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Obr. 5. Břevnovský klášter, elaborát 
katastrálního měření z roku 1840 
(zdroj ČÚZK).

Obr. 6. Břevnovský klášter, situace 
a výsledky výzkumu v zahradě. 
1 – zahloubené nádrže pro sběr 
dešťové vody, 2 – zadní obslužná 
chodba oranžerie, 3 – fontána,  
4 – trasa terasových schodišť, 
5 – jeskyně „Prokopka“, 6 – sondy 
v trase dlážděného úžlabí pro sběr 
dešťové vody, 7 – přístřešky přiklá
dacích komor, 8 – přikládací šachty.  
(Katastrální mapa, Zaměření oran
žerie Jiří Chmelíř, analýza a grafická 
úprava autor, 2012.)

Zahradní objekty jsou popsány v  inventáři klášterních budov z  let 1805–1807. Za pavilonem  
Vojtěška následuje obydlí zahradníka (předsíň, pokoj, komora). Dále je uveden skleník a oranže
rie, objekt měl 14 čtyřkřídlých oken na bočních křídlech a tři okna oválná na středovém pavilonu 
(vilímková/vlček 1992, 7). V roce 1825 prochází skleník větší rekonstrukcí – oprava střechy, patrně 
oprava omítek a případné vysprávky zdiva. V roce 1840 jsou zaznamenána vydání na dřevěný 
altánek v zahradě.12 Stav zahrady před polovinou 19. století ukazuje elaborát katastrálního mě
ření z  roku 1840 (obr. 5). Milada Vilímková interpretuje kruhová rozšíření na spojnici Vojtěšky  
s Josefkou a při severovýchodním nárožím prelatury jako fontány. Vyobrazení však není jedno
značné (vilímková/vlček 1992, 7–9). Střecha skleníku byla opět obnovována v roce 1851. V roce 
1861 byla zřízena stáj u zahradního domku, opravovány byly úseky zahradní zdi. Roku 1862 pro
běhla generální rekonstrukce skleníku, celá jeho polovina byla postavena téměř nově, ve druhé 
polovině skleníku byla znovu zřízena střecha a proraženy čtyři větrací otvory. Vybourání nových 
dveří v oranžerii proběhlo v roce 1867, následujícího roku byly osazeny nové sloupky a prahy. 
V roce 1875 je zapsána položka za práci na vodovodním kanále v zahradě. Další drobnější opra
vy skleníku probíhaly v letech 1890 a 1900. V roce 1888 byl někdy v prostoru zahrady zřízen nový 
kuželník (ibidem 1992, 9–10).

Roku 1909 byl kuželník kompletně renovován. Následující rok byly provedeny rozsáhlejší opravy 
skleníku, jeho střechy a oken. Další záznamy o úpravách pochází až z let 1939 a 1940. Uvádí 
nové zastřešení glorietu Josefka a rekonstrukci pavilonu Vojtěška, kde proběhl i menší archeo
logický průzkum (ibidem 1992, 10–11).13 

Postupný úpadek zahrady dokumentuje zpráva opata Opaska z roku 1948 památkovému úřa
du o zřícení střechy levého křídla skleníku. Minimální péče o stavby, zrušení kláštera v  roce 
1950 a přidělení budov několika uživatelům se negativně podepsalo na stavu celého areálu.14 
Roku 1951 padla dlouho hájená limita nedotknutelnosti areálu kláštera. Plánované napojení třídy  
Pionýrů (dnešní Patočkova) do Bělohorské ulice zapříčinilo zboření vnější ohradní zdi s branou, 
klášterního pivovaru a ovčína (stav před demolicí viz nováková/vonDra/Píša/Potůček 1956, 226). So
cha sv. Jana Nepomuckého,  
tedy její střední podnož 
s  postavou světce, byla 
znovu přenesena, tentokrát 
do vnitřního klášterního ná
dvoří, před západní průčelí 
kostela, které všechny star
ší ikonografie ukazují jako 
volné; nováková/vonDra/Píša/ 
Potůček 1956; vilímková 1973,  
121).15 Opakované snahy 
o nápravu stavu vyzněly na
prázdno (např. roky 1966, 
1973 – birnbaumová/Pavlíková 
1966; vilímková 1973, 123, 
126). 

12 Prostá dřevěná fíkovna je uváděna na střední příčné cestě ve východní části zahrady (birnbaumová/Pavlíková 1966, 314).
13 Výzkumné práce vedl Václav Studený, později Ivan Borkovský. V dochovaných protokolech z průběhu roku jsou zmiňo

vány sondy uvnitř Vojtěšky, vlevo od studánky a v zahradě (fotodokumentace sond ve Vojtěšce je uchována v archivu 
Archeologického ústavu AV ČR, Praha v. v. i.; borkovský 1940; borkovský 1940a; vilímková 1973, 116). Sondáž na zahradě 
probíhala ještě v roce 1948 pod dohledem Ivana Borkovského, zachyceny byly relikty zdiv (borkovský 1948; borkovský 
1948a). 

