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1996-2005
Kostel sv. Václava

Rotundu na Malostranském náměstí, známou z rytin z let 1606 a 1611, hledali his-
torikové až do února 2004. Tehdy se v den, kdy slaví svátek Jarmily, vyloupla při nevinném 
vybírání stavební sutě a bourání novověkých zdiv v bývalém Profesním domě Tovaryšstva Je-
žíšova, dnes Matfyz. fakultě UK. Jak jsme zjistili, loď rotundy zasypali v roce 1628 a nad ní 
postavili farní kostel, pod jehož podlahou zůstalo i nadzemní zdivo rotundy, později poničené 
vložením krypt.

Vznikla v časovém intervalu konec 11. - 1. pol. 12. století Fragment původní skladby 
románské keramické podlahy vyšehradského typu z 1. pol. 12. století je jediný zachovaný nález 
svého druhu vůbec. Při stavbě rotundy v okolí zanikla stavba, z níž se do základového vkopu 
rotundy dostalo kamenné okénko přetřené vápnem. Ještě dříve, v 10. století, byl v místě rotundy 
vyskládán z plochých opukových kamenů kruh, navozující mnohé otázky ale žádné odpovědi. 
A ty dřevěné stavby předtím …..

Jarmila Čiháková

Pohled na celkovou situaci.
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Filip van den Bosche, 1606, Prospekt Sadelerův. Tehdy 
rotunda ještě stála, ale více z prospektů nevyčteme.

Gryfové, lvi a glazované trojúhelníky – perfektně sesklá-
dané do „Davidovy hvězdy“, před vstupem do apsidy 
bordura z čtvercových dlaždic s pletencem. Fragment 
dlažby přežil zázrakem.

Kamenný kruh nahradil starší dřevěné stavby. Čím bylo 
toto místo výjimečné, že se tu zastavil povoz s tělem sv. 
Václava? Kamenný kruh tu byl před tímto zázrakem, 
nebo vznikl až poté?

Vnější nadzemní líc lodi potěší oko nejen laika.

Situace na svahu mezi Nerudovou ulicí a „Dolním“ náměstím umožnila dochování části lodi rotundy. Když v roce 
1628 začali stavět dlouhý kostel, do něhož se vcházelo ze západu, museli na východě terén zvýšit, aby měli podlahu 
rovnou. Tmavě šedá barva zobrazuje bývalé nadzemní zdivo rotundy, růžová krypty. Kolem roku 1700 byl rozsah 
zasypaných stěn značně redukován.


