Národní památkový ústav
Zpráva o činnosti za rok 2003
ČINNOST ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ NPÚ HMP V ROCE 2003
publikování Zásadní náplní činnosti archeologického oddělení Národního památkového
ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze, je stále provádění
záchranných archeologických výzkumů na území Prahy se speciálním zaměřením na jeho
historické jádro. V roce 2003 bylo realizováno 24 záchranných výzkumů a proběhly desítky
dalších záchranných akcí charakteru archeologického dohledu. Tyto aktivity pohlcují
podstatnou část pracovní náplně všech jeho pracovníků, tedy archeologů, terénních techniků,
dokumentátorů a pracovníků laboratoře. Z celkového počtu 21 osob (19 plných a 2 poloviční
úvazky) se prováděním a zpracováním výsledků záchranných výzkumů zabývá 20 stálých
zaměstnanců (do konce května 2003 pracoval v oddělení na poloviční úvazek RNDr. J.
Zavřel, místo něj na stejný úvazek nastoupil od října Bc. D. Rakušan). Ve vrcholící výkopové
sezóně k nim přibývají desítky brigádníků, které podle potřeby na jednotlivé výzkumy dodává
firma Ivana Urbánková. Z prováděných výzkumů je třeba vyzdvihnout účast na záchranném
výzkumu v prostoru kasáren Jiřího z Poděbrad na Náměstí Republiky, který je největším
jednorázovým výzkumem, který kdy v Praze (a patrně i na území celé republiky) proběhl.
Za výše uvedených podmínek se výrazně nedostává času pro zpracování výsledků
záchranných výzkumů, zejména těch velkých, u kterých čas na kompletní zpracování
několikanásobně překračuje dobu vlastních terénních prací. Za ideální, nicméně za současné
kapacity archeologů v Praze nedosažitelný stav by bylo možné považovat situaci, v níž
v každém roce by pracovala v terénu jen polovina archeologů, zatímco druhá by se věnovala
zpracovávání svých výzkumů.
Zvláštní agendu v rámci oddělení má na starosti PhDr. Zdeněk Lochmann. Jeho hlavní
pracovní náplní je zpracovávání archeologických partií odborných vyjádření NPÚ HMP. Je
samozřejmé, že mu v rozhodování o nutnostech záchranných výzkumů podle svých
zkušeností pomáhají všichni odborní pracovníci oddělení. PhDr. Zdeněk Lochmann byl
rovněž pověřen shromažďováním a kompletováním údajů z oznámení o zahájení
archeologických výzkumů a zpráv o jejich výsledcích na územích prohlášených za kulturní
památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu pro potřeby centrální databáze.
Přes značné vytížení v terénu považují archeologové za nezbytnou součást své práce nových
poznatků i jejich vyhodnocování v rámci rozsáhlejších projektů, často ve spolupráci
s odborníky z jiných institucí. Vzhledem k tomu, že archeologický výzkum přináší jako jedna
z mála historických disciplin stále ještě nové prameny k poznání zejména nejstarších etap
vývoje Prahy, je to jediný možný postup.
Archeologické oddělení bylo v roce 2003 rovněž garantem odborné konference, která pod
názvem Archeologické výzkumy a stavebně historické průzkumy památek proběhla dne 21.
listopadu za účasti 25 referentů z deseti památkových a archeologických institucí. Přednesené
referáty jsou publikovány v 24. čísle sborníku Staletá Praha. Za významnou pomoc při
technickém zajištění konference na tomto místě děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy.
Archeologické oddělení NPÚ HMP distribuovalo pro Prahu finanční prostředky z Programu
podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR v roce 2003 ve výši 1 100 000 Kč.
Z toho bylo určeno na základě doporučení Pražské archeologické komise na výzkum areálu
rodinných domků v Praze 9 – Miškovicích 300 000 Kč (Archaia Praha), na zpracování

výsledků záchranného archeologického výzkumu v Nerudově ulici čp. 249/III 680 000 Kč
(NPÚ HMP) a na zpracování výsledků záchranného výzkumu v Karmelitské ulici čp. 529/III
120 000 Kč (NPÚ HMP). Na vlastním zúřadování agendy se podílelo především
archeologické oddělení a ekonomický útvar.
Zdeněk Dragoun
ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY

