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V rámci revitalizace Klementina dochází 
k odhalení významných archeologických 

pokladů 
 

Při rekonstrukci pražského Klementina, sídla Národní knihovny ČR  dochází 
průběžně k významným archeologickým nálezům. Nejprve byly objeveny v suterénu pod 
Zrcadlovou kaplí zbytky středověkých domů, dále pak keramické střepy, staré železné 
předměty, ale i zlomky zvířecích kostí z 11. století. K nejzajímavějším objevům patří 
kamenná kanalizace a barokní nástěnné malby. Podle archeologů jde o nejstarší 
dochovanou kanalizaci v Praze, její původ se odhaduje k roku 1660. „Některé z objevených 
předmětů i část dochované kanalizace měli možnost vidět návštěvníci velmi úspěšné výstavy 
s názvem Klementinum v datech a obrazech, která skončila v únoru, ale část expozice byla 
veřejnosti dostupná až do 19. června“, informuje ing. Tomáš Bőhm, generální ředitel Národní 
knihovny. 
 
 Lokalita klementinských nádvoří a Mariánské náměstí je považováno za "hodné 
památkové ochrany". Archeologové ji zahrnuli na seznam významných archeologických 
ploch v Pražské památkové rezervaci. Nedávno zde archeologové objevili středověké 
pohřebiště ze 12. století, z doby vlády krále Vladislava II., jež patřilo k zaniklému 
románskému kostelu Panny Marie Na Louži.  Dále byly vykopány pozůstatky různých objektů 
a staveb z 10. až 16. století, včetně zbytků pracoviště raně středověkých železářů, zbytky 
dlážděných cest, jímky a studny. Odborníci považují okolí Mariánského náměstí za 
archeologicky velmi významné místo. Dle Mgr. Jana Havrdy z Národního památkového 
ústavu upřesnily nové nálezy obraz vývoje areálu a potvrdily bohatou a dlouhou historii 
osídlení této lokality. 
 
 Opravy historických prostor Národní knihovny v Klementinu potrvají zhruba do roku 
2016. „Předběžný rozpočet revitalizace celého areálu je téměř 1,9 mld. Kč“, uvádí Tomáš 
Bőhm, generální ředitel Národní knihovny. Tato investice se Národní knihovně vyplatí, 
konkrétní změny budou pro návštěvníky patrné již na první pohled. 
Na nádvořích Klementina se významně zvětší podíl zelených ploch, ke koncertním 
prostorám v Zrcadlové kapli přibude stylová kavárna, nové galerijní prostory, knihkupectví, 
kongresové a školicí prostory. Kapacita Národní knihovny, včetně nově budovaného 
centrálního depozitáře v Hostivaři, se zvýší a bude dostačující na desítky dalších let. 
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1. Mariánské náměstí. Ve stavební ohradě před východním průčelím Klementina probíhal v roce 2010 
archeologický výzkum, vyvolaný stavebními pracemi v rámci 1. etapy revitalizace Klementina. 
 

 
 
2. Mariánské náměstí. Ve stavební ohradě před východním průčelím Klementina probíhal v roce 2010 
archeologický výzkum. 
 



 
 
3. Mariánské náměstí. Ve stavební ohradě před východním průčelím Klementina probíhal v roce 2010 
archeologický výzkum. Dole vstupní šachta, ze které byl při rekonstrukci kanalizační přípojky ražen 
tunel pod plochu náměstí. Při ražbě bylo objeveno středověké pohřebiště.  



 
4. Mariánské náměstí v polovině 18. století. Mědirytina podle kresby F. B. Wernera. Vlevo kostel 
Panny Marie Na Louži, v pozadí východní průčelí Klementina.  
 

 
5. Torzo narušeného raně středověkého hrobu nalezeného na Mariánském náměstí. Pohřebiště bylo 
nalezeno při ražbě štoly vyvolané rekonstrukcí dešťové kanalizace Klementina. 



 
 
6. Bronzová záušnice nalezená v jednom z hrobů.  
 



 
 

 
 
7 - 8. Pod knihovnou byla objevena nejstarší dochovaná kanalizace v Praze. 
Její původ se odhaduje na rok 1660. 
 
 


	 

