
Samostatné archeologické oddûlení tehdej‰ího

PraÏského stfiediska státní památkové péãe

a ochrany pfiírody bylo zaloÏeno v bfieznu roku

1965. DÛvodem byla potfieba zajistit záchranné

archeologické v˘zkumy na ãetn˘ch stavbách ze-

jména v historickém jádru Prahy. Tomuto úkolu se

oddûlení vûnovalo po cel˘ch ãtyfiicet let své exi-

stence. Od samého poãátku své ãinnosti evidova-

lo zemní zásahy na stavbách, ke kter˘m vydávalo

odborná památkáfiská vyjádfiení, a urãovalo místa

provedení záchrann˘ch v˘zkumÛ.

Na‰e pracovi‰tû dnes vytváfií a spravuje data-

bázi stavebních akcí spojen˘ch se zemními prace-

mi na celém území Prahy. Od roku 1994 je tato

databáze vedena na poãítaãi a v digitální formû

ãítá jiÏ pfies 13 000 poloÏek. Do databáze jsou

prÛbûÏnû zaznamenávána dÛleÏitá data slouÏící

jednak k identifikaci akce, ale hlavnû pro praktic-

ké potfieby archeologick˘ch v˘zkumÛ – tedy napfií-

klad spojení na investory ãi jejich zástupce, jsou

tu i základní údaje o provedeném v˘zkumu a jeho

autorech. Tato databáze je vyuÏívána pfii koncipo-

vání odborn˘ch stanovisek k ovûfiení „archeolo-

gické historie“ dané lokality, napfiíklad jestli zde

v˘zkum jiÏ probûhl, s jak˘m v˘sledkem, kdo ho

provádûl a podobnû.

Druh˘m zpÛsobem vyuÏití jsou pfiímo archeolo-

gické v˘zkumy. Na‰e pracovi‰tû tak vlastnû zaji‰-

Èuje informaãní servis jak pro archeologické insti-

tuce pracující na území Prahy, tak zároveÀ pro

investory, ktefií jsou rychle, komplexnû a vyãerpá-

vajícím zpÛsobem informováni o sv˘ch zákonn˘ch

povinnostech t˘kajících se archeologického v˘zku-

mu a o institucích tyto v˘zkumy v Praze provádûjí-

cích. Do budoucna plánujeme roz‰ífiení spoluprá-

ce s jednotliv˘mi stavebními úfiady tak, aby pokud

moÏno v‰ichni stavebníci obdrÏeli informaci o nut-

nosti archeologického v˘zkumu, a to i ti, ktefií sta-

vûjí mimo areály památkov˘ch rezervací a zón.

Na‰ím cílem je dosáhnout stavu, kdy bychom

mûli pfiehled o v‰ech terénních zásazích v Praze,

a mohli tak úãinnû zaji‰Èovat ochranu archeolo-

gick˘ch památek pfied zniãením v prÛbûhu sta-

vebního procesu vãasn˘m provedením archeolo-

gického v˘zkumu.

Podmínka umoÏnûní archeologického v˘zkumu

plynoucí ze zákona je obsaÏena i ve v˘rokové

ãásti na‰ich odborn˘ch stanovisek, aãkoli se tak

dostáváme do sporu s v˘kladem právníkÛ MK

âR, ktefií tvrdí, Ïe povinnost plynoucí pfiímo ze zá-

kona zde nemá co dûlat, a jsou ochotni pfiipustit

zmínku o archeologii maximálnû v odÛvodnûní v˘ro-

ku. DÛvod na‰eho postupu je praktick˘ a je veden

snahou o co nejvût‰í informovanost stavebníkÛ

o potfiebách archeologického v˘zkumu. Tento

systém slouÏí i jako upozornûní pro úfiedníky od-

boru památkové péãe magistrátu, aby v odÛvod-

nûní sv˘ch rozhodnutí nutnost v˘zkumu uvedli

a uvûdomili zvlá‰tním dopisem i stavebníky mimo

chránûné oblasti o jejich povinnostech.

S ohlédnutím na vydávaná odborná vyjádfiení

ke stavebním zámûrÛm na území PraÏské památ-

kové rezervace je moÏné konstatovat, Ïe ve valné

vût‰inû poÏadovala provedení záchranného ar-

cheologického v˘zkumu. Vyslovenû zamítav˘ch

stanovisek bylo minimum (napfiíklad tunel pod uli-

cí Na Pfiíkopû, podzemní garáÏe na Mariánském

a Malostranském námûstí a podobnû) a byla ve-

smûs úspû‰ná. âastûj‰í byly pfiípady úprav defini-

tivního projektu s pfiihlédnutím k uãinûn˘m arche-

ologick˘m nálezÛm (napfiíklad posunutí kolektoru

v Linhartské ulici do vût‰í hloubky s ohledem na

zdivo románského kostela sv. Linharta, rezigna-

ce na sníÏení terénu zahrady v Lichten‰tejnském

paláci, rezignace na vût‰í mnoÏství zemních zá-

sahÛ vyvolané finanãními náklady archeologické-

ho v˘zkumu).