PRAHA 1 – MALÁ STRANA
Břetislavova čp. 304/III, 305/III a 306/III (J. Havrda a M. Tryml)
Hellichova ppč. 1054 (M. Tryml)
Karmelitská čp. 269/III (M. Tryml)
Karmelitská čp. 289/III (M. Wallisová)
Karmelitská čp. 387/III a 459/III (M. Tryml aj. Havrda)
Malostranské náměstí ppč. 993 (J. Čiháková)
Nerudova čp. 211/III (J. Čiháková)
Nerudova čp. 215/III (J. Čiháková)
Sněmovní čp. 164/III (J. Čiháková)
Valdštejnská čp. 154/III a 155/III - Kolovratský a Malý Fürstenberský palác (J. Čiháková a
M. Wallisová)
Velkopřerovské náměstí čp. 485/III - Velkopřevorský palác (Zd. Dragoun a M. Tryml)
Všehrdova 447/III (M. Tryml)
PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO
Anenské náměstí čp. 211/I - Anenský klášter (Zd. Dragoun)
Bartolomějská čp. 309/I (Zd. Dragoun)
Haštalská ppč. 1031 (J. Havrda)
Haštalské náměstí ppč. 1030 (Z. Lochmann)
Karlova čp. 150/I a 151/I (Zd. Dragoun)
Karoliny Světlé čp. 323/III (Zd. Dragoun)
Michalská čp. 436/I (Zd. Dragoun)
Staroměstské náměstí čp. 478/I a 479/I (Zd. Dragoun)
U obecního dvora čp. 800/I (J. Havrda)
U obecního dvora ppč. 1032 (J. Havrda)
PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
Náměstí Republiky čp. 460/II (J. Podliska, J. Havrda, M. Omelka)

NÁLEZOVÉ ZPRÁVY
Havrda, Jan: Zpráva o výsledcích zjišťovacího archeologického výzkumu Praha 1 – Staré
Město, KLEMENTINUM čp. 1040/I. Zjišťovací sondy v r. 2001. Výzkum Pražského ústavu
památkové péče č. 20/01, Archiv archeologického oddělení SPÚHMP.
Čiháková, J. 2003: Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 2/III, nálezová zpráva o
výzkumu Pražského ústavu památkové péče č. 28/00. Uloženo archiv NZ ArÚ AVČR Praha
čj. 9441/03.
Čiháková, J. 2003: Praha 1 - Malá Strana, Sněmovní p.p.č.1009, nálezová zpráva o výzkumu
Pražského ústavu památkové péče č.11/96. Uloženo archiv ARÚ AVČR Praha čj. 7990/03

INVESTORSKÉ ZPRÁVY
Dragoun, Zdeněk: Zpráva o výsledku zjišťovacích sond v domě čp. 285/III v Lázeňské ulici
na Malé Straně
Čiháková, J. 2003: Praha 1 - Malá Strana, Sněmovní čp. 164/III, zpráva o výsledcích
zjišťovacího archeologického výzkumu 10/03 NPÚ HMP. Uloženo archiv NPÚ HMP.
Čiháková, J. 2003: Praha 1 - Malá Strana, Újezd p.p.č. 1053, zpráva o výsledcích záchranného
archeologického výzkumu 17/01 NPÚ HMP při rekonstrukci tramvajového svršku. Uloženo
archiv NPÚ HMP a archiv IDS.

ARCHEOLOGICKÁ PAMÁTKOVÁ PÉČE
Archeologické oddělení NPÚ HMP vede centrální databázi stavebních akcí na území Prahy,
při nichž by mohlo dojít k zachycení archeologických nálezů. Podmínky pro ochranu
archeologických lokalit jsou součástí odborných stanovisek, která slouží jako podklad pro
správní řízení orgánů státní správy (odbor památkové péče Magistrátu HMP, Ministerstvo
životního prostředí apod.). V roce 2003 bylo vydáno archeologickým odborem celkem 622
těchto stanovisek. Nezanedbatelnou součástí činnosti archeologického oddělení je informační
servis pro stavebníky v otázkách, týkajících se naplňování archeologických částí zákona č.
20/1987 Sb.
Ředitel NPÚ HMP svolává jako svůj poradní orgán Pražskou archeologickou komisi a
archeologické oddělení zajišťuje její činnost. Tato komise schvaluje žádosti o přidělení
finančních prostředků z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR.
Dále komise koordinuje provádění archeologických výzkumů na území hl. m. Prahy, jmenuje
koreferenty jednotlivých výzkumů a dohlíží na odbornou kvalitu jejich provedení. V roce
2003 jednala komise celkem sedmnáctkrát.
Zdeněk Lochmann

