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Muzeum hlavního města Prahy organizovalo výzkum vltavského
dna kolem Staroměstské mostecké věže

Muzeum hlavního města Prahy od pátku 17. ledna do neděle 19. ledna 2014 organizovalo
potápěčský výzkum dna Vltavy kolem Staroměstské mostecké věže. Jednalo se o
systematické neinvazivní ohledání vltavského dna pod prvním obloukem Karlova mostu
zhruba na ploše 1200 m².
Plocha byla rozdělena na 45 sektorů. Potápěči z firmy Kapr Divers prohledávali postupně dno
každého sektoru centimetr po centimetru a současně jej i fotograficky dokumentovali.
Muzeum hlavního města Prahy organizovalo tento výzkum, aby získalo představu o
možnostech, jaké toto poměrně zakonzervované prostředí poskytuje pro další poznání historie
Karlova a Juditina mostu, řeky Vltavy a vltavských břehů.
Odborníci z MMP a z Národního památkového ústavu se zaměřili i na některé konkrétnější cíle,
jako je zjistit možné pozůstatky Juditina mostu i předchozích stavebních fází mostu Karlova či
okolních staveb. Dále zjistit, zda se mohly dochovat pozůstatky zničené výzdoby západního
průčelí Staroměstské mostecké věže a další hmotné doklady bojů, které na mostě v minulosti
probíhaly (např. roky 1648, 1848). Dalším úkolem bylo sebrat artefakty nalézající se na dně
řeky a na základě jejich vyhodnocení v nálezovém kontextu zjistit další optimální možnosti
průzkumu řeky.
Po zhodnocení a zakonzervování zajištěných nálezů hodlá Muzeum hlavního města Prahy je
vystavit v připravované stálé expozici na Staroměstské mostecké věži, jejíž otevření plánuje na
listopad tohoto roku. V rámci expozice budou také prezentovány fotografie a videa z pod
hladiny řeky.
Po rozdělení plochy na sektory, začalo zhruba 10 potápěčů od sobotního dopoledne prohledávat
dno. Postupně bylo naplněno cca 40 přepravek materiálu různého druhu.
Kromě velkého množství různého více méně novodobého materiálu (sklenice, lahve, mobilní
telefony,mince,…) bylo nalezeno i množství pozůstatků stavební činnosti z různých dob a
kamenných a kovových předmětů stovky let starých. Některé zlomky se mohou vztahovat i ke

stavbě Juditina mostu. K nejcennějším předmětům určitě bude patřit zlomek originální sochy
sv. Iva, dřevěné piloty. Možná existence dochovaných pozůstatků výzdoby mostecké věže bude
vyhodnocena po zhlédnutí natočeného materiálu.
Ke kuriózním nálezům určitě patří vylovení revolveru, odhadem 15 let starého. Ten si po
přivolání státní policie odvezl balistik na expertizu.
Poté, co byly předměty svezeny do restaurátorských dílem MMP, dojde k jejich očištění.
Restaurátoři je zdokumentují a případně zakonzervují. Po očištění proběhne důkladné odborné
zhodnocení získaného materiálu i průzkumu jako takového. Dojde ke zhodnocení a odbornému
zpracování jak jednotlivých cenných kusů, tak získaného materiálu jako celku ve vztahu k
tělesu mostu a vlastní řece. Na základě fotografií a natočených videí historici vyhodnotí a určí
strategie dalšího možného průzkumu řeky. Získané předměty doplní již existující sbírku
předmětů vyzdvižených ze dna Vltavy v oblasti Karlova mostu a budou prezentovány veřejnosti
v rámci muzejních expozic.
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