplnka Božieho tela pri Kostole sv. Štefana – kráľa. Kresba: M. Mo-
ravčík.

Obr. 8. Žilina, Dolné Rudiny. Interiér Kostole sv. Štefana – kráľa s gotickými 
a renesančnými freskami. Foto: J. Moravčík.
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piliermi súčasného kostola, je me-
dzi nimi podstatný rozdiel. Piliere 
súčasného kostola boli stavané zá-
roveň s kostolom, ale piliere pravo-
uhlej svätyne až dodatočne v snahe 
zabrániť poškodeniu stavby. Na juž-
nej stene staršej svätyne sa nachá-
dzali mladšie hroby zo 17.-18. stor., 
ale na zvalených častiach južného 
múru boli hroby už najmenej z 15.
stor. Preto je zrejmé, že sa tak mu-
selo stať omnoho skôr, keď už táto 
staršia stavba nestála24. Časové ra-
denie jednotlivých fáz staršieho 
kostola je dokumentované  na ob-
rázku (Obr. 11), kde sú zvýraznené 
jednotlivé stavebné postupy, vráta-
ne objavenej krypty, v telese ktorej 
sa našli aj zlomky oltárnej menzy25. 
Pretože nemáme k dispozícii pres-
ne datované nálezy k starším stav-
bám farského kostola musíme vy-
chádzať zo vzájomnej superpozície 
so súčasnou stavbou, ktorá má po-
lygonálnu svätyňu a jej múry stoja 
priamo na základoch starších sta-
vieb. Na severnej stene súčasnej 
svätyne sa nachádzajú anjouovské 
ľalie v páse asi 50 cm od koruny 
múru v počte asi 10–11. Štyri sú za-
chovalé celé, z ostatných zostali iba 
časti (Obr. 5: 4). Nález týchto ľalií 
umožňuje datovať stavbu súčasné-
ho kostola už do 14.stor. a nie ako 
to predpokladal A. Lombardini a po 
ňom aj M. Jeršová až do 16.stor. 
kedy bol údajne pôvodný Žilinský 
hrad prestavaný na kostol26. Nako-
niec vzhľadom k nárastu obyvateľ-
stva v polovici 14.stor. na 700-900 
ľudí27 (vrátane služobníctva a po-
mocného personálu), by už starší 
jednoloďový kostol nestačil. Dôleži-
tým poznatkom je, že aj v L. Mikulá-
ši postavili už okolo roku 1300 troj-
loďovú baziliku28, ktorej pôdorys 
zodpovedá žilinskému farskému 
kostolu29. Pravouhlé svätyne sú na 
severnom Slovensku známe už od 
12.stor. Najstarším je kostol v Lip-
tovskej Mare, ktorý skúmal J. Hoššo 
a jeho začiatok posunul na rozhra-
nie 11.–12. stor.30. Územne najbliž-
šími stavbami sú však kostoly v Tur-
ci, ktoré stavala stavebná huta pre-
monštrátov v Kláštore pod Znievom, 
v Martine a v Sučanoch31. Stavbu 
s pravouhlou svätyňou v Žiline pre-
to môžeme položiť na začiatok dru-
hej polovice 13. stor., kedy sa zrej-
me už formoval nový sídliskový 
útvar – mesto. K jeho poškodeniu 
mohlo prísť práve pri spomínanom 
útoku na Veľkonočný pondelok 
o čom by mohol svedčiť aj prepále-
ný objekt na Mariánskom námestí 
(Obr. 10). Preto mohol žiadať ko-
mes Biter až 500 hrivien striebra. 

Podobný čin sa stal len o niekoľko 
rokov neskôr v roku 1312 a za zni-
čenie Dolnej Stredy s kostolom žia-

dal ostrihomský arcibiskup Tomáš 
1000 hrivien striebra32. Ak sa tak 
stalo nebola suma požadovaná ko-

Obr. 9. Žilina, Dolné Rudiny. Axonometrický pohľad na Kostol sv. Štefana 
(Smoláková - Oriško - Nagyová). Kresba: Š. Oriško - M. Smoláková.

Obr. 10. Žilina, Mariánske námestie. Najstarší objekt zistený na námestí po-
čas výskumu v roku 1995 (13. stor.). Foto: J. Moravčík.
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mesom Biterom určite prehnane vy-
soká. Pristavanie polkruhovej apsi-
dy sa mohlo uskutočniť po udomác-
není sa nemeckých hostí z Tešína, 
niekedy okolo roku 1300. Podobné 
kostoly sa v Sliezsku nachádzajú 
v mnohých lokalitách33 datovaných 
do 13. stor. Analogické stavby po-
chádzajú z Pastuchowa, Rokitnice, 
Sokolowca, Swierzawi34. Vybudo-
vanie väčšieho kostola sa vzhľadom 
k objavu anjouovských ľalií predpo-

