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Historie Starého Města 
ukrytá v podzemí Klementina

Staroměstské Klementinum
je nejen významnou památkou
barokní architektury – archeologové
pražského pracoviště Národního
památkového ústavu tu při
záchranných výzkumech vedených
průběžně od roku 1997 zjistili,
že pod povrchem jeho nádvoří
a podlahami budov zůstalo
zachováno 3 až 7 metrů vysoké
souvrství s doklady osídlení tohoto
místa od 10. do 17. století.
Nejstarším nálezem je jedenáct
hrobů se šperky a nádobami, které
byly součástí raně středověkého
pohřebiště z přelomu
9. a 10. století, existujícího zde
ještě před vznikem Starého Města
pražského. Objevené části
výrobních zařízení dokumentují
zdejší výrobu a zpracování železa
od konce 10. do 12. století
a barevných kovů ve
12. a 13. století. Našly se tu rovněž
pozůstatky dřevěných staveb
a suterény dřevohlinitých domů,
které zanikly v první polovině 
13. století při založení nejstaršího

a nejvýznamějšího českého dominikánského
kláštera. Jeho raně gotické zdivo výzkum odkryl
v jižní části areálu. O výstavnosti a velikosti
kláštera sv. Klimenta svědčí nalezené
architektonické články, relikty zdí i podlaha
refektáře z rozměrných opukových desek.

V místech Klementina stály také středověké
měšťanské domy a v jejich zázemí četné studny
a jímky. V jihozápadní části areálu archeologové
odkryli pozůstatky budovy jezuitské školy, která
patří k nejstarším řádovým stavbám v českých
zemích. Postavena byla nad severním křídlem
dominikánského kláštera v letech 1577–1578.
Nejmladším a navíc nečekaným objevem jsou
mohutné základy nakonec nerealizované stavby
západního křídla raně barokní jezuitské koleje
patrně z druhé čtvrtiny 17. století.

Výzkum v areálu Klementina začal už v roce 1997

Keramická nádoba a pozlacená náušnice z raně středověkých hrobů

Pozůstatky kovozpracující výroby – spodek železářské pece

Opukové klenební žebro s rytinou světce
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