Vzhledem k velkému poãtu záchrann˘ch archeo-

logick˘ch v˘zkumÛ na území hlavního mûsta Pra-

hy a s ohledem na potfiebu tyto v˘zkumy koordi-

novat mezi praÏsk˘mi archeologick˘mi pracovi‰ti

byla jiÏ v roce 1969 zfiízena Archeologická komi-

se pro hlavní mûsto Prahu. Zakládajícími ãleny

byly Archeologick˘ ústav âSAV, Muzeum hlavního

mûsta Prahy a tehdej‰í PraÏské stfiedisko státní

památkové péãe a ochrany pfiírody. V roce 1980

byla pfii odboru kultury NVP jako jeho poradní

a iniciativní orgán v záleÏitostech t˘kajících se

památkové péãe o archeologické památky usta-

novena PraÏská archeologická komise.

Po roce 1989 do‰lo k jednorázovému zru‰ení

v‰ech komisí zfiízen˘ch NVP. Tím formálnû zanikla

i PraÏská archeologická komise, ale její ãlenové se

scházeli dále, pfiedev‰ím z dÛvodÛ nutnosti fie‰it

zejména koordinaci v˘zkumÛ mezi zúãastnûn˘mi

institucemi, a pfiicházeli i zástupci novû vznikl˘ch

institucí. V maximálním poãtu tak vedle zakládají-

cích institucí byly ãleny komise Národní muzeum

v Praze, dále spoleãnosti Archaia a Archeos,

Ústav archeologické památkové péãe stfiedních

âech a dne‰ní ústfiední pracovi‰tû Národního pa-

mátkového ústavu. Dne 22. 12. 1998 na pokyn fie-

ditele odboru památkové péãe MK âR zfiídil fieditel

PraÏského ústavu památkové péãe archeologickou

komisi jako svÛj poradní orgán. Do této komise by-

li jmenováni ãlenové v té dobû právnû neukotve-

né, nicménû fungující komise. Poradní archeolo-

gická komise byla pak inovována 9. 4. 2001

a 2. 4. 2003.

JiÏ na poãátku 90. let 20. století (tedy dlouho

pfied vznikem Maltské konvence) se na‰e institu-

ce a následnû i PraÏská archeologická komise za-

b˘vala také otázkami cílené ochrany území s ar-

cheologick˘mi nálezy v hlavním mûstû Praze.1

K vytipování lokalit navrÏen˘ch k ochranû bylo ne-

zbytné bliÏ‰í poznání stávající situace. DÛleÏit˘m

krokem v tomto smûru byla revize stavu archeolo-

gick˘ch terénÛ v PraÏské památkové rezervaci.2

Mapa stavu archeologick˘ch terénÛ v PraÏské pa-

Zp r á v y  p amá t ko vé  pé ãe  /  r o ãn í k  66  /  2006  /  ã í s l o  2  /  
ARCHEOLOG IE A PAMÁTKOVÁ  PÉâE  V  H ISTOR ICK¯CH  MùSTECH | Zdenûk  DRAGOUN ,  J an  HAVRDA ,  Z denûk  LOCHMANN ,  
Ma r t i n  OMELKA ,  M i c ha l  TRYML /  K  o t á z kám  a r c heo l o g i c ké  pamá t ko vé  pé ãe  v  P r a z e

117

K o t á z k ám  a r c h e o l o g i c k é  p amá t k o v é  p é ã e  v P r a z e

Zdenûk DRAGOUN, Jan HAVRDA, Zdenûk LOCHMANN, Martin OMELKA, Michal TRYML

� Poznámky

1 Za nejzávaÏnûj‰í úkol praÏské archeologie bylo v refe-

rátu na 13. vûdeckém zasedání Archivu hlavního mûsta

Prahy s tématem Mûsta a katastrofy v fiíjnu 1995 oznaãe-

no zachování maximálního mnoÏství intaktních historic-

k˘ch terénÛ v Praze (viz DRAGOUN, Z. 2002: Praha: Ar-

cheologie katastrof a katastrofy archeologie. Documenta

Pragensia 20, 305).

2 První etapu prací pfiedstavil referát na první konferenci

vûnované otázkám archeologické památkové péãe v Od-

rách v roce 1996 (viz DRAGOUN, Z., OMELKA, M., TRYML,

M. 1997: V˘voj, stav a perspektivy archeologické památ-

kové péãe v PraÏské památkové rezervaci. Archeologická

památková péãe – legislativa a skuteãnost, 55–64). Tam

bylo konstatováno, Ïe zatímco situace v evidenci zemních

zásahÛ a zaji‰tûní záchrann˘ch v˘zkumÛ je v podstatû –

alespoÀ co se t˘ká území PraÏské památkové rezervace

– uspokojivá, situace ve skuteãné ochranû archeologic-

k˘ch terénÛ je podstatnû komplikovanûj‰í, neboÈ „…pro-

bíhají nebo se pfiipravují zemní práce o znaãném rozsahu,

…jsou nenávratnû likvidovány tisíce kubick˘ch metrÛ his-

torick˘ch terénÛ, …které jsou nenahraditeln˘m historic-

k˘m pramenem“. V úvahách nad moÏností pfiístupu k his-

torick˘m terénÛm se dospûlo k závûru, Ïe je nutné zajistit

ochranu v˘znamn˘ch stratigrafií – takovou ochranu, která

je umoÏní ponechat na místû ve své autenticitû. Struãnû

jsme popsali, jak si takovou ochranu pfiedstavujeme,

a navrÏen˘ postup jsme pfiedvedli na tfiech vybran˘ch

mûstsk˘ch blocích.