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Čiháková, Jarmila: Severní fronta Malostranského náměstí v rané gotice. Staletá Praha 24,
2003.
Dragoun, Zdeněk: Záchranný výzkum ve Staronové synagoze v Praze a posouzení jeho
výsledků z hlediska etnického určení zdejšího osídlení, Archaeologia historica 28, 2003,
s.255-266.
Dragoun, Zdeněk: Výsledky výzkumu ve Staronové synagoze v Praze ve vztahu k jejímu
stavebnímu vývoji. Staletá Praha 24, 2003.
Dragoun, Zdeněk a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský
sborník historický 32, 2003, s. 296-350.
Dragoun, Zdeněk – Martinková, Hana: Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2002).
Památky středních Čech 17/2, 2003, s. 83-88.
Dragoun, Zdeněk – Škabrada, Jiří – Tryml, Michal: Několik nových poznatků o pražských
románských domech, Průzkumy památek 10/1, 2003, 91-95.
Dragoun, Zdeněk – Škabrada, Jiří – Tryml, Michal: Pár slov k maxirecenzi. Románské domy
v Praze po roce. Archeologické rozhledy 55, 2003, 398-401.
Kovář, Miroslav: Trojprutá klenební žebra z českých klášteřišť - materiálie. Sborník Muzea
středního Posázaví v Ratajích nad Sázavou a Archeologické společnosti v Plzni 2, 2003,
113-116.

Martinková, Hana a kol. (archeologická periodika Dragoun, Zdeněk): Průzkumy památek
v odborném tisku za rok 2002. Průzkumy památek 10/2, 2003, 182-196.
Matoušová, Stanislava – Podliska, Jaroslav: Využití hypertextových stránek při zpracování a
prezentaci archeologické dokumentace. Sborník příspěvků z Workshopu v Pohansku
2002, počítačová podpora v archeologii, 2003.
Podliska, Jaroslav – Havrda, Jan – Kovář, Miroslav: Dům čp. 249/III v Nerudově ulici na
Malé Straně, Staletá Praha 24, 2003.
Rykl, Michael – Rakušan, David – Dragoun, Zdeněk: Poznámky k pokračujícímu průzkumu
domů čp. 150, 151 a 153/I v Karlově ulici na Starém Městě pražském. Staletá Praha 24.
2003.
M. Tryml - M. Semerád: Dům čp. 529/III v Karmelitské ulici na Malé Straně. Staletá Praha
24. 2003.
Wallisová, Michaela: Sídelní struktura na území dnešního Nového Města pražského a její
proměny ve 12.-14. století. Nepublikovaná a obhájená disertační práce
ÚČAST NA KONFERENCÍCH
15.4.2003 – Archeologia Technica – Brno, 22. seminář o zkoumání výrobních objektů a
technologií. - J. Čiháková
16. – 17.4.2003 – Forum urbes medii aevi II - Brno, mezinárodní seminář „Nezděné obytné
domy v raných městech střední Evropy a jejich vztah ke zděné zástavbě“. - J. Čiháková, J.
Havrda, J. Podliska.
11.6. – 13.6.2003 – XXXI. seminář archeologů z muzeí a památkových ústavů v Plumlově –
Z. Lochmann, M. Omelka.
29.9. – 3.10.2003 – XXXV. mezinárodní konference archeologie středověku. Hrabušice –
Slovensko – J. Havrda, Z. Lochmann, M. Omelka, J. Podliska. Panelový příspěvek J. Podliska
– M. Omelka - J. Havrda: Archeologický výzkum v Praze 1 na Náměstí Republiky, (největší
plošný odkryv v historickém jádru Prahy).
7.10.2003 – Konference Město a voda, referát Zd. Dragoun: Studně z pohledu archeologa.
21. 11.2003 – pořádání odborné konference Archeologické výzkumy a stavebně historické
průzkumy památek – garant Zd. Dragoun
Příspěvky:
Zd. Dragoun: Staronová synagoga
J. Havrda – J. Podliska – M. Kovář: Dům čp. 249/III v Nerudově ulici na Malé Straně
J. J. Outrata: Stavebně historický průzkum stropu dvorních křídel v Kamzíkově ul.čp. 553/I
M. Rykl – D. Rakušan – Zd. Dragoun: Dům čp. 150/I a 151/I v Karlově ulici na Starém Městě
pražském
M. Tryml - M. Semerád: Dům čp. 529/III v Karmelitské ulici na Malé Straně

