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Kolektiv odborníků, kteři se dlouhodobě zabývají archeologickým výzkumem Prahy, připravil pro všechny zájemce netradičního knižního průvodce
zaměřeného především na její historii ukrytou pod současným povrchem.
Kniha čtenáře provede po nejvýznamnějšich pravěkých, středověkých i některých novověkých památkách, nálezech a archeologických nalezištích na
území hlavního města.
Zaměřena je zejména na oblast historického centra, dnešní Pražskou památkovou rezervaci, která je na archeologické doklady naší minulosti nej-

archeologických památek různého charakteru doplňuje bohatá obrazová příloha a QR-kód, který umožňuje prohlíd-

31
Praha 1, Staré Město,
Mariánské náměstí

Památka: zaniklý středověký kostel

Historie
Jen nemnozí návštěvníci Mariánského náměstí tuší,
že v jeho jižní části (v prostoru před známou sochou
Terezky) stával kdysi kostel, po němž náměstí získalo
své jméno. Existence stavby už v době románské je
doložena nálezem pískovcového sloupku s patkou
a zdobenou krychlovou hlavicí, k němuž došlo roku
1908. Sloupek, datovaný historiky umění do druhé
poloviny 12. století, bývá většinou pokládán za součást někdejší empory. V písemných pramenech se

GPS: 50.086763N, 14.417682E

kostel – ostatně jako většina staroměstských kostelů –
objevuje až ve druhé polovině 13. století. Nejstarší
dochovaná zmínka pochází z roku 1268: „Matheos
plebanus sancte Marie de Luto.“ Ve 14. století se stal
patronem kostela biskup Jan IV. z Dražic, který kostelu věnoval četné venkovské statky. Kostel byl farní,
a přesto, že se fara připomíná až v roce 1356, lze
předpokládat, že tuto funkci plnil již o století dříve.
O osadě, jež snad nesla název „na louži“, písemné
zprávy ze staršího období nemáme. Její rozsah bývá

Popis
Dochované plány kostela P. Marie byly částečně ověřeny archeologickým výzkumem (pod vedením Zvonimíra Dragouna). Ten ovšem musel být omezen na
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Přístup: dochované základy stavby jsou skryté
pod dlažbou jižní části náměstí
Literatura: Stehlíková – Tryml 1986