mátkové rezervaci je projekt, kter˘ byl zahájen

v roce 1996 na pÛdû archeologického oddûlení

tehdej‰ího PraÏského ústavu památkové péãe ja-

ko reakce na abnormální rÛst stavebních aktivit

v historickém centru mûsta. Projekt byl realizován

s podporou úãelové dotace Ministerstva kultury

âeské republiky. Cílem projektu bylo vytvofiení

mapy s pfiipojenou databází, která by zachytila

a slouãila do jednoho materiálu novû shromáÏdûné

informace o plochách se zniãen˘mi archeologick˘-

mi terény a pfievzatá data o proveden˘ch archeolo-

gick˘ch v˘zkumech, a to v kombinaci s dal‰ími do-

stupn˘mi podklady.

Jako základní vstupní data byly pouÏity digitální

referenãní mapa jednotliv˘ch katastrÛ, stavebnû-

-historické prÛzkumy Prahy, stavební plány objek-

tÛ z archivÛ obecních úfiadÛ a podrobná mapa ar-

cheologick˘ch dokumentaãních bodÛ na území

PraÏské památkové rezervace L. Hrdliãky realizo-

vaná s podporou Grantové agentury âeské re-

publiky.3 Volnû mimo zadání byla do projektu pfii-

pojena ortofotomapa rezervace, JüttnerÛv plán

mûsta Prahy z roku 1816 a Stabilní katastr Prahy

z let 1841–1842. V letech 2000–2001 byla do

projektu v rámci jeho roz‰ífiení vãlenûna mapa

podzemí PraÏské památkové rezervace z let

1969–1970.

Právû na základû v˘‰e uveden˘ch podkladÛ

vznikla mapa oblastí se zniãen˘mi archeologick˘mi

terény vytvofiená metodou vyná‰ení ploch s vytûÏe-

n˘mi archeologick˘mi terény (sklepními prostory,

podzemními garáÏemi, protipoÏárními nádrÏemi,

vestibuly metra, podchody a podobnû), která byla

propojena s mapou míst archeologicky prozkouma-

n˘ch. V roce 1998 byl základní projekt ukonãen.

Cel˘ grantov˘ úkol byl od poãátku koncipován

jako volná souãást Státního archeologického se-

znamu, kter˘ vznikal ve stejné dobû na pÛdû

dne‰ního ústfiedního pracovi‰tû Národního památ-

kového ústavu a jehoÏ úãelem bylo a je vyuÏít

shromáÏdûné informace pro vãasné odhalení stfie-

tu zájmÛ s cílem zajistit systematickou záchranu

a ochranu archeologick˘ch nálezÛ nemovité a mo-

vité povahy pfii stavebním a územním fiízení. Filo-

zofie tohoto pfiístupu, v nûmÏ je kaÏdé území po-

vaÏováno za území s archeologick˘mi nálezy,

pokud není dokázán opak, byla pfiijata i v na‰em

projektu. Z dÛvodu kompatibility s projektem

Státního archeologického seznamu byl jako soft-

ware pro zpracování zvolen totoÏn˘ systém (vek-

torov˘ systém Arcinfo pro Windows 95 s pfiipoje-

nou databází Paradox 6.0 pro Windows), kter˘

vyuÏíval pro svÛj projekt i Státní památkov˘ ústav.

Na základû sebran˘ch a sjednocen˘ch dat vznikl

geografick˘ informaãní systém, jenÏ umoÏnil

praÏsk˘m archeologÛm uãinit dal‰í kroky ve sna-

ze ochránit co nejkvalitnûji dochované historicky

cenné terény. JiÏ v roce 1999, z podnûtu na‰eho

oddûlení, vytipovala a doporuãila na archeologic-

kou ochranu PraÏská archeologická komise 122

ploch uvnitfi rezervace. Ke kaÏdé plo‰e bylo pfii-

pojeno struãné zdÛvodnûní jejího zafiazení. Záro-

veÀ komise navrhla, aby se vybrané plochy fiídily

tímto reÏimem:

1. Na lokalitách není moÏné provádût plo‰né

zemní zásahy (budování nov˘ch podzemních pro-

stor) vãetnû archeologického v˘zkumu.

2. Nové objekty je moÏné budovat pouze ne-

podsklepené.

3. Umístûní liniov˘ch staveb v tûchto lokali-

tách (zfiizování nov˘ch inÏen˘rsk˘ch sítí) bude

vÏdy konzultováno s archeology NPÚ. Platí zása-

da, Ïe pokud je moÏné vést novou liniovou stav-

bu mimo vyhlá‰enou lokalitu, byÈ del‰í trasou, je

dané území nedotknutelné.

4. Pro opravy inÏen˘rsk˘ch sítí platí povinnost

vyuÏít stávající trasy a rozsahy stávajících linio-

v˘ch staveb.
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3 HRDLIâKA, L. v tisku: Praha. Podrobná mapa archeolo-

gick˘ch dokumentaãních bodÛ na území mûstské památ-

kové rezervace. ARÚ AV Praha.