VÝZKUM A VÝVOJ
Rok 2003 byl druhým rokem realizace výzkumného záměru institucionálního výzkumu a
vývoje s názvem „Nové prameny k raně a vrcholně středověkým dějinám Prahy. Souhrn
archeologických výzkumů ve vybraných mikroregionech I. Zpracování a výpověď.“ (kód MK
CEZ 01 F2701), na němž se podílí skupina pracovníků archeologického odboru. Cílem
záměru je zpracování a závěrečné systematické vyhodnocení všech dostupných výzkumů
provedených ve dvou mikroregionech Malé Strany, jinými slovy dovést výsledky dříve
provedených a dosud nezpracovaných výzkumů do úrovně pramene použitelného archeology
i historiky. Zvolenými mikroregiony jsou sousedící oblasti Malostranského náměstí a jižní
části Malé Strany. Mezi nejdůležitější konkrétní cíle, které budou zpracovávány ve
vzájemném srovnávání obou území, patří zejména rekonstrukce původního georeliéfu jako

determinačního faktoru a jeho vývoj v závislosti na lidské aktivitě, charakteristika raně
středověkého osídlení, urbanizace místa a jeho proměna ve vrcholně středověké město atd.
Řešitelem úkolu je Jarmila Čiháková, spoluřešiteli jsou Martin Müller, Jaroslav Podliska,
Michal Tryml a Jan Zavřel.
Druhý rok zpracování výzkumného záměru byl určen pro práci na pramenné základně
(terénní dokumentace i nálezů). Po jejím shromáždění se ukázaly nedostatky kvůli absenci
nálezů z některých výzkumů, které bude možné odstranit jen hloubkovou inventurou
depositáře nálezů. Oproti roku 2002 je starších výzkumů, u nichž se zatím nepodařilo
kompletní geodetickou dokumentaci dohledat (od doby jejich provedení proběhlo několik
stěhování a reorganizací), již jen nepatrně.
V oblasti Malostranského náměstí byla pozornost i nadále soustředěna na jeho severní
část a získané poznatky byly publikovány ve formě souhrnné studie ve sborníku Staletá Praha.
V oblasti jižní části Malé Strany byla podrobně zpracována geomorfologie v trase ulice Újezd
mezi Hellichovou a Vítěznou ulicí a otázka historického vývoje kostela sv. Vavřince a jeho
okolí. Část posledního tématu byla presentována jako příspěvek konference a jako dílčí studie
následného sborníku Staletá Praha. Těžiště činnosti řešitele a spoluřešitelů bylo v organizaci,
výběru a kontrole zadávané práce a ve vlastním podílu na zpracovávání dokumentace.
Současně probíhá zpracování terénní dokumentace přibližně osmi výzkumů a pokračuje
kresebná dokumentace jejich nálezů, vše i v digitální podobě. Vlastní analýza byla potlačena
zahlcením odborných pracovníků právě probíhajícími nezvykle rozsáhlými terénními
výzkumy (Karmelitská čp. 387+459, Valdštejnská čp. 154 – Senát, nám. Republiky). Proto do
finálního stadia nálezové zprávy byly dovedeny jen dvě výzkumné akce z historického jádra –
výzkum Sněmovní ulice ppč. 1009 a výzkum v domě čp. 2/III.
Podstatná část pracovní aktivity řešitele úkolu byla věnována též přípravě
výzkumného záměru druhé etapy tohoto projektu, plánované do časového intervalu 2007 –
2011. Dílčí úkol „Nové prameny k raně a vrcholně středověkým dějinám Prahy. Souhrn
archeologických výzkumů ve vybraných mikroregionech II.“ by měl být součástí
výzkumného záměru Poznávání, hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého
kulturního dědictví a identifikace statků, které mohou být chráněny.

PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Kurs přednášek Archeologie středověké Prahy, Západočeská univerzita Plzeň (garant kurzu
Zd. Dragoun, přednášky společně s L. Hrdličkou, I. Boháčovou, J. Čihákovou, B.
Nechvátalem, J. Podliskou a M. Trymlem).
Seminář Muzeologie a archeologická památková péče, Západočeská universita Plzeň, katedra
archeologie – Zd. Dragoun (společně s F. Frýdou)
5. 5. 2003 - celodenní exkurze věnovaná románské architektuře pro studenty Pedagogické
fakulty University Ústí nad Labem – Zd. Dragoun
13. 5. 2003 - přednáška Románská Praha pro studenty archeologie, dějin umění a architektury
University a Politechniky ve Wroclawi – Zd. Dragoun
16. 8 – 6. 9. 2003 – spolupráce na odborné stáži studentů archeologie z Univerzity Janka
Kupaly v Grodně (Bělorusko) společně s nadací Člověk v tísni (Zd. Dragoun, M. Tryml, J.
Podliska, J. Havrda, M. Omelka)
5. 12. 2003 – exkurze na výstavě Počátky kamenného města a po vybraných pražských
románských domech pro studenty Technické univerzity Liberec, fakulty architektury – Zd.
Dragoun

POPULARIZAČNÍ ČINNOST
Spolupráce na scénáři a realizaci výstavy Počátky kamenného města s ÚRM MHMP (výstava
26. 11. 2003 - 15. 2. 2004) – Zd. Dragoun
Cyklus pro základní a střední školy „Život ve středověku“v Národním zemědělském muzeu –
M. Wallisová
30.10. 2003 – přednáška pro Společnost přátel starožitností, „Vyšehradské podhradí ve světle
archeologických výzkumů“ – J. Podliska
21.11.2003 – školení pro průvodce PIS – J. Čiháková
Průběžná spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí (všichni odborní pracovníci)

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH KOMISÍCH
Komise Rady hlavního města Prahy pro památkovou péči na území hlavního města Prahy –
Zd. Dragoun (od listopadu 2003)
Koreferentská komise záchranného archeologického výzkumu v kasárnách Jiřího z Poděbrad
na Náměstí Republiky v Praze – Zd. Dragoun – předseda, J. Čiháková, M. Tryml - členové
Odborná archeologická komise na stavbě dálnice D 47 Lipník nad Bečvou – Věřňovice – Zd.
Dragoun
Odborná poradní komise záchranného archeologického výzkumu Arcidiecézní muzeum
v Olomouci – Zd. Dragoun
Odborná skupina pro výzkum skla České společnosti archeologické – J. Podliska
Pražská archeologická komise – Zd. Dragoun - předseda, Zd. Lochmann – tajemník
Vědecká rada ARÚ AV ČR – Zd. Dragoun

ČLENSTVÍ V REDAKČNÍCH RADÁCH
Archaeologica Pragensia – Zd. Dragoun
Pražský sborník historický – Zd. Dragoun
Průzkumy památek – Zd. Dragoun
Sborník muzea středního Posázaví v Ratajích nad Sázavou a Archeologické společnosti
v Plzni – M. Kovář

ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTECH
Česká archeologická společnost – J. Čiháková, Zd. Dragoun, Zd. Lochmann, M. Omelka, J.
Podliska, M. Tryml, M. Wallisová.
Spolek pro záchranu hradu Vízmburku – Zd. Lochmann, předseda
Vlastivědný klub Šternberk – M. Kovář, předseda
Klub za Starou Prahu - M. Tryml
Pražský archeologický fond, nadace pro záchranu kulturního dědictví - M. Tryml, ředitel
nadace, Zd. Dragoun - revizor

ZAHRANIČNÍ KONTAKTY
16. 5. 2003 - celodenní provádění Shibaba A. H. – Shibaba a Khalida Al – Aliho z National
Council for culture, arts and letters, Kuvajt, po pražských archeologických památkách,
výzkumech a domech postižených povodní – Zd. Dragoun

23. 5. 2003 – celodenní prohlídka pozůstatků pražské středověké obytné architektury s Pierre
Garrigou Grandchampem (Hotel de commandement, Saumur), předním francouzským
odborníkem na středověké obytné domy – Zd. Dragoun.

