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Archeologický výzkum na území zaniklé předlokační osady Opatovice odhalil stopy intenzivního osídlení a řemeslnických aktivit, které 
zanikly nejpozději v průběhu 1. poloviny 13. století. Provedené analýzy předmětů spojených s metalurgií zde doložily existenci rozvinuté 
dílny zabývající se vedle výroby a zpracování železa i produkcí neželezných kovů a jejich slitin.

MetAllurgicAl Activities At A Pre-lOcAtiOn settleMent At OPAtOvice in PrAgue-new tOwn

Archaeological excavation of the deserted pre-location settlement at Opatovice revealed evidence of extensive domestic and craft activi-
ties, which vanished during the 1st half of the 13th century. Further analyses confirmed existence of a developed workshop for the produc-
tion and processing of iron, as well as the production of non-ferrous metals and their alloys.
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Archeologický výzkum v Křemencově ulici 18 na pozemku za domem čp. 164 měl poměrně slo-
žitou genezi a probíhal v několika etapách v letech 2012–2018 (obr. 1). První etapy byly realizo-
vány na základě původního projektu investora v letech 2012 a 2013 organizací Česká společnost 
archeologická, o. p. s. (Selmi WalliSová 2013). v letech 2016–2018 pak po změně celého projektu 
probíhal výzkum společností Archaia Praha, z. ú. (vyšohlíd 2019), z jehož výsledků také vychází 
následující text. tento výzkum se soustředil na plochy dvora, zahrady, na nepodsklepenou část 
severního nádvorního křídla domu a na část plochy pod strženými garážemi (pozemky ppč. 858 
a 859/1, 3–6 a 872/2). celková plocha dvora včetně plochy bývalých garáží činila okolo 547 m2. 
Zkoumaná plocha nepodsklepeného křídla domu měla 87 m2. na západní část nepodsklepe-
ného severního křídla domu navazovala od východu mladší, kompletně podsklepená přístavba. 
Podsklepen byl rovněž celý půdorys domu tvořícího uliční frontu, kde tak došlo k likvidaci arche-
ologických situací již dříve (obr. 2).1

Opatovice v písemných pramenech a archeologických zjištěních
stopy nejstaršího středověkého osídlení v této části pražské aglomerace jsou spjaty se vznikem 
tzv. vyšehradské cesty – staré komunikace spojující Pražský hrad s vyšehradem. Četné doklady 
osídlení, spadající do období od 2. poloviny 10. století, byly odkryty především v blízkém zázemí 
vyšehradu (o podhradí detailněji PodliSka 2000; 2017), několik dalších stop však archeologické 
výzkumy potvrdily v jižním sousedství starého Města v dnešní Pštrossově ulici (Cymbalak/PodliSka 
2008).2 svého maxima však v tomto prostoru dosáhlo osídlení až na sklonku raně středověkého 
období – tedy v průběhu 12. století, kdy zde došlo k založení několika sakrálních staveb. na hra-
nu říční nivy vysunuté kostely sv. Petra na struze a sv. vojtěcha jsou nejspíše reliktem privátních 
šlechtických dvorců. Z dalších tří kostelů – sv. Petr a Pavel na Zderaze, sv. Michal a sv. václav 
na Zderaze – dva posledně jmenované byly nejspíše kostely farními. nejstarší záznam o lokaci 
pochází z roku 1115 z falza listiny pro kladrubský klášter (pro 12. století snad věcně v pořádku, 
detailněji muSílek 2017, 178–181). Kníže vladislav i. klášteru uděluje „území v Praze k (zřízení) 
mlýna. A taktéž místo v Praze k založení dvora a usazení hostů od kostela sv. Michala až ke kos-
telu sv. Petra na Zderazi a až k veřejné cestě.“ Z výše zmíněné lokace a především z výsledků 
záchranných archeologických výzkumů vyplývá, že ke konstituci zdejšího předlokačního osídlení 
došlo na rozsáhlém (do té doby z větší části neosídleném) prostoru, na němž později vznikly 

1 celý domovní blok mezi ulicemi Křemencova, v Jirchářích a Opatovická byl zařazen mezi významná archeologická 
území (jako plocha č. 117) vytipovaná odborem Archeologie pražského pracoviště národního památkového ústavu 
k nejvyšší ochraně zde dochovaných archeologických památek.

2 nálezy torz zahloubených dřevozemních domů, v jejichž spodních partiích zásypů byly nalezeny zlomky keramiky s ka-
lichovitou profilací okrajů, byly učiněny v objektech čp. 1924 a 203 a předběžně také čp. 192 a 193 (Cymbalak/PodliSka 
2008, 324).