Obr. 1. Praha 1, v˘fiez ortofotomapy zobrazující území

na rozhraní Starého (vlevo) a Nového Mûsta se stfiedem na

námûstí Republiky. Zelené plochy znaãí sklepy, ãervenû jsou

vybarveny plochy archeologick˘ch v˘zkumÛ. Obsah mapy

jasnû ukazuje, Ïe v prezentované oblasti dnes v podstatû

Ïádné historické terény nezb˘vají. Je ale nutné podo-

tknout, Ïe v rámci Prahy jde o území s extrémnû velk˘m

procentem vytûÏené plochy.

1



Cel˘ návrh byl následnû pfiedán Útvaru rozvoje

hlavního mûsta Prahy k zaãlenûní do urbanistické

studie PraÏské památkové rezervace,4 kam byl

spolu s úrovní archeologicky zniãen˘ch ploch zafia-

zen jako samostatné patro archeologie. V roce

2001 probûhlo první a prozatím poslední jednání

o pfiedloÏené urbanistické studii. Znamená to, Ïe

ná‰ návrh nebyl nikdy (nebo, optimisticky, nebyl

doposud) právnû zakotven. V odborn˘ch a úfied-

nick˘ch kruzích nicménû povûdomí o nûm existuje

(byÈ je pouÏíván spí‰e v obráceném gardu – jako

argument pro moÏnost zemních zásahÛ, prováze-

n˘ch samozfiejmû archeologick˘m v˘zkumem,

v místech, která nejsou navrhována jako nedo-

tknutelná). ProtoÏe jsme pfiesvûdãeni, Ïe základní

my‰lenka je správná a realizovatelná, zvaÏujeme

v souãasné dobû nové postupy smûfiující k jejímu

prosazení.

Od doby zpracování seznamu chránûn˘ch ar-

cheologick˘ch ploch v PraÏské památkové rezerva-

ci uplynulo jiÏ témûfi deset let. Probíhající diskuse

o uplatÀování závûrÛ Maltské konvence nabízí

vhodnou pfiíleÏitost k ohlédnutí a zhodnocení teh-

dy zvoleného postupu. Souãasnû bychom chtûli

vyuÏít dosavadních zku‰eností a provést v sezna-

mu chránûn˘ch ploch nûkolik úprav, jeÏ povaÏuje-

me za prospû‰né, a pfiedloÏit nejen tyto zmûny,

ale v podstatû cel˘ systém znovu k diskusi. Navr-

hované zmûny vycházejí z obecného pohledu na

problematiku ochrany archeologick˘ch památek,

v nûmÏ do‰lo v uplynul˘ch deseti letech k urãité-

mu posunu, a to v podstatû bez ohledu na Malt-

skou konvenci, dále ze zku‰eností z dosavadního

omezeného fungování systému chránûn˘ch ploch

a koneãnû z na‰ich konkrétních, v poslední dobû

upfiesnûn˘ch znalostí o jednotliv˘ch lokalitách,

pfiedev‰ím o v˘‰kov˘ch pomûrech jednotliv˘ch

stratigrafick˘ch horizontÛ.

ZdÛrazÀujeme, Ïe v obecné rovinû stále poklá-

dáme za potfiebné, aby navrhovan˘ systém ochra-

ny archeologick˘ch terénÛ byl v˘bûrov˘. I pfies kriti-

ku, se kterou se tento pfiístup setkává, a oproti

nejnovûj‰ím trendÛm ochrany archeologick˘ch pa-

mátek, v nichÏ je preferována ochrana souvislostí

pfied ochranou jednotliv˘ch lokalit, jsme pfiesvûd-

ãeni, Ïe není moÏné proti plo‰n˘m v˘kopÛm v Ïijí-

cím mûstû chránit celé ãtvrti, byÈ jsou tak historic-

ky cenné, jako je napfiíklad centrum Malé Strany.

Jsme si jisti, Ïe nûkdy navrhovaná plo‰ná ochrana

není v praxi uskuteãnitelná a pokus o její uplatnû-

ní by nutnû obrátil podstatnou ãást vefiejnosti pro-

ti oboru jako brzdû jak˘chkoli aktivit na dotãeném

území. Diskusi je samozfiejmû moÏné vést o veli-

kosti, poãtu a dislokaci navrÏen˘ch chránûn˘ch

ploch. Napfiíklad na zmínûné Malé Stranû by bylo

zjevnû Ïádoucí vytipovat více ãi ménû souvisl˘

pás chránûn˘ch ploch mezi Petfiínem a Vltavou,

pfiiãemÏ lokality nemusejí b˘t nutnû v jedné linii.

