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ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ
(IN SITU) I. ČÁST
Úvod – Pražský hrad
Obrazová příloha k článku na str. 25

4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi obvodového zdiva a sloupy nesoucími kdysi
klenbu. Po stranách je vidět mohutné základové zdivo
gotické katedrály Petra Parléře.

1, Základy a části nadzemního zdiva románských a
gotických staveb, církevních i světských, pod III. nádvořím Hradu. Zdroj: Příběh Pražského hradu.
5. Východní apsida v kryptě sv. Kosmy a Damiána
s torzem oltářní menzy.

2. Kaple sv. Mořice
a transept baziliky
sv. Víta, Václava
a Vojtěcha pod
přístřeškem u Starého
proboštství.

6. Nepřístupná část
prostor pod katedrálou
sv. Víta se základy
románské rotundy
sv. Víta.

Autorem fotografií,
není-li uvedeno jinak,
je Milan Jančo.

3. Přístřešek pro ruiny
kostela sv. Mořice
a transept baziliky
sv. Víta, Václava
a Vojtěcha. Část zdiva
baziliky, s chránící nadstavbou koruny, leží
mimo objekt přístřešku.
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7. Základy a části nadzemního zdiva ambitu s křížovou chodbou
kláštera Kostela pražského.

9. Torzální architektura pod katedrálou
sv. Víta, Václava a Vojtěcha podle výzkumů Kamila Hilberta.

8. Podzemí chrámu sv. Víta,
Václava a Vojtěcha. Biskupská hrobka ležící v místnosti
vložené mezi severní zed’
baziliky sv. Víta, Václava
a Vojtěcha a ambit kláštera
Kostela pražského.
10. Severní dvorek před
Starým královským palácem,
„betonová deska“ vytvořená
v roce 1946, chránící pod
sebou v roce 1930 odhalenou
torzální architekturu.

11. Kostel Panny Marie, dochovaná
severní zed’ a část apsidy s replikou
obvodového zdiva oknem v průchodu mezi II. a IV. nádvořím hradu.
12. Průchod mezi II. a III. nádvořím
Hradu s vyznačenou sílou románské
hradby.
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16. Pilíře Prašného mostu vyznačené v dlažbě.
13. Šatny pod bývalou konírnou Rudolfa II. s torzem základového a nadzemního zdiva
románské hradby Hradu.

14. IV. nádvoří Hradu, zahrada Na baště. Zdivo středověké věže
pod pergolou popínavých rostlin před vstupním portikem
Španělského sálu.
15. Stopa po vřetenovém
schodišti v severním
paláci s Rudolfovou
galerií v západním
průchodu Paccassiho
brány.
18. Průchod Jelením
příkopem jakoby obalen
konstrukcí z vrbového
proutí. Obloukem v levé
části se otevírá pohled
na prezentovanou část
pilíře Prašného mostu.
Zdroj: AP atelier, Ing. arch.
Josef Pleskot, realizace
04/2001–06/2002.

17. Pilíř Prašného mostu odhalený
v průchodu valem dělícím Jelení
příkop na západní a východní část.

OBJEV
I ZTRÁTA
PODZEMNÍCH
PROSTOR
V PRAZE 14
HLOUBĚTÍNĚ
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Obrazová příloha
k článku na str. 30

Autorem fotografií
je Martin Přibil.

1. Síň ve východní části nově nalezené pískovny na parcele 1389 k.ú. Hloubětín, mezi ulicí Za Černým mostem
a Stropnická, naproti křižovatce s ulicí Nad Hutěmi. Síně byly podepřeny řadou pilířů, díky nimž zůstalo podzemí
zachováno po desítky let bez propadů na povrch. Foto 2006.
2. Ve střední části téže pískovny. V podzemí se zachovalo
mnoho různých zářezů, drážek, výklenků dokládajících
způsob výlomu a transportu materiálu. Foto 2006.
3. Pískaři zjevně šli po přirozených puklinách a poruchách
v jejichž okolí byl pískovec zřejmě měkčí, díky vnikající
vodě. Podobné pukliny se také hodily pro přípravu zálomu,
nebot’ pak je výlom mnohem jednodušší než v kompaktním
neporušeném materiálu. Jedna z četných puklin je dobře
patrná ve stropě chodby. Foto 2006.

4. Síň v podzemí Fejkovy pískovny
dnes známé jako „Bílý kůň“.
Zajímavé prostory jsou bohužel
silně devastovány skládkováním
komunálního odpadu z okolních
domů a chat. Případné vyklizení
a odvoz všeho smetí bude nepochybně značně nákladný. Foto 2005.
5. Podzemí Fejkovy pískovny
sloužilo po válce (možná již za
války) jako sklad ovoce a zeleniny.
Podle sdělení místních obyvatel,
zde měli trhovci z místních tržnicí
uskladněny i své pojízdné stánky.
Foto 2005.