 V  roce 1959 realizoval archeologický dohled Jan Rataj při výkopech inženýrských sítí v  zahradě. Kanalizační sonda 
protínala zahradu ve směru západvýchod, od hřbitova, kolem Vojtěšky a dále podél stromořadí. hloubka výkopu dosa
hovala více než 3 m, šířka 1,2 m. Ve vzdálenosti 60 m východně od Vojtěšky bylo detekováno kamenné zdivo s mladším, 
barokním, cihlovým zaklenutím. V dalších 30 m byly zaznamenávány rozptýlené lidské kosti, patrně došlo k naruše
ní kostnicové šachty, deponující kosterní pozůstatky ze staršího hřbitova, zasaženého barokními úpravami zahrady  
(o rozsahu tohoto zásahu napovídá v dokumentovaném místě více než 3,5 m navezené zeminy). Ve směru severjih, 
napříč zahradou, před vstupem do kostela až k budově špýcharu, byla hloubena rýha pro uložení elektrického kabelu. 
hloubka zásahu nepřekročila 0,6 m, šířka pak 0,3 m. Naproti hlavnímu chrámovému vchodu byla zachycena část čet
ných barokních odpadových kanálů, před vstupem do farního úřadu byly zjištěny pozůstatky starší zahradní zdi, v dnešní 
době posunuté k severu (cHocHol 1959; rataJ 1960).

14 Například objekt barokní sýpky spravovaný Zemědělským nákupním a zásobovacím podnikem se dostal do havarijního 
stavu v roce 1969, jeho rozsáhlejší oprava proběhla začátkem 70. let (vilímková 1973, 125–126).

15 Nově byla přesunuta v roce 2010 jako point de vue při vstupní cestě do zahrady.
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domnívat, že zaniká již kon
cem 18.  nejpozději počát
kem 19. století. 

Jámy s druhotně 
uloženými lidskými 
kostmi 
V prostoru před ohradní zdí, 
severně od hospodářského 
objektu a jižně od jámy na 
míchání vápna, byly těs
ně po odstranění drnu (cca 
0,3 m) odhaleny dvě oválné 
jámy (obr. 20: jáma 1, 2).19 

Obě byly zaplněny lidskými kostmi (téměř 2000 fragmentů) s několika devocionálními předměty 
a materiálem odpadního charakteru. Nejstarší součásti nálezového souboru představovaly dva 
výrobky z  barevných kovů z  období první poloviny 18. století: drobná plastika Krista z kříže 
(obr. 23)20 a medailon – tzv. Benediktův fenik (obr. 24, 25).21 

Na kosterním materiálu byly stanovovány základní antropologické charakteristiky: pohlaví,22 do
žitý věk23 a výška postavy.24 Pokud to stav materiálu dovoloval, byly zaznamenány i některé 
metrické charakteristiky a také zjevné projevy onemocnění na kostře. 

Minimální počet jedinců byl určen na 28, podle 28 zachovalých kusů distálních epifýz levé kosti 
holenní. Celkový počet jedinců může být samozřejmě vyšší, avšak tento údaj je použitými metoda
mi nezjistitelný. Přesnější věk25 byl určován u horních a dolních čelistí. Jinak lze dobře dochované 
a téměř kompletní kosti přiřadit na základě maturace kosti vždy dospělým jedincům. Všechny 
dochované a hodnotitelné fragmenty lebek a dolních čelistí byly na základě morfoskopických zna
ků určeny jako mužské.26 Výška postavy byla vypočítána z rozměrů 36 dlouhých kostí.27 Střední 
hodnota tělesné výšky pro celý soubor je 171,4 cm, průměrná výška je 171,8 cm. V souboru se 
podařilo rozlišit dvě stehenní kosti, které rozhodně patří jednomu jedinci. Jejich vzhled i metrické 
hodnocení je stejné. Další dvě stehenní kosti, pánev a kost křížová se dají rovněž s jistotou přiřadit 
dalšímu jedinci (vzhled, morfologie, zbarvení, rozměry, kosti na sebe „pasují“).