Za samozfiejmou pokládáme v této souvislosti

skuteãnost, Ïe navrhovan˘ systém bude prÛhledn˘

a ãiteln˘. Musí b˘t naprosto zfietelné, proã byla ta

ãi ona lokalita zafiazena do seznamu, dÛvody pro

zafiazení musí b˘t jasnû formulovány a obhajitelné

pfied odbornou i laickou vefiejností. Tím chceme

mimo jiné pfiedejít nûkdy uplatÀované praxi, kdy

proklamovaná ochrana archeologick˘ch památek

v nûkter˘ch pfiípadech poslouÏila (ãasto nearcheo-

logÛm) jako dÛvod nesouhlasu s plánovanou akcí

(pokud se jiné dÛvody zdály nedostateãné). Takov˘

postup je sice moÏné chápat, ale rozhodnû není

hodn˘ následování. Jeho masivním uplatÀováním

bychom podr˘vali dÛvûryhodnost oboru. S ohle-

dem na uvedené skuteãnosti je zfiejmé, Ïe jasnû

formulovan˘ v˘bûr chránûn˘ch lokalit musí b˘t pro-

veden na základû vysoce odborn˘ch hledisek.

PovaÏujeme za potfiebné zdÛraznit, Ïe navrhova-

n˘ systém v Ïádném pfiípadû neznamená, Ïe

v‰echny plochy neuvedené v seznamu budou mo-

ci b˘t po provedeném v˘zkumu vytûÏeny. I nadále

bude samozfiejmostí individuální posuzování kaÏ-

dé vût‰í plochy, tlak na investora k respektování

alespoÀ její ãásti nebo v pfiípadû nutnosti poÏada-

vek zachování v˘znamnûj‰ích nálezÛ in situ.
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Obr. 2. Ukázka ze seznamu chránûn˘ch ploch z roku

1999. Plocha 80, mimochodem dnes sídlo NPÚ – ÚOP

v hlavním mûstû Praze.

Legenda: âíslo plochy: 80. Popis plochy: p. ã. 359, parcela

domu ãp. 356/1 v ulici Na Per‰t˘nû. Vybrána jako málo

podsklepená parcela v této ãásti Starého Mûsta, v jejímÏ

sousedství byly zji‰tûny ranû stfiedovûké hroby, které by

mohly na parcele domu pokraãovat.

Obr. 3. Titulní list seznamu chránûn˘ch ploch souãasnû

zobrazuje jejich rozmístûní na území PraÏské památkové

rezervace.

� Poznámky

4 Mapa je umístûna na internetov˘ch stránkách Magist-

rátu hlavního mûsta Prahy, http://památky.praha-mûs-

to.cz.
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Nûkteré dÛvody, pro nûÏ se navrÏen˘ systém za-

tím v Praze nepodafiilo uvést do praxe, mÛÏeme

v rÛzné mífie ovlivÀovat. Mezi nimi je i nutná zmûna

postoje odborné vefiejnosti, tedy archeologÛ sa-

m˘ch. Valná vût‰ina z nás souhlasí s v˘razn˘m

omezením v˘kopov˘ch prací – i kdyÏ nûkdy jen po-

tud, pokud se nedot˘kají na‰í ãinnosti nebo téma-

tu, kter˘ chceme zpracovávat. Je nutné pfiiznat, Ïe

tento postoj se mûní, ov‰em nepfiíli‰ rychle. Pfiístup

archeologÛ je zapotfiebí podle na‰eho názoru for-

movat jiÏ v prÛbûhu studia a vûnovat v˘raznû zv˘‰e-

nou pozornost seznámení studentÛ s nutností

ochrany archeologick˘ch památek a moÏnostmi její-

ho prosazení. Druh˘m Ïádoucím pfiedpokladem je

dosaÏení stavu, kdy bude informovaná a pouãená

vefiejnost ochotna akceptovat ochranu archeologic-

kého dûdictví, byÈ i za cenu urãitého omezení. To

pak nemÛÏe zÛstat bez vlivu na rozhodující osoby

v zastupitelsk˘ch orgánech, jejichÏ postoj, napfií-

klad k tvorbû územního plánu, je zásadní.5 Je

ov‰em tfieba pfiiznat, Ïe práce s vefiejností je jedním

z nejslab‰ích ãlánkÛ souãasného systému památ-

kové péãe. Negativní vztah vefiejnosti k památká-

fiÛm je do znaãné míry v˘sledkem i tohoto pfiístupu.

Témûfi desetilet˘ odstup od zrodu plánu chránû-

n˘ch území umoÏÀuje navrhnout jeho urãitou revizi

co do poãtu a rozlohy chránûn˘ch lokalit i stanovit

individuální reÏim ochrany pro kaÏdou lokalitu

zvlá‰È. JiÏ nûkolikrát zmínûné území Malé Strany

chceme pouÏít jako prostor, na nûmÏ lze uvedené

úpravy demonstrovat. Konkrétnû jsme si vybrali

oblast jiÏní ãásti Malé Strany. Jde o lokalitu, v níÏ

jsme v uplynul˘ch letech intenzivnû pracovali

a provedli zde fiadu záchrann˘ch v˘zkumÛ vyvola-

n˘ch stavební ãinností. Díky tomu máme k dispo-

zici daleko více informací o stavu onoho „pod-

zemního archivu“, o jehoÏ dochování usilujeme.

Oblast lze nejstruãnûji charakterizovat jako

území leÏící zhruba mezi Újezdem a Malostran-

sk˘m námûstím, jehoÏ stfiedem probíhá ve smûru

sever – jih jako pfiirozená osa Karmelitská ulice.

