Muzeum hlavního města Prahy a Národní památkový ústav
provede dne 19. 2. 2016, 21. 2. 2016 a 22. 2. 2016
v oblasti pod Staroměstskou mosteckou věží

průzkum vltavského dna a prezentaci nálezů z roku 2014
Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ú. o. p.
v Praze provedou 19. 2. 2016 a 21. 2. 2016 – 22. 2. 2016 průzkum vltavského dna v oblasti
pod Staroměstskou mosteckou věží. V rámci tiskové konference proběhne prezentace
nálezů z průzkumu vltavského dna z roku 2014, na nějž naváže průzkum současný.
Minulou akci organizovalo Muzeum hlavního města Prahy za účelem získání představy
o možnostech, jaké toto vodou zakonzervované prostředí poskytuje pro další poznání
historie Karlova a Juditina mostu, řeky Vltavy a vltavských břehů.
Průzkum dna Vltavy zajistí potápěči společnosti Kapr Divers pod vedením Mgr. Petra
Slezáka.

Pozornost při nynějším průzkumu bude věnována určení lokace s možnou existencí základu
pilíře Juditina mostu. Průzkum bude proveden prostřednictvím malé sondy v místě jeho
předpokládaného výskytu, místo průzkumu bylo vytipováno při předchozí akci a vychází
i z archivního bádání. V rámci průzkumu sedimentu říčního dna bude zkoumán také materiál
ze sondy. Proběhne rekognoskace a dokumentace místa předpokládaného výskytu třetího pilíře
Juditina mostu západně od dosud zkoumané plochy.
Navazovat bude také průzkum říčního dna severně od dosud zkoumaného prostoru, při
západním břehu ostrova, kde se předpokládá existence pilířů (základů, pozůstatků) raně
středověkého dřevěného mostu, který byl předchůdcem mostu Juditina.
Výzkum před dvěma roky byl zaměřen na předměty nanesené na dně řeky v oblasti
pod Staroměstskou mosteckou věží. Bylo vyzvednuto přes 1000 artefaktů, které pracovníci
konzervátorských a restaurátorských dílen Muzea hlavního města Prahy základním způsobem
ošetřili a odborně zpracovali. Získané výsledky vyhodnocujeme. Pod mostem bylo nalezeno
větší množství úlomků staršího materiálu ze staveb v okolí naleziště, ale i dřevěných pozůstatků
různých vodních staveb. Výsledky budou prezentovány mj. v expozici, která bude otevřena
v interiéru Staroměstské mostecké věže již za několik týdnů.
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