Základní náplní činnosti archeologického odboru Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v hlavním městě Praze, je stále provádění záchranných archeologických
výzkumů na území Prahy se speciálním zaměřením na jeho historické jádro. V roce 2005 bylo
realizováno 41 záchranných výzkumů a proběhly desítky dalších záchranných akcí charakteru
archeologického dohledu. Tyto aktivity pohlcují podstatnou část pracovní náplně všech jeho
pracovníků, tedy archeologů, terénních techniků, dokumentátorů a pracovníků laboratoře.
Z celkového počtu 21 osob (19 plných a 2 poloviční úvazky) se prováděním a zpracováním
výsledků záchranných výzkumů zabývá 20 stálých zaměstnanců, ve vrcholící výkopové
sezóně k nim přibývají desítky brigádníků, které podle potřeby na jednotlivé výzkumy dodává
firma Ivana Urbánková. Z prováděných výzkumů je třeba vyzdvihnout výzkum na staveništi
bytového areálu v ulici Na Slupi na Novém Městě pražském s významnými nálezy raně
středověkého osídlení a s objevem keltského a slovanského pohřebiště, dokončení výzkumu
rotundy sv. Václava v areálu Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí a
další etapu výzkumu na staveništi hotelu Karmelitská. Ve fázi postupného zpracovávání je
výzkum v kasárnách Jiřího z Poděbrad na Náměstí Republiky. Pokračovaly i další výkopové
akce související s výstavbou kolektorů na Novém Městě pražském.
Zvláštní agendu v rámci odboru má na starosti PhDr. Zdeněk Lochmann. Jeho hlavní pracovní
náplní je zpracovávání archeologických partií odborných vyjádření NPÚ HMP. Je
samozřejmé, že mu v rozhodování o nutnostech záchranných výzkumů podle svých
zkušeností pomáhají všichni odborní pracovníci oddělení. PhDr. Zdeněk Lochmann byl
rovněž pověřen shromažďováním a kompletováním údajů z oznámení o zahájení
archeologických výzkumů a zpráv o jejich výsledcích na územích prohlášených za kulturní
památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu pro potřeby centrální databáze.
Přes značné vytížení v terénu považují archeologové za nezbytnou součást své práce nových
poznatků i jejich vyhodnocování v rámci rozsáhlejších projektů, často ve spolupráci
s odborníky z jiných institucí. Vzhledem k tomu, že archeologický výzkum přináší jako jedna
z mála historických disciplin stále ještě nové prameny k poznání zejména nejstarších etap
vývoje Prahy, je to jediný možný postup.
Archeologický odbor uspořádal ve dnech 20. – 22. října 2005 v prostorách paláce pánů
z Kunštátu a Poděbrad výstavu Čtyřicet let v podzemí. V rámci dnů památkové péče pro
veřejnost byla představena činnost archeologického odboru za dobu 40 let jeho existence.
Výstavu během 21. a 22. října navštívilo cca 1300 návštěvníků a setkala se s velkým zájmem
a živým ohlasem. Z těchto důvodů byla zpracována do podoby menší brožurky, kterou se
prezentuje činnost jednoho z oddělení našeho ústavu.
Archeologické oddělení NPÚ HMP distribuovalo i v roce 2005 pro Prahu finanční prostředky
z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR v roce 2003 ve výši
343 719 Kč. Z toho bylo určeno na základě doporučení Pražské archeologické komise na
výzkum při stavbách rodinných domů v Praze 13 – Stodůlkách pro čp. 58 35 902 Kč a pro čp.
43 102 816 Kč. Vlastní výzkumy realizovalo Muzeum hlavního města Prahy. Částka 205 000
Kč byla věnována na digitalizaci plánové a fotografické dokumentace z výzkumu v Nerudově
ulici čp. 249/III (NPÚ HMP). Na vlastním zúřadování agendy se podílelo především
archeologické oddělení a ekonomický útvar.
Zdeněk Dragoun