Území je sevfiené mezi vrchem Petfiín na západû

a âertovkou na v˘chodû. Historicky se jedná

o oblast, kterou nûkdy v raném stfiedovûku proÈa-

lo mohutné opevnûní jiÏního obvodu levobfieÏního

podhradí. Oblast vnû obnovované linie pfiemy-

slovské fortifikace zÛstala neopevnûná aÏ do v˘-

stavby gotick˘ch hradeb za Karla IV., kdy se stala

souãástí Malé Strany.

Nejnázornûj‰í bude pfiedvést nûkteré na‰e návr-

hy na konkrétních pfiíkladech, viz obr. 5–10. Je tfie-

ba upozornit, Ïe uvádûná ãísla jsou pfievzata z ãís-

lování jednotliv˘ch ploch ve stávajícím seznamu,

pokud u nûkteré plochy ãíslo chybí, jde o území no-

vû navrhované.

Obr. 5.

Souãasná plocha 61, areál Ministerstva ‰kol-

ství, mládeÏe a tûlov˘chovy, Karmelitská ulice

ãp. 528/III, 529/III. Návrh na podstatné zmen-

‰ení chránûné plochy. Souãasná rozloha ãiní

5670 m2 (Ïlutá), navrhovaná rozloha 902 m2

(modrá). Popis novû navrÏené plochy: Severní

ãást dvora (ppã. 379) s pfiilehlou nepodsklepenou

ãástí budovy ãp. 528/III (ppã. 377) na v˘chodû.

NavrÏen˘ reÏim: Absolutní ochrana. Na novû navr-

hované plo‰e s v˘jimkou úpravy prostranství do

hloubky 40 cm (dláÏdûní) a sadov˘ch úprav nelze

provádût Ïádné zemní práce. OdÛvodnûní: V chrá-

nûné plo‰e pokraãuje prÛbûh pfiíkopu ranû stfie-

dovûkého opevnûní. Z dÛvodÛ zachování souvis-

lostí je nutné chránit plochu v jeho bezprostfiední
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Obr. 4. JiÏní ãást Malé Strany, v˘fiez z ortofotomapy Pra-

hy se znázornûním stávajících chránûn˘ch ploch (Ïlutû),

novû navrÏen˘ch (modfie) a ploch archeologick˘ch v˘zku-

mÛ (ãervenû).

� Poznámky

5 PROCHÁZKA, R. 1997: Poznámky k problematice ar-

cheologické památkové péãe v jádrech historick˘ch

mûst, Archeologická památková péãe – legislativa a sku-

teãnost, 55–64 (58).
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blízkosti západním i v˘chodním smûrem. Literatu-

ra: TRYML, M. 2003: Karmelitská ãp. 528/III,

529/III, V˘zkumy v âechách 2000, 186n.

Komentáfi: 1) Sondy na západní stranû dvora

prokázaly, Ïe pfii plan˘rování pÛvodnû svaÏitého

terénu byly v novovûku odstranûny stfiedovûké

vrstvy i terénní situace, je proto moÏné západní

ãást lokality ze seznamu chránûn˘ch ploch vy-

‰krtnout, 2) na jiÏní ãásti chránûné plochy byla

povolena v˘stavba liniové stavby (kolektoru), je-

hoÏ prÛbûh se podivuhodnou shodou okolností

témûfi pfiesnû kryl s trasou ranû stfiedovûkého

pfiíkopu. PrÛbûh pfiíkopu s nejvût‰í pravdûpodob-

ností pokraãuje v plo‰e novû navrhované k ochra-

nû. Tento (byÈ v˘jimeãn˘) pfiípad je varováním pro

pfiíli‰né zev‰eobecÀování. Vût‰inou se jako nej-

vût‰í zlo, kterému je tfieba ãelit, uvádí v˘stavba

podzemních garáÏí. Ve vût‰inû pfiípadÛ tomu tak

skuteãnû je, ale toto je pfiípad, kdy liniová, vefiejnû

prospû‰ná stavba, s jejímÏ provedením jsme prá-

vû z tohoto dÛvodu souhlasili, témûfi kompletnû

zniãila dochované fragmenty ranû stfiedovûkého

opevnûní v délce více neÏ 20 m.

Obr. 6.

Bez ã. – nová plocha. Na západní stranû Kar-

melitské ulice navrhujeme do seznamu novû zafia-

dit plochu leÏící severnû od kostela Panny Marie

Vítûzné, ãp. 381/III, ppã. 394 a 395, o rozloze

125 m2 (modfie). Popis plochy: Plocha dvora a v˘-

chodnû od ní nepodsklepená ãást budovy. Navr-

Ïen˘ reÏim: Pouze liniové stavby, jejichÏ ‰ífiku je

nutné minimalizovat. OdÛvodnûní: Plochou s nej-

vût‰í pravdûpodobností prochází pfiíkop ranû

stfiedovûkého opevnûní.

Obr. 7.

