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„O tom městě jsem hned na první pohled usoudil, 
že je hodno všeliké pozornosti. 

Nikde jsem neviděl takové množství lidu, 
město tak bohaté 

a všelikým statkem oplývající…“

Uberto Decembrio, 12. a 31 března 1399 r.1

V prezentovaném textu se pokoušíme nastínit některá úskalí interpretace objektů tradičně chá-
paných coby odpadní, a především představit pestrou škálu movitých nálezů a jevy zaznamena-
né v průběhu jejich výzkumu. Přestože obdobné studie nejsou v odborné literatuře nijak ojedině-
lé, domníváme se, že rozbor jímek ze dvou pražských lokalit může vnést další podněty ke stále 
živé diskusi ohledně otázek jejich plnění a možností datování na základě získaného materiálu. 
Důraz bude kladen zvláště na nedávno odkrytý objekt z prostoru Nového Města. Analýza frag-
mentů a celých keramických nádob z výplně obou konstrukcí je doplněna o stručnou charakte-
ristiku doprovodných nálezů ze skla, kostí a barevných kovů, včetně výsledků environmentálních 
analýz organického materiálu.

1. Původní dům vladislavova čP. 1544 – jímka Z043 – náleZová situace
Výzkum prvního ze zde analyzovaných objektů2 souvisel s archeologickými pracemi realizovaný-
mi v několika etapách na rozlehlé ploše novoměstského domovního bloku obklopujícího v sou-
časnosti rekonstruovanou stanici metra Národní třída. 

1. 1 metoda výzkumu
V  rámci rozlehlé plochy několika původních parcel byly stanoveny menší výzkumné úseky, 
které se podle dostupné archivní dokumentace (plány, fotografie) jevily jako v minulosti ne-
zastavěné nebo nepodsklepené (v  interiérech historických sklepů u Spálené ulice byla nově 
provedena stavebně historická dokumentace, viz Cymbalak 2010; Cymbalak/Rykl/SemeRád 2011, 
14–20). Zmíněné celky byly zkoumány v rámci čtvercové sítě, kde rozměry jednotlivých sond 
na všech plochách činily 3 x 3 m (obr. 1a, 1B). Všechny stratigrafické jednotky (vrstvy, výkopy, 
objekty, zdi, konstrukční prvky) byly evidovány a zaznamenávány do terénní dokumentace 

1 Z dopisu lombardského politika, humanisty a vyslance milánského knížete Giana Galeazza Viscontiho u krále Václava IV. 
(SChwaRz 1940, 18).

2 Dům čp. 1544/II byl dříve, v období od 2. poloviny 18. do 2. poloviny 19. století, označován číslem popisným 55/II.

Komparativní rozbor inventáře nálezů ze dvou odpadních jímek. Početný soubor archeologických nálezů získaných výzkumem domovních 
parcel situovaných v různých částech Prahy přináší nové poznatky k hmotné kultuře jejich obyvatel v době pozdního středověku až raného 
novověku. 

ANAlySIS froM two ceSS PItS AND ProbleMS wIth theIr INterPretAtIoN

comparative analysis of the finds inventory from two cess pits. large assemblage of archaeological finds from excavations of two house 
plots situated in various parts of Prague brings new information about the material culture of its inhabitants in late medieval and early Post 
medieval times. 
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