
B�ežská skála.  
 

Ješt� p�ed zapo�etím realizace  velkolepého urbanistického zám�ru císa�e Karla  založit  Nové 
M�sto pražské  uzav�ené hradbami existovaly p�i pravém b�ehu �eky Vltavy, lokality vzniklé a 
založené p�edchozími �eskými panovníky, tím spíše, že se nalézaly v sousedství starého sídla 
�eských knížat, kterým byl památný Vyšehrad. V jeho blízkosti na nemén� vysoké B�ežské 
skále se rozprostíralo území Zderazu. 
Území Zderazu  je položeno na skále, která je západním výb�žkem b�idlic, tvo�ících stupe� 
mezi vltavskými terasami a které bylo osídleno od prehistorických dob. Od Zderazu 
k východu se táhlo zastav�ní v souvislém pruhu na vzdálenost asi jeden kilometr  od �eky 
Vltavy. Konec 11.a 12. století znamená pozoruhodný život v prostoru Zderazu. Kroniká�i se 
zmi�ují o této �ásti Prahy, kde jsou tržišt�, kupci i pen�žníci. N�kde zde , pravd�podobn� na 
východní stran� bylo sobotní tržišt� na prostoru tak velikém, že se tady mohl kníže Svatopluk 
utábo�it se svým vojskem. 
D�sledek do�asného p�eložení sídla panovníka na Vyšehrad zna�n� oživilo tuto oblast, kde na 
spojnici od p�echod�  mostu, brodu i p�ívozu p�es Vltavu byla rušná stavební �innost. Zna�né 
nálezy mincí, ukrytých zde ve 12. století, dosv�d�ují zámožnost zdejších obyvatel. 
 

Byl to Václav Hájek z Libo�an, který ve své Kronice �eské uvádí údaje týkající se 
zderazského tématu.  
…Léta osmistého devadesátého devátého kníže  Bo�ivoj skrze n�jaké divné vid�ní aneb božské 
rozkázání, které svému biskupu oznámil, rozkázal jednu malú kaplu na jednom p�ívrší mezi 
Prahú a Vyšehradem založiti, ve jméno svatých dnú apoštoluov, totiž svatého Petra a svatého 
Pavla ji posv�titi, tu kdež nyní slove na Zderazu. Druhú kaplu kázal na Vyšehrad� ud�lati a ta 
jest ke cti svatému Klimentu posv�cena, neb biskup ten tajn� byl p�inesl s sebou z Moravy t�lo 
svatého Klimenta, kteréž i on byl p�inesl do Moravy, vzav je rozkázáním Božím tu, kdež prvé 
jedné skále prost�ed mo�e ležalo. To na Vyšehrad�  položeno bylo. Téhož  léta taková hojnost 
chlebuov i všech jiných v�cí, kteréž k pokrmúm lidským i hovadským náležaly, byla, že se tomu 
noví k�es�ané velmi divili a Pána Boha chválili, pravíce, že byl Pán Buoh jim takov� hojnost 
v té zemí dáti rá�il, kteráž od mnohých let nebyla, protože sú jeho svatú víru Kristovu p�ijali, 
a z toho pohany, aby se k�títi dali, nutili. Okolo m�sta Prahy mnoho bylo k�es�an�v, ale 
v jiných krajích té zem� ješt� pohanuov neústupných mnoho v své nev��e trvalo…. 



Obec Zderaz. 
 
Na p�írodní terase nad �ekou Vltavou zvané  B�ežská skála se rozprostíralo území, obec 
zvaná Zderaz.  Jméno dostala po Zderadovi, milci Vratislava I., úkladn� zavražd�ného p�i  
obléhání Brna. Tento skalní výb�žek se vypínal p�ed vybudováním jez� až 25 m nad hladinou 
�eky Vltavy. Od severu k jihu vedla tudy cesta podél kostela sv. Václava tzv. “Psí ulicí“ 
(Svatováclavskou) a druhá tvz. „Ko�i�í ulicí“ podél studánky  Pu�ky sm�rem k �ece do 
Podskalí. Ob� tvo�ily dv� v�tve staré „via regia publica“ neboli „ve�ejná  královská cesta,“ 
která spojovala Pražský hrad, p�echod p�es Vltavu a. Vyšehrad. 
Dole u �eky se nalézaly rybí sádky, láze�, vápenice. V prostoru  až ke kostelu sv. Jana byl 
povinný trh na d�evo, plavené po Vltav�. Pod skalou se nacházelo sídlišt�, které bylo farní 
osadou,. nazývalo se, jak píše Dalimil,  Zderazem: … „P�ed Prah� Zderada pochováchú, 
pro� ten kostel Zderadem nazváchú“… Tento hrdina byl pochován v kostele u  sv. Petra a 
Pavla. Kojata z  Hn�vina Mostu  a jeho bratr, kte�í území Zderazu vlastnili, odkázali všechen 
sv�j majetek �ádu k�ižovník� Božího hrobu na z�ízení a vybudování kláštera. Kojata 
z Hn�vina pocházel ze staro�eského panského rodu Hrabišic�, který m�l ve znaku na zlatým 
podkladu umíst�ní dvoje �erné hráb� nap�í� položené, každé o šesti kolících. �lenové tohoto 
rodu zastávali nejvyšší ú�ady v �echách.  
Kostel sv. Petra a Pavla jako klášterní ztratil svou farní funkci a bylo t�eba vybudovat nový; 
stal se jím kostel  sv. Václava, který stál u hlavní cesty. Jeho výstavba byla realizována  v 
druhé polovin� 12. století. 
Starobylé hradišt� na severním svahu hory Vyšehrad s podhradím, které se prostíralo až 
k potoku Boti�i, m�lo pokra�ování ve starém Podskalí. To kon�ilo pod B�ežskou skálou, která 
uzavírala toto vltavské pob�eží. Prudký sráz v p�doryse velkého S tvo�il kotlinu mezi 
ostrohem s kostelem sv. Václava a druhým, který se nazýval Skalkou kde stával  starý farní 
kostel svatých Kosmy a Damiána. U tohoto byl pozd�ji vybudován klášter Na Slovanech. 
Odtud k západu k �ece vybíhal h�eben, na kterém byl pravd�podobn� zbudován dvorec 
s kostelíkem sv. Jana K�titele. 
Druhá polovina 12.století je doba rozkv�tu a slávy Vyšehradu, kdy Pražský hrad  jako sídlo 
panovník� ustupuje do pozadí. Na volných prostorách, místech mezi podhradím 
vyšehradským a pražským, jako je území mezi kostely sv. Petra a Pavla na Zderaze a sv. 
Michala, p�i živé hlavní cest� bylo zbylé volné území k osídlení které panovník v�noval 
benediktinskému kladrubskému klášteru. 
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