Plocha ã. 17, Karmelitská ulice, ãp. 377/III,

ppã. 398, budova okresního soudu. Navrhujeme

zmen‰it chránûnou plochu o zadní, nyní podskle-

penou ãást z 1274 m2 na 910 m2. Popis plochy:

DvÛr vãetnû nepodsklepen˘ch ãástí budovy. Navr-

Ïen˘ reÏim: Pouze liniové stavby. OdÛvodnûní:

Plochou s nejvût‰í pravdûpodobností prochází

pfiíkop ranû stfiedovûkého opevnûní. Literatura:

ZAV¤EL, J. 2003: Karmelitská ãp. 377/III, V˘zku-

my v âechách 2000, 185. Komentáfi: V zadní

ãásti plochy probûhl záchrann˘ v˘zkum vyvolan˘

v˘stavbou podzemní garáÏe pod soudní síní. Po

diskusi jsme s navrhovanou stavbou souhlasili,

neboÈ se nepodafiilo nalézt jiné fie‰ení. MoÏná Ïe

není náhodou, Ïe v obou pfiípadech, kdy jsme

souhlasili s rozsáhlej‰ími zemními zásahy, ‰lo

o akce státních institucí, které pfii jejich prosazo-

vání argumentovaly vefiejn˘mi zájmy.

Obr. 8.

Bez ã. – nová plocha. V Karmelitské ulici navr-

hujeme novû zafiadit ãást plochy bezejmenného

námûstíãka pfii vyústûní ulice Harantovy. Rozloha

297 m2, ppã. 1051. Popis plochy: PfiibliÏnû ãtver-

cová plocha vozovky bez chodníku. NavrÏen˘ re-

Ïim: Absolutní ochrana. S v˘jimkou úpravy pro-

stranství do hloubky maximálnû 40 cm není moÏ-

né provádût Ïádné zemní zásahy. InÏen˘rské sítû

lze vést pouze ve star˘ch trasách. OdÛvodnûní:

Na navrÏené plo‰e se tûsnû pod dlaÏbou nachází

koruna zdi lodi ranû gotického kostela sv. Máfií

Magdalény a velmi pravdûpodobnû i fragmenty je-

jího románského pfiedchÛdce. Literatura: HAVRDA,

J., TRYML, M. v tisku: Nûkolik poznámek k prová-

dûní stavebnû historického prÛzkumu z pohledu

archeologa, Svorník 4.

Obr. 9.

Plocha ã. 65, mûstsk˘ park, rozloha 3032 m2,

ppã. 298 (Ïlutá). Navrhujeme vyfiadit ze seznamu

a místo ní zafiadit sousední plochu domu ãp. 471

(modrá). OdÛvodnûní: Plocha ã. 65 je chránûna

podle jin˘ch pfiedpisÛ (o ochranû zelenû). Tato

ochrana ji chrání pfied plo‰n˘mi zásahy vût‰ího

rozsahu.

Bez ã. – nová plocha. Nostick˘ palác, budova

Ministerstva kultury âR, ãp. 471/III, ppã. 294,

rozloha 3771 m2. Popis plochy: Celá parcela pa-

láce. NavrÏen˘ reÏim: Pouze liniové stavby. OdÛ-

vodnûní: Ochrana stfiedovûk˘ch terénÛ obecnû.

Archeologické sondy zde prokázaly dochování ra-

nû stfiedovûk˘ch vrstev a objektÛ. Literatura:

PODLISKA, J. 2003: Maltézské námûstí

ãp. 471/III, in: Dragoun Z. a kol.: Archeologick˘
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v˘zkum v Praze v letech 1999–2000, PraÏsk˘

sborník historick˘ 32, 309.

Obr. 10.

Plocha 59, areál Tyr‰ova domu, ãp. 450/III,

ppã. 314 a 315, celková rozloha 8637 m2. Navr-

hujeme zachovat, s podstatn˘m upfiesnûním pod-

mínek ochrany. Popis plochy: Kompletní rozloha

plochy hfii‰tû a parkovi‰tû v zadní ãásti areálu,

mezi hlavní budovou a âertovkou. NavrÏen˘ re-

Ïim: a) spodní úroveÀ ppã. 315 (7010 m2) – lze

umísÈovat pouze liniové stavby (vedení inÏen˘r-

sk˘ch sítí); b) horní úroveÀ ppã. 314 (1601 m2) –

do hloubky pfiibliÏnû 400 cm od dne‰ní úrovnû je

moÏn˘ i plo‰n˘ zásah, níÏe pouze liniové stavby.

OdÛvodnûní: Vy‰‰í úroveÀ vznikla novovûkou na-

váÏkou, v ní lze pfiipustit i plo‰n˘ zásah. V niÏ‰í

úrovni jsou tûsnû pod souãasn˘m terénem do-

chovány fragmenty osídlení z 12. aÏ 13. století.

Literatura: TRYML, M., ZAV¤EL, J. 2002: K po-

ãátkÛm stfiedovûkého osídlení jiÏní ãásti Malé 

Strany, Staletá Praha 22, 118.