STARÉ MĚSTO A JOSEFOV

 Na malebné rytině od neznámého autora zhotovené těsně před zbořením je kostel P. Marie zobrazen od severu (Loch 2012).
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řekou či potokem. Ze čtvrté strany tyto ostrožné poLádví mezi Ďáblicemi a Kobylisy nebo cihelna v Sedlci.
lohy volně přecházejí do okolní krajiny, proto bývala
Relikty mladopaleolitickéhotábořiště
i s ohništi
se 1944–1945).
sídliště na nich vybudovaná zejména na této straně
Řez kostelem,
1791 (Wirth
našly již v 19. století ve stěně cihelny v Jenerálce.
ohrazena palisádou, případně i vyhloubeným příkoOd mladší doby kamenné – neolitu (5600–4200 let
pem. Také na území Prahy, v členitém terénu údolí
př. n. l.) – se ráz pražské krajiny v souvislosti se šířeVltavy a jejích přítoků, najdeme přírodou vymodeloním zemědělství jako nového způsobu získávání obvané vyvýšené polohy tohoto typu. Většina z nich,
 Plánek Mariánského náměstí živy
se zakreslením
románské Neolitičtí zemědělci pro své
výrazně proměnil.
jako Zlíchov-Klobouček, Butovice (→65), Šárka (→64)
a gotické fáze výstavby kostela. Křížky
vyznačují
plochu
hřbihospodaření vyhledávali úrodnou půdu, lesní porosty
na levém břehu Vltavy či Zámka (→62) na břehu pratova. 1 – kostel Panny Marie na louži; 2 – hřbitov; 3 – fragpřetvářeli
v pole
a místa pro svá stálá sídla, důležitý
vém, byla osídlena již v eneolitu, jiná, jako poloha
ment kvádříkové zdi domu čp. 100
a základy
románského
byl pro ně také dostatek vodních zdrojů. Od neolitu
V Obůrkách ve Vinoři (→61) nebo ploché návrší nad
domu čp. 102.
po všechna další období pravěku se proto osídlení
Vltavou zvané Na Farkách na katastru Troje (→59),
koncentruje v údolích pražských potoků. Nejhustší
ve starší době bronzové.
výskyt neolitických osad byl zaznamenán v pásu úrodDoba bronzová je obdobím inovací a změn. Místo
ných sprašových půd od Liboce, Vokovic, Veleslavína
kamene se kov postupně stává materiálem pro výro Jediným, ale průkazným dokladem románské fáze je
a Střešovic přes dejvicko-bubenečskou oblast až do
bu nástrojů, zbraní a ozdob, mění se způsob pohřbíkamenný sloupek se zdobenou hlavicí a nárožními drápky
Libně.kostela.
V mladší
fázina
neolitu
vání z dosavadního kostrového na žárový. V době
na patce nalezený v místech bývalého
Pohled
tři se i u nás objevují rondely
strany téhož sloupku. Autor neznámý,
9. 10. 1908.
– kruhové
areály©oArchiv
průměru 40 až 60 i 250 metrů vyknovízské kultury, rozšířené ve středních a severozámezené soustavou příkopů, palisádových ohrazení
padních Čechách v nejmladší fázi doby bronzové,
tj. od 13. do 9. století př. n. l., dosahuje osídlení praža snad i nasypaných valů, které bývaly přerušené na
ské kotliny vůbec největší hustoty v rámci celého
dvou nebo čtyřech světových stranách. Rondely předstředověku – v některých místech
pravěku Výkop
i raného
stavují nejstarší
monumentální
architekturu
v Evro- přípojky.
většinou vymezován podle okolních
kostelů. Existují
plochu
kopané vodovodní
zachytil
Prahy jsou
knovízské
osady od sebe vzdálené jen něpě a sloužily
nejspíš jako svatyně
astronomické
zmínky o hřbitově, který se kolem
kostela rozkládal.
lomové či
opukové
zdivo v síle jednoho
metru.
Pravděkolik
setmezi
metrů.
Výjimečný
observatoře
V Praze šlo
se takové
ronJeho rozloha se postupem doby
měnila, sjekultovní
pravdě-funkcí.
podobně
o zeď mezilodní
arkády
hlavní
a již- nález představuje kruhová
po jednom
v Ruzyni
a ve Vinoři
plocha
vymezená
úzkým příkopem a s excentricky
dely našly
zatím čtyři,
podobné, že původně byla větší
a postupem
času,
ní lodí.
S kostelem
souvisí i nález
zjištěný
výzkumem
a dvazástavba,
v Krči. sílil i tlak
umístěnou
pískovcovou
jak narůstala houstnoucí okolní
na vedlejší parcele Clam-Gallasova
paláce
(čp. 158). stélou, která byla objevena
V následující
kamenné
– eneolitu
výzkumu knovízského
na jeho zmenšování. Z písemných
pramenů pozdní
ale zná- doběSonda
umístěná
na nárožnípřizahrádce
paláce za sídliště v Čakovicích a sloun. l.)stě– se vedle
rovinných
osad
v ote-ulice žila
patrně
jako svatyně
me i případy opačné, např. v (4200–2300
roce 1380 si př.
farníci
ohradní
zdí do
Husovy
doložila
v tomto
místě nějakého druhu slunečního
žovali na rozšíření hřbitova dovnitř osady.
střídání sídlištních a hrobových nálezů. Nejstarší sídKostel byl zbořen v roce 1791 v souvislosti s přestavlištní situace tvořená terénní vrstvou byla porušena
bou sousedního Clam-Gallasova paláce. Jeho podobu
starším hřbitovním horizontem. Do něj se zahluboval
lze rekonstruovat z obrazových materiálů 18. století,
dřevohliněný dům se zachovalým suterénem, jehož
dvou rytin a kopie bouracího plánu. Nejstručnější pozásyp obsahoval keramiku 13. století. Po zániku stavpis by pravděpodobně konstatoval, že kostel P. Marie
by se na místě opět pohřbívalo.
na louži je trojlodní bazilika s trojbokým závěrem a západní hranolovou věží, vystavěná nejspíše s využitím
Spojení: MHD, stanice metra A Staroměstská, dále
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Adresa:

