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Raně středověké pohřebiště v ulici na peRštýně

Veronika StaňkoVá

Prezentace objevu části raně středověkého pohřebiště, učiněného v roce 2012 při výzkumu šachty kanalizační vpusti před domem čp. 347 
v ulici na Perštýně na Starém Městě pražském. Specifická úprava, spočívající zejména ve vymezení ploch jednotlivých hrobů obklady 
z bloků železitých pískovců a v nápadné hloubce hrobových jam, nachází prozatím jedinou paralelu v nedalekém pohřebišti „cizích kupců“ 
v Bartolomějské ulici, zkoumaném v roce 1936. Ve shodě s touto analogií i na základě posouzení nové stratigrafie lze nález s nejvyšší 
pravděpodobností datovat do 10. století. 

early MedieVal ceMetery in the na Perštýně Street

Presentation of an early medieval cemetery, discovered in 2012 during an excavation of a canalisation shaft in front of the house no. 347 in 
the na Perštýně Street in Prague – Staré Město. the only analogy to the specific arrangement of this cemetery, mainly lining of the graves 
with ferrous sandstones blocks and noticeable depth of the grave pits has been found in a nearby cemetery of “foreign merchants” in the 
Bartolomějská Street, excavated in 1936. in conformity with this analogy and according to the evaluation of the new stratigraphy this find 
can be most probably dated to the 10th century.
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V rámci rozsáhlejší obnovy veřejného prostoru jižní části Starého Města byly od května do srpna 
roku 2012 realizovány stavební úpravy v ulici na Perštýně ppč. 1129, které vyvolaly záchranný 
archeologický výzkum.1 Předkládaný text vychází ze zjištění učiněných během první etapy vý-
zkumu,2 která se formou odborné terénní exkavace zaměřila na prozkoumání výkopu šachty pro 
realizaci nové kanalizační vpusti (sonda i) v silnici (dnes v rozšířeném chodníku) před rohovým 
domem čp. 347, jižně nad křižovatkou s ulicí Bartolomějskou (obr. 1).

Z pohledu geologického a geomorfologického se lokalita nachází na akumulační mladopleisto-
cenní plošině na východě Pražské kotliny, která zaujímá nejnižší části údolí Vltavy a náleží do 
celku Pražské plošiny (Balatka 2001, 15). Skalní podklad byl v této části Starého Města během 
čtvrtohor erodován tokem Vltavy a následně překryt kvartérními fluviálními sedimenty, písčitými 
štěrky až štěrkovitými písky.3 tvarování terénu bylo před zásahy člověka zásadně odlišné od jeho 
nynější podoby. Severozápadním směrem od sondy i začínal prudký svah, který vyrovnával téměř 
čtyřmetrový4 rozdíl mezi terasovými stupni Viia a Viic (naposledy Havrda/Semerád 2012, 8). Sklon 
dnešního povrchu ulice je pozvolný, klesá ve směru jih–sever od křížení s národní třídou k ústí ulice 
Bartolomějské o 2 m (na terasovém stupni Viia) a k napojení Betlémského náměstí o cca další 2 m 
(na terasovém stupni Viic).5 referovaná sonda 1 je situována na terasový stupeň Viia.

Bezprostřední okolí pozdější ulice na Perštýně hrálo svou roli od počátku formování předlokač-
ní sídelní aglomerace v  pravobřežní části historického jádra Prahy. nejstarší složku prozatím 
představují prokazatelné, či podle nálezů archaických keramických nádob dedukované, hroby 
z 10. století. tradičně je přijímána představa, že různě rozsáhlé funerální okrsky situované podél 

1 dotčené místo je součástí Pražské památkové rezervace – památky na seznamu světového kulturního a přírodního dě-
dictví lidstva organizace UneSco, a rovněž území s archeologickými nálezy (Uan i). S ohledem na zákonnou povinnost 
stavebníka nechat provést na ploše ZaV a uhradit vzniklé náklady na jeho provedení (podle § 22, ods. 2, zákona č. 20/87 
Sb. v platném znění) byla investorem akce Městská část Praha 1.

2 Výzkum probíhal ve dvou etapách se specifickými požadavky na archeologické prozkoumání. druhá etapa, realizovaná 
formou odborného dohledu spojeného s dokumentací, sledovala práce při předláždění vozovky v rozsahu od křižovatky 
s ulicemi husova, Jilská, Skořepka, po křížení s ulicí národní. Zvýšená pozornost byla věnována jižnímu úseku k ulici 
národní, kde byly sledovány pozůstatky starší zástavby včetně reliktů staroměstského opevnění.

3 Skalní podklad se nachází v hloubce 10–12 metrů pod úrovní současného povrchu a je tvořen ordovickými dobrotivský-
mi vrstvami, reprezentovanými černošedými slídnatými jílovitými břidlicemi (Šimek 1970, list B – mapa mocností pokryv-
ných údajů; Šimek 1970, mapa a – geologických poměrů).

4 nadmořská výška povrchu podloží na terasovém stupni Viia (čisté štěrkopísky) v křižovatce ulic na Perštýně – Bartolo-
mějská činí 191,0/Bpv m n. m. (adB 611 – list mapy 7-1, Hrdlička 2005; obr. 3: 21). Povrch podloží na nižším terasovém 
stupni Viic byl zachycen (severozápadně od sondy i) v podobě hnědých, místy až okrově hnědých hlinitých holocen-
ních sedimentů v suterénu domu čp. 1005 na kótě 187,1/Bpv m n. m. (adB 2110, 2111 – list mapy 7-1, Hrdlička 2005; 
obr. 3: 5).

5 nadmořská výška dnešního povrchu dosahuje před čp. 360 kóty 195,12 m n. m. (dále m n. m. vypouštěno ve smyslu 
poznámky 7 na str. 6 tohoto čísla), před čp. 347 kóty 193,12 a před čp. 350 kóty 191,17.