Co znamenají navrhované zmûny, pokud jde

o celkov˘ rozsah chránûného území? Dochází

k jeho nepatrnému zmen‰ení, v popisované jiÏní

ãásti Malé Strany z 15 % na 13 % celkové plochy,

nicménû jsme pfiesvûdãeni, Ïe navrhované zmû-

ny souãasnû znamenají adresnûj‰í, a tedy i kva-

litnûj‰í ochranu. PfiedloÏen˘ návrh pfiirozenû nefie-

‰í cestu, jak dosáhnout nejúãinnûj‰í ochrany

vybran˘ch ploch. To je mimo jiné problém právní

a má nepopiratelnû i svou taktickou stránku.6

Není to tedy otázka pouze pro archeology. Zatím

bychom i pfies nûkteré varující pfiíklady upfied-

nostÀovali úlohu samosprávy.

Z podaného pfiehledu ãinnosti a ze souvisejí-

cích zku‰eností s archeologickou památkovou

péãí v Praze vyvozujeme následující závûry:

1. Archeologická pracovi‰tû neztratí svoji vûro-

hodnost v oãích odborné i laické vefiejnosti jen

tehdy, kdyÏ budou trvat na nedotknutelnosti ovû-

fien˘ch a jasnû vymezen˘ch lokalit s formulova-

n˘m v˘znamem pro poznání v˘voje pfiíslu‰n˘ch

území.

2. Zásadní negativní stanovisko ke v‰em plo‰-

n˘m stavebním zásahÛm do archeologick˘ch teré-

nÛ v historickém jádru Prahy není podle na‰eho

názoru prÛchodné. V dvoustupÀovém systému

památkové péãe nepfiinesou v˘sledek jedno-

stranné kroky, neprojednané s orgány státní

správy. Z konkrétních cest právního ukotvení

ochrany vybran˘ch praÏsk˘ch lokalit pfiicházejí

v úvahu samostatn˘ zápis kaÏdé z tûchto ploch

za archeologickou památku, jejich ochrana v rámci

procesu vzniku (v souãasnosti spící) urbanistické

studie PraÏské památkové rezervace nebo inovace

nafiízení vlády o PraÏské památkové rezervaci, je-

hoÏ souãástí by mohl navrhovan˘ seznam b˘t. Roz-

hodnutí o nejvhodnûj‰ím zpÛsobu ochrany je tfieba

konzultovat jak po stránce právní, tak realizaãní

s pfiíslu‰n˘mi partnery (Ministerstvo kultury âR,

Odbor kultury, památkové péãe a cestovního ru-

chu Magistrátu hlavního mûsta Prahy).

3. UpfiesÀování ver tikálního i horizontálního

rozsahu vymezen˘ch lokalit a podmínek ochrany

archeologického dûdictví musí zÛstat otevfien˘m

systémem, schopn˘m reagovat na nová zji‰tûní.

V pfiípadû vyhlá‰ení jeho právní závaznosti a její-

ho dodrÏování pak lze logicky pfiedpokládat, Ïe

nová zji‰tûní budou moÏná pouze vnû vyhlá‰e-

n˘ch chránûn˘ch ploch a Ïe tak bude moÏn˘ pou-

ze jejich nárÛst, nikoliv úbytek.

Poznámka na závûr: V probíhající diskusi o zin-

tenzivnûní archeologické památkové péãe zatím

panuje terminologick˘ chaos (staãí porovnat pfií-

spûvky v tomto ãísle). Pfiesto je nutné uváÏlivû vy-

bírat a váÏit pouÏívané termíny. Neznáme pfiípad,

v nûmÏ je „provedení záchranného archeologic-

kého v˘zkumu záchranou území s archeologic-

k˘m dûdictvím“.7 I „ãást archeologÛ z územních

odborn˘ch pracovi‰È NPÚ, ktefií si své místo

v NPÚ zamûÀují s pozicí v Archeologickém ústavu

AV âR“ a mají tedy „logicky blíÏe k záchranû ar-

cheologick˘ch památek terénním (destruktivním)

v˘zkumem neÏ k jejich ochranû ponecháním na

pÛvodním místû“8 si je (na rozdíl od autora cito-

van˘ch slov) vûdoma, Ïe provedením v˘zkumu

pfiestává b˘t zkoumané místo územím s archeo-

logick˘m dûdictvím (lépe by asi bylo pouÏít ter-

mín „územím s archeologick˘mi nálezy“). Je

ov‰em nutné upozornit na ponûkud zamlãovanou

skuteãnost, Ïe záchranné archeologické v˘zkumy

jsou realizovány tam, kde dochází k niãení arche-

ologick˘ch terénÛ nearcheologick˘mi aktivitami,

nejãastûji stavbou.
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� Poznámky

6 Tûmto otázkám se zatím památkáfii vyh˘bají. JenÏe

i nejlep‰í my‰lenky a úmysly se ne vÏdy dokáÏou prosadit

samy. Podstatnû dále je ochrana pfiírody, jejíÏ obhájci

v nûkter˘ch pfiípadech promy‰lenû zmûnili taktiku, kdyÏ

se ukázalo, Ïe dosavadní pfiístup nevede k cíli. Viz napfií-

klad âÁPOVÁ, H. 2005: Lidé proti dálnici, Respekt, 28. 4.

7 Pfiíspûvek znaãky MJa z 21. 2. 2006 do diskuse o pro-

blémech památkové péãe, http://bjedlicka.com/

phpBB2/default.php.

8 TamtéÏ.
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