kladá najskôr v priebehu 14.stor. 
kedy vládli v Uhorsku práve králi 
z rodu Anjouovcov – Karol Róbert 
(1308-1342), Ľudovít I. (1342–1382) 
a jeho dcéra Mária (1382–1387). 
Pri akej príležitosti namaľovali ľalie 
na severnú stenu polygonálnej svä-
tyne sa môžeme len domnievať. 
Mohlo sa tak stať už v roku 1321 pri 
príležitosti udelenia výsad od Karola 
Róberta, v roku 1357 pri udelení 
práva konať výročné jarmoky od Ľu-

dovíta I., v roku 1381 pri udelení Pri-
vilégia pre žilinských Slovákov o 
paritnom zastúpení v mestskej rade 
Ľudovítom I., alebo až v roku 1384 
keď kráľovná Mária potvrdila Žilin-
čanom predošlé práva a ustanovila 
aby sa riadili magdeburským prá-
vom mesta Krupina. Je viac ako 
isté, že trojloďová bazilika s polygo-
nálnou svätyňou už v 14. stor. stála 
a nemožno ju v žiadnom prípade 
spájať so Žilinským hradom, ktorý 
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Obr. 11. Žilina, Horný val. Kamenné základy starších sakrálnych stavieb pod terajším farským kostolom. Kresba: M. 
Šimkovic; datovanie J.Moravčík.

Obr. 12. Žilina, Hodžova ulica. Rez stredovekou priekopou počas výstavby mestskej kanalizácie. Nádoba nájdená v 
priekope v hĺbke 2 m. (14. stor.). Kresba: M. Daskalakis. 
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sa taktiež spomína v písomných pra-
meňoch od roku 1318 do roku 1457, 
ale stál niekde inde a nie v meste35. 
Žilinský hrad je samostatný problém, 
ktorým sa zaoberajú už celé generá-
cie historikov, len sa doteraz nepo-
darilo potvrdiť jeho existenciu.   

Posledným problémom s ktorým 
sa ešte snažila vysporiadať aj pre-
došlá generácia historikov a arche-
ológov je opevnenie mesta. Dlho 
sa predpokladalo, že Žilina mala 
murované hradby ako to bolo vo via-
cerých slobodných kráľovských 
mestách v rámci Uhorska. Lenže Ži-
lina nebola nikdy slobodným kráľov-
ským mestom a aby sa ním mohla 
stať musela sa najskôr vykúpiť z de-
dičného richtárstva, čo sa však stalo  
koncom 15. až začiatkom 16. stor.36 

Na viacerých miestach v okolí 
historického jadra mesta sa podarilo 
preskúmať stredoveké priekopy, kto-

ré zrejme spolu so zemnými valmi 
reprezentovali opevnenie mesta37. 
Najskôr sa tak stalo v 14. stor., keď 
už sídliskový útvar nadobudol určitú 
pravidelnosť a boli azda zastava-
né aj všetky štyri strany námestia. 
Jeden z dôležitých poznatkov sa 
podarilo objaviť v roku 1995 pri cel-
kovej rekonštrukcii  námestia, kedy 
sa na Hodžovej ulici vyúsťujúcej 
z Mariánskeho námestia vo výkope 
pre mestskú kanalizáciu zistil profil 
stredovekej priekopy aj so zvyškami 
po drevených stĺpoch, ktoré niesli 
most. V hĺbke asi 2 m sa našla skoro 
celá nádoba, ktorá svojim charakte-
rom zodpovedá 14. stor. (Obr. 12). 
Posledným príspevkom k opevneniu 
mesta bol výskum pri stavbe pod-
zemných garáží nad obchodným 
domom Prior (teraz Tesco), kde sa 
našli až tri pásy priekop a najstaršia 
a zároveň aj najhlbšia pochádzala 

tiež zo 14. stor.38. Opevnenie Žiliny 
teda pozostávalo iba zo zemných 
valov a vodných priekop. Žilina ne-
mala klasické murované hradby ako 
ich poznáme z viacerých sloven-
ských miest. Opevnenie mesta pre-
stalo fungovať až v polovici 19. stor., 
keď počas  veľkého  požiaru (1848), 
ktorý zničil skoro celé mesto sa  ne-
mohol splašený dobytok dovezený 
na jarmok dostať z mesta cez úzke 
brány. Mestská rada nariadila zbúrať 
opevnenia a priekopy sa začali zapĺ-
ňať domovým odpadom, čo sa zistilo 
aj počas výskumu v roku 197439.
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Jozef Moravčík
Der Beitrag der Archäologie zur Be-
leuchtung der ältesten Anfänge der 
Stadt Sillein/Žilina

