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Praha, zejména její historické centrum, skrývá pod současným povrchem unikátní doklady svého
více než tisíciletého vývoje. Archeologické nálezy jsou památkami, jejichž prostřednictvím
získáváme neopakovatelnou možnost poznání dávno zaniklého obrazu života, kterou nám jiné
prameny poskytnout nemohou. Odhalování minulosti svého města ukryté pod současným
povrchem se věnují pražští archeologové již téměř celé století, nicméně výsledky jejich práce
zůstávají v řadě případů dosud nepublikovány nebo jsou rozptýleny v množství odborných
publikací.
Kolektiv odborníků, kteří se dlouhodobě zabývají archeologickým výzkumem Prahy, připravil
pro všechny zájemce o poznání její minulosti netradičního knižního průvodce. Kniha čtenáře
provede po nejvýznamnějších pravěkých, středověkých i některých novověkých památkách,
nálezech a archeologických nalezištích na území hlavního města. Zaměřena je zejména na oblast
historického centra, která je na archeologické doklady nejbohatší.
Prostřednictvím krátkých kapitol se čtenář seznámí s historií a současností moderního
archeologického bádání v Praze, popsány jsou také metody archeologické práce v terénu i mimo
něj. Vedle popisu více jak sedmi desítek archeologických památek různého charakteru, který
doplňuje bohatá obrazová příloha, jsou zde uveřejněny zcela nové informace o proměnách Prahy
v průběhu svého vývoje. Formou krátkých medailonků je předložen aktuální souhrn vědomostí k
obecnějším archeologickým tématům, jakými jsou např. vybrané otázky středověkého
stavitelství, historického pohřbívání, řemesel či každodenního života jejich obyvatel v minulosti.
Právě tyto poznatky jsou jedním z nejcennějších výsledků soustavného studia archeologických
pramenů uložených v podzemí města zapsaného na seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO.
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