Archeologické oddělení NPÚ Praha

Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

rok: 1987, číslo výzkumu: 1/87
PRAHA 1 - MALÁ STRANA
JANSKÝ VRŠEK - čp. 322/III, 323/III, ppč. 455, 457
V další sezóně se archeologický výzkum rotundy sv. Jana Křtitele v Oboře soustředil na plochu
bývalé sakristie na severní straně rotundy. Neporušená podlaha zde byla dokladem toho, že po
zrušení kostela v r. 1784 nebyl v těchto místech likvidován starší hřbitov, a poskytovala reálnou
naději na zachycení staršího horizontu hrobů, případně zbytku terénní situace předchozího sídliště, avizovaného nálezy z r. 1986 uvnitř rotundy. Výzkumem bylo odkryto zdivo starší, patrně
gotické malé sakristie o rozměrech 3,60 x 2.10 m s nepatrným zbytkem podlahy z keramických
dlaždic o rozměrech 20 x 20 x 5,5 cm. Tato sakristie byla přizděna k lodi rotundy ještě před
připojením obdélné lodi na západní straně a v souvislosti s její stavbou bylo částečně zeslabeno
zdivo jižní části lodi rotundy ve snaze o zvětšení prostoru a zarovnání severní stěny gotické
sakristie. Spojem mezi rotundou a sakristií obstarával vchod, který byl situován na stejném
místě jako pozdější vstupní otvor mladší sakristie, ústil však v odlišné horizontální úrovni. Vně
starší sakristie bylo odkryto 6 hrobů z raného, vrcholného a pozdního středověku. Keramické
nálezy z nejmladšího z nich představují terminus post quem pro stavbu mladší sakristie a kladou její vznik do 16. stol. Uvnitř starší sakristie bylo prozkoumáno 5 hrobů starších než tato
stavba, z nichž 2 jsou prokazatelně starší než samotná rotunda. Zbytky dalších 2 hrobů patřících
k pohřebišti, které zde existovalo před výstavbou rotundy, byly zjištěny i uvnitř východní části
apsidy pod vrstvou opukových kamenů, staticky zpevňujících vnitřní prostor apsidy. U žádného z pohřbů nebyly nalezeny milodary. V druhotném uložení a v nepatrných zbytcích staršího sídlištního horizontu byly zaznamenány keramické zlomky, hlásící se svým formováním
i výzdobou do středohradištního období. Do této doby je třeba klást počátky zdejšího osídlení.
Úroveň podloží v místě sakristie klesá k východu a jihu téměř stejným spádem z úrovně 215,49
na 215,25 m n. m. (respektive z 215,45 na 215,23 m n. m.).
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