Základní zhodnocení patologických projevů na zkoumaných kostrách přineslo zajímavé výsled
ky. Všechny pozorované jevy souvisí se špatnými životními podmínkami mužů – vojáků. Ať už 
se jedná o projevy nedostatečné výživy (cribra orbitalia, předčasné ztráty zubů), nebo vysoké 
fyzické zátěže, kterou můžeme s  vysokou pravděpodobností ztotožnit s  náročnými pochody 
a nesením těžkých břemen (vojenská výzbroj a výstroj). hrudní i bederní obratle byly postiženy 

19 První (jáma 1) o rozměrech 1,9 x 0,75 x 0,4 m a druhá (jáma 2) o rozměrech 1,50 x 0,7 x 0,4 m.
20  Výška 7 cm, hlava lehce zakloněna a nakloněna k pravému rameni, patrné detaily obličeje, trnová koruna, bradka, 

paže v úhlu cca 45°, nohy po kolena spojené, levá noha pokrčená, bederní rouška s vlajícím cípem; omelka/řebounová/ 
šlancarová 2009, 1007–1008.

21 Průměr 2,5 cm; averz: vyobrazení postavy světce, opis „CRVX S P BENED“ [CRVX SANCTI PATRIS BENEDICTI]; reverz: 
středové pole kříž sv. Benedikta / svislé břevno „CSSML“, vodorovné „NDSMD“ [CRVX SACRA SIT MIhI LVX NON 
DRACO SIT MIhI DVX], mezi rameny kříže CSPB [CRVX SANCTI PATRIS BENEDICTI], perlovec, na okraji opis „V.R.S.
N.S.M.V.S.M.Q.L.I.V.B.IhS“ [VADE RETRO SATANA NVMQVAM SVADE MIhI VANA SVNT MALA QVAE LIBAS IPSE 
VENENA BIBAS IESVS]; (omelka 2006, 147–148). 

22 Pro stanovení pohlaví bylo využito morfoskopických i morfometrických metod. Vzhledem k faktu, že v souboru neby
lo možné rozlišit jednotlivé jedince, bylo pohlaví určováno pro jednotlivé vybrané kosti zvlášť. Pro kosti pánevní bylo 
použito metrické zhodnocení programem DSP (murail/bruZek/Houët/cunHa 2005, 167–176). Pohlaví z kostí stehenních 
bylo vypočítáno podle diskriminačních rovnic (černý/komenDa 1980, 147–167). Kost hlezenní byla hodnocena rovnicí  
Novotného (novotný 1985, 437). Pohlaví z rozměrů kloubní jamky na lopatce a z rozměrů rukojeti kosti hrudní bylo určeno 
porovnáním s průměrnými rozměry uváděnými Iordanidisem (iorDaniDis 1961, 459–471). Pohlaví na třech dochovaných 
lebkách a mandibulách bylo stanoveno pouze morfoskopicky (acsaDi/nemeskeri 1970).

23 Dožitý věk u dětských kostí byl určen na základě nepřirostlé kloubní hlavice (pět jedinců; podle čiHáka 1987) a podle 
délky stehenní kosti (jeden jedinec; stloukal/Hanáková 1978, 53–69). U dospělých jedinců bylo použito schémat zubní 
abraze (loveJoy 1985, 47–56) a stupně obliterace (zarůstání) lebečních švů (meinDl/loveJoy 1985, 57–66).

24 Pro stanovení tělesné výšky bylo využito metody sJøvolDa (1990, 431–447). Použity byly kosti stehenní, holenní, pažní, 
loketní a vřetenní. Nejvyšší stupeň korelace se skutečnou tělesnou výškou mají rozměry kosti stehenní (98 %).

25 Zlomky lebek, které měly patrné švy mezi jednotlivými kostmi, byly ve velké většině určeny na 30–35 let, tedy adultus II. 
Jeden fragment lebky měl již švy zcela obliterované, věk tohoto jedince by se mohl pohybovat kolem 45–50 let (maturus I).

26 Pohlaví z rozměrů dlouhých kostí bylo určeno u 80 kostí stehenních a šesti kostí holenních. U všech kostí stehenních 
i   holenních určila diskriminační rovnice pohlaví jako mužské. Metrické hodnocení pánevních kostí bylo zpracováno 
programem DSP, který určil z 11 hodnocených kostí šest jako mužské a pět jako neidentifikovatelné.

27 Nejmenší získaná výška činí 155,3 cm ± 4,49 cm (femur), nejvyšší hodnota je 188,2 cm ± 4,15 cm (tibie). 

Obr. 22. Břevnovský klášter, zákla
dy zděné výlevky (foto M. Semerád, 
2010).

Obr. 23. Břevnovský klášter, drobná 
plastika Krista z kříže (foto  
V. Staňková, 2011).

Obr. 24. Břevnovský klášter, medai
lon – Benediktův fenik, averz (foto 
V. Staňková, 2011).

Obr. 25. Břevnovský klášter, medai
lon – Benediktův fenik, reverz (foto 
V. Staňková, 2011).




