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Obr. 2. Praha 1-Staré Město, 

kostel sv. Haštala. Půdorys 

kostela sv. Haštala s vyznače-

ním předpokládaného rozsahu 

románské fáze a archeologicky 

zkoumaných ploch (HUML 1996, 

úprava a doplnění E. Ditmar, 

2011). 

A – plochy výzkumu Václava 

Humla z roku 1993, 

B – archeologicky odhalené 

zdivo románské fáze kostela, 

C – rekonstruovaná podoba 

románské fáze kostela, 

D – archeologické sondy 

výzkumu z roku 2010.

Místo původního pohřbu abatyše Anežky je jednoznačně v areálu kláštera klarisek Na Františku 

v Praze na Starém Městě. Podle legendy sepsané po její smrti autorem, který ji osobně nezažil, 

ale pocházel z okruhu kláštera a informace získával od osob, které ji znali (VYSKOČIL 1932, 69), 

byla pohřbena po své smrti v roce 1282 v kapli Panny Marie (VYSKOČIL 1932, 123). Z výše uvede-

ných důvodů můžeme tento údaj považovat za zcela spolehlivý.

První známé snahy o nalezení jejího hrobu se datují do roku 1643, z něhož máme doklady o cí-

lených výkopech a hledání ostatků Anežky Přemyslovny v jejím klášteře (obr. 1). To souviselo 

s  proroctvím litoměřického probošta Jana Papouška z  roku 1455 a ve  své době vzbuzovalo 

naděje na ukončení třicetileté války. Samy klarisky začaly kopat v červnu zmíněného roku v kapli 

Panny Marie a odkryly hrob, který považovaly za Anežčin. Církevní nadřízení zřejmě jejich op-

timismus nesdíleli, protože v říjnu téhož roku ve výkopech pokračovali zvlášť jmenovaní komi-

saři, kteří v kapli odkryli další hrobku a dřevěnou truhlu. Ani tyto nálezy ale nebyly jednoznačně 

identifi kovány, jak nás informuje Jan František Beckovský (SOUKUPOVÁ 1989, 239) a jak dokládá 

jejich opětovné navrácení do nálezové situace, kde byly znovu odkryty v 50. letech 20. století 

(BORKOVSKÝ 1956, 197).

Rozsáhlý archeologický výzkum Ivana Borkovského odkryl v roce 1941 zděnou hrobku ve vý-

klenku jižní stěny kaple Panny Marie, interpretovaném jako dodatečně prolomená pohřební 

nika (KUTHAN 1994, 341). V ní ovšem lidské ostatky nalezeny nebyly. Archeologická interpretace 
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v  podobě dvojice kleneb (Z03, 

Z04), vymezených na  straně 

podél presbytáře probíhající ob-

vodovou zdí (Z02). Vrchol vnější 

strany klenby se nalézal na  ni-

veletě 189,90 m, tedy cca 0,1 m 

pod stávajícím povrchem. 

 V  relativní stratigrafi i bylo 

možné za  nejmladší považovat 

zdivo segmentové klenbičky 

z  cihel spojovaných vápennou 

maltou (Z04) a k ní náležejícího 

čela šíře cca 150 mm. Uvedené 

zdivo bylo dodatečně přizděno 

ke konstrukci segmentové klen-

bičky (Z03) a s ní souvisejícímu 

výlitku zdiva po severním boku 

zdi (Z04). Konstrukční prvky 

této zdi zastupovaly cihly formátu cca 290 x X x 70 mm. Pojivem prvků byla vyzrálá vápenná malta šedivé 

barvy, která se odlišovala od pojiva zdi (Z04). Zdivo plošné „vodorovné“ konstrukce (Z03) bylo přizděno 

k omítnutému líci zdi (Z02), která dosahovala šíře cca 270 mm. Ve zdivu této konstrukce převládaly cihly. 

Konstrukce (Z02) přirozeně respektovala obvodové zdivo chóru (Z01). 

Stratigrafi cky starší jednotkou v odhaleném prostoru byl maltový výlitek se zřetelným otiskem formátu men-

ších dlaždic (S02-07, niveleta 

povrchu 189,80 m). Jeho si-

tuování a  bezprostřední přilo-

žení podél obvodového zdiva 

chóru napovídá, že se nejspíše 

jednalo o  starší úroveň dlažby 

narušené výstavbou zděné kon-

strukce (Z02). 

Odkrytou situaci posoudila pří-

tomná odborná komise a z dů-

vodu minimálního narušení 

doporučila navrtat odhalenou 

konstrukci klenby a zjistit vnitř-

ní podobu prostory pomocí 

minikamery. Prostřednictvím 

kamery, vsunuté do  odhalené-

ho prostoru otvorem o průměru 

cca 0,03 m vyvrtaným do klen-

by, bylo zjištěno, že se jedná o rozměrnou hrobku obdélného půdorysu o stranách 4,2 x 2 m se zkoseným 

severovýchodním rohem, který respektuje stěnu gotického presbytáře (obr. 4, 8). Vrchol interiérové strany 

klenby hrobky se nalézal cca 0,4 m a nejnižší naměřené místo prostoru hrobky 3,6 m pod podlahou pres-

bytáře. Samotné dno nebylo zachyceno vzhledem k několika nakupeným dřevěným rakvím v různém stavu 

dochování a  zbytkům ostatků mezi nimi (obr.  10). Stěny podzemní prostory pokrývala světle zbarvená 

omítka, která neumožňovala studium charakteru zdiva. U severní stěny byl zdokumentován původní vstup 

do hrobky, představovaný otvorem o velikosti 1,75 m x 0,9 m (s delší osou Z–V). Je velmi pravděpodob-

né, že tento vstupní otvor původně zakrývala náhrobní deska, která mohla být po svém vyjmutí nahraze-

na cihlovou klenbou. Na všech stěnách hrobky se nalézala rozpoznatelná vodní čára v nadmořské výšce 

187,80  m, která dokládá opakované zaplavení prostoru. Uprostřed západní stěny v  její horní třetině se 

nalézal druhotně zazděný otvor, patrně větrací okénko. 

Na západní stěně pod okénkem byl v mírně obdélné plošce hladce upravené omítky identifi ko-

ván obtížně čitelný rytý nápis, provedený v pěti řádcích (obr. 11). Přečíst se z něj podařilo první tři 

řádky ve znění: „TENTO SKLEP BYL GEST DODIELA N LETA 16. 10“, čtvrtá je prakticky nečitel-

ná a z poslední jsou jednoznačná jen dvě závěrečná čísla „1 6 (?) G 59“. Nápis by tak uvedením 

Obr. 10. Praha 1-Staré Měs-

to, kostel sv. Haštala. Snímek 

z hrobky v sondě S02. Situace 

dřevěných rakví s lidskými ostat-

ky na dně hrobky. Snímek zhoto-

ven fi rmou GEO-CZ prostřednic-

tvím minikamerové sondy 

(GEO-CZ, 2010).

Obr. 11. Praha 1-Staré Město, 

kostel sv. Haštala. Nápis na 

západní stěně hrobky v místech 

sondy S02 (GEO-CZ, 2010).