Praha 1, Malá Strana,
Seminářská zahrada 393

Památka: zaniklý hospodářský dvůr

GPS: 50.083841N, 14.398622E

Historie
otvorem v jižní stěně, vstup do severní prostory nebyl
I po letech intenzivních pražských výzkumů, kdy se zdá,
objeven. Velmi pravděpodobně se nalézal v západní
stěně, v místech, která byla porušena pozdějšími záže vzhledem k množství získaných informací dokážeme alespoň přibližně odhadnout, co nás na budousahy. Zkoumaný objekt měl zřejmě ještě jedno nadcím výzkumu čeká, se občas stane, že tomu tak není.
zemní podlaží. Zatímco podlaha v přízemí byla tvořeTypickým případem byl výzkum na Petříně provedený
na dusanou hlínou, podlaha honosnějšího hořejšího
v roce 1996 na ploše před budovou restaurace Petřínpodlaží byla z kamenných dlaždic, objevených při
ské terasy (někdejším letním refektářem karmelitek).
výzkumu v zásypu. Dům byl zjevně centrální budovou
Vzhledem k poloze lokality vysoko na petřínském svahospodářského dvora, jehož areál byl chráněn příkohu se na tomto místě existence středověkého osídlepem a kamennou zdí. Žádná přímá písemná zpráva
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dlouhý a 4 metry
široký,
jeho okamžiku
o možné existenci
obydlí někde
jediným
svými poznatky
přispívá
k poa patrně též na Kozákově
skálemísty
v Šárce
(→64).
Na pod
mírně
zapuštěno
úroveňoborem,
teré- který
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Prozatím
velmisoučasné restaurace
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jediné
pozdně halštatské
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v Hostivaři
velké prostory. Do jižní z nich se vstupovalo
pocházejí až z roku 1694.
návrší nad výrazným meandrem potoka Botiče, dnes
spíše i do jejich centrální oblasti – lokalizovat zmínky
z části obtékané vodami hostivařské přehrady. Druo různých barbarských národech, z nichž nejprve idenhé hradiště z téže doby existovalo na vrchu Hradiště
Půdorys dvouprostorového domu odkrytého před budokterá s nimi můžeme v Praze spojovat, jsou kostrová
nad Závistí na katastru
obce Lhota u Břežan u jižního
vou čp. 393 na Petříně. K domu se od jihu připojuje ohradní
zeď. 1, 2 – obytné prostory; černá šipka vyznačuje vstup do
jižní místnosti; šedá šipka možný vstup do severní místnosti
v místě porušení obvodové zdi (podle Zavřel et al. 2012).
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 Část odkrytého domu s pohledem na Prahu. Foto J. Zavřel, 1996, NPÚ Praha.

Spojení: MHD, stanice petřínské lanové dráhy
Nebozízek, dále pěšky podchodem k restauraci
Petřínské terasy

Přístup: zaniklá památka; částečně skrytá pod
současným povrchem
Literatura: Zavřel 1998; 2012; Zavřel et al. 2012

 Vypreparované nároží odkrytého domu. Foto J. Zavřel,
1996, NPÚ Praha.
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 Záušnice ze zlatého drátu z hrobu únětické kultury z Nových Butovic, Praha-Stodůlky. Foto M. Frouz, © MMP.

18 ROMÁNSKÝ DVOREC NA PETŘÍNĚ

VELKÁ PRAHA

 Výzkum neolitického rondelu v Praze-Ruzyni. Vstupy na jeho severovýchodní a jihozápadní straně tvořila protáhlá ramena
vybíhající z vnitřního příkopu. Foto M. Kuchařík, 2006, Labrys, o. p. s.

 Neolitická keramická nádoba tzv. šáreckého typu, Praha-Liboc. Foto M. Frouz, © MMP.
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Formou kratkých medailonků je předložen aktuální souhrn vědomostí k obecnějším archeologickým tématům, jakými jsou např. vybrané otázky středověkého stavitelství, historického pohřbívání, řemesel či každodenního života
jejich obyvatel v minulosti. Kniha je jedním z výstupů grantového projektu „Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy“ financovaného z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národni a kulturní identity
Ministerstva kultury České republiky.
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