Die Stadt Sillein begann sich ab der 
zweiten  Hälfte des 13. Jh. zu formen. 
Dem ging eine  von kleineren  Siedlungen 
unter der gemeinsamen Bezeichnung ter-
ra de Selinen – Žiliňany>(1208; Plan auf 
Tab. I: 1, 3, 4, 7) repräsentierte mittelalter-
liche Streusiedlung voraus. Es gelang die 
mittelalterliche Bebauung  nur in Spuren 
zu erfassen. Diese ist aber zugleich ein 

Beleg dafür, dass es hier nicht nur ein 
großes Dorf bei der Kirche zu St. Stephan 
gegeben hat, sondern mehrere kleinere in 
ihrer Umgebung. So war es auch im 9. Jh. 
(Tab. I: 1, 2, 5; III, IV). Die ersten Slawen 
ließen sich in Sillein an der Wende  vom 5. 
Zum 6. Jh. nieder (Tab. I: 6; II). Die Gra-
bungen auf dem Marienplatz (Mariánske 
námestie), neben der Kirche zu St. Ste-
phan und neben der Pfarrkirche der Heili-
gen Dreifaltigkeit brachten klare Beweise 
für  eine besseren Bewertung der Stad-
tentwicklung bereits in der zweiten Hälfte 

des 13. Jh. (Tab. V, VII-XI). Der den his-
torischen Stadtkern umwindende mittelal-
terliche Stadtgraben entstand frühestens 
im 14. Jh. (Tab. XII). 

Abbildungen
Abb. 1. Sillein. Slawische und mittelal-

terliche Ortschaften auf dem Stadtgebiet. 
Zeichnung: T. Gašparová.

Abb. 2.  Sillein, Frambor. Altslawisches 
Keramikobjekt, 5.-6. Jh. n. Chr. Zeich-
nung: O.Šedo.

Abb. 3. Sillein, Frambor. Großmähri-
sche Hütte mit Nischen. 9. Jh. Zeichnung: 
O. Šedo.

Abb. 4. Sillein, Frambor. Auswahl von 
Keramik  und einer beinernen Ahle aus 
slawischen Objekten. 9. Jh. Foto: Považ-
ské Museum.

Abb. 5. Sillein. 1, 2 – Gefäßscherben 
aus Šefranice; 3 – mittelalterlicher Topf 
aus Celulózky; 4 – Lilie der Anjous an der 
Nordwand der Pfarrkirche; 5 – Bronzering 
aus Grab Nr. 22 bei der Kapelle  Leib Got-
tes; 6 – Bronzering mit lateinischem Text; 
7 – Gefäß aus dem Graben in der Hodža 
Gasse (14. Jh.); 8, 10, 11 – Teile eines 

Deckels und Topfes aus einem Objekt 
auf dem Marienplatz (13. Jh.); 9 – eiserne 
Schnalle aus  Grab Nr. 24 unter der Apsis 
der Kapelle Leib Gottes; 12 – Gefäß aus 
der Lage Meniereň (12.- 13. Jh.); 13 – bei 
der Pfarrkirche gefundener  Rechenjeton, 
der in Nürnberg von Hans Krauwickel 
(1586 – 1635) geprägt worden ist). Zeich-
nungen 1-4, 7, 12, 13 – M. Daskalakis; 5, 
6, 8, 9-11 – E. Kožanová.

Abb. 6. Sillein-Závodie. Keramik aus 
der Grabung bei dem Haus Z. Babika (12.-
13. Jh.) Zeichnung E. Kožanová.

Abb. 7. Silein, Dolné Rudiny. Gemau-
erter Bau  (Kapelle Leib Gottes bei der 
Kirche zu St. Stephan dem König). Zeich-
nung: M. Moravčík.

Abb. 8. Sillein, Dolné Rudiny. Interie-
ur der Kirche zu St. Stephan dem König 
mit  Fresken aus Gotik und Renaissance. 
Foto: J. Moravčík.

Abb. 9. Axonometrische Ansicht der 

Kirche zu St. Stephan dem König (Smola-
ková – Oriško - _ Nagyová). Zeichnung: Š. 
Oriško – M. Smolaková.

Abb. 10. Sillein, Marienplatz. Das ältes-
te während der Grabung im Jahre 1995 
festgestellte Objekt (13. Jh.). Foto: J. Mo-
ravčík.

Abb. 11. Sillein, Horný val. Steinfunda-
mente älterer Sakralbauten unter der jetzi-
gen Pfarrkirche. Zeichnung: M. Šimkovič; 
Datierung M. Moravčík.

Abb. 12. Sillein, Hodžova Straße. 
Schnitt des mittelalterlichen Grabens 
während des Baus der Städtischen Ka-
nalisation. Ein in der Tiefe von 2 m ge-
fundenes Gefäß (14. Jh.). Zeichnung: M 
Daskalakis.
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