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obr. 6. Praha 1-Nové Město. 
Nálezová situace v objektu Z043 
a přilehlém okolí. barevně odlišeny 
rozpoznané chronologické hori-
zonty doplněné ukázkami movitých 
nálezů. (Z terénní dokumentace 
překreslila M. hájková, 2010; dle 
návrhu autorů graficky upravila 
S. babušková, 2012). 
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6. jímka Z malostranského náměstí – vyhodnocení
V  malostranské jímce je nejvíce zastoupeno kuchyňské zboží se zřetelnými stopami očazení 
ohněm. toto využití se někdy nevyhnulo ani džbánům, řazeným obvykle mezi nádobí s primárně 
stolovací funkcí. V porovnání se zkoumanou jímkou z Nového Města je evidentní, že množství 
kompletních nádob v tomto případě velmi napomohlo podchycení celkové morfologie i její po-
stupné proměny v průběhu raného novověku. Zároveň také zahrnuje kratší časový úsek závěru 
15. až průběhu 17. století.25 

celkový charakter výplně pak vypovídá pro využití objektu coby odpadní jímky, což potvrzu-
jí také výsledky archeobotanické makrozbytkové analýzy (POdliSka/Cymbalak 2009, sv. V, 6–12, 
tab.  5, 6). Parazitologický rozbor nebyl proveden, tudíž se nelze vyjádřit k možné funkci jímky 
coby objektu sloužícímu současně k ukládání fekálií. Výsledky uvedené studie však naznačují, 
že se mohlo jednat o objekt dobře uzavřený a izolovaný, a nepřímo tento předpoklad potvrzují 
(kOčáR/kOčáROvá 2009, 8).

Stejně jako u jímky z Národní třídy představuje soubor z Malostranského náměstí čp. 260 z vel-
ké většiny běžné zboží. Až na několik blíže nespecifi kovatelných kousků kameniny v mladším 
horizontu výplně se zde téměř neprojevuje zahraniční import. Absence většího počtu luxusních 
nádob i malé zastoupení skleněných nádob tak může svědčit spíše pro přítomnost nižších spo-

lečenských vrstev (srovnej 
blažkOvá 2011, 448). Přímá 
souvislost tvarového sor-
timentu nádob s  existencí 
špitálu nebyla jednoznačně 
prokázána. bylo zjištěno 
výraznější zastoupení hrnků 
a džbánků menších rozměrů 
(výška kolem 10 až 12 cm), 
které by snad bylo možno 
spojovat s  podáváním po-
krmů přímo nemocným. Na 
druhou stranu nenacházely 
se zde žádné nádobky, kte-
ré bychom mohli spojit např. 
s léčitelstvím (srov. např. 
huml 1995). Zdá se tedy, 
že vybavení tohoto zařízení 
se nijak nelišilo od výbavy 
běžných domácností, anebo 
byl do jímky odkládán pouze 
odpad z kuchyně. Naopak 
změnu vlastníků na sklonku 
16. století může indikovat 
změna charakteru výpl-
ně i jejího obsahu, patrná 
ve svrchních partiích jímky 
(vrstvy 38, 37, 36, 25; líbal/
vajdiš 1966).

7. Závěr: Porovnání oBou jímek
objekty odpadního charakteru, o jejichž rozbor se snaží i tento příspěvek, přinášejí krom 
rozšíření poznatků o materiální kultuře také řadu otázek, na něž se ne vždy podaří najít re-
levantní odpovědi. Do jisté míry je to způsobeno naší stále poněkud mlhavou představou, 
jakým způsobem bylo, nebo mohlo být s odpadem nakládáno. Předkládaný článek měl za 

25 V posledním horizontu se sice vyskytují prvky zařaditelné celkem prokazatelně na přelom 16. a 17. století, nicméně 
některé další nedovedeme určit v přesnějším intervalu než jakým je průběh 17. století. Z tohoto důvodu byl pro stanovení 
období ukončení funkce objektu zvolen interval delší.  

obr. 25. Praha 1-Malá Strana, 
čp. 260/III. Skleněná láhev.
(Kresba S. Svatošová, 2009; grafi c-
ká úprava S. babušková, 2012.)

obr. 26. Praha 1-Malá Strana,
čp. 260/III. Skleněná poutnická 
láhev. (Kresba S. Svatošová, 2009; 
grafi cká úprava S. babušková, 
2012.)

tab. 5. Praha 1-Malá Strana. 
Malostranské náměstí čp. 260/III. 
Výsledky archeobotanické makro-
zbytkové analýzy z výplně objektu 
Z05. (Provedl P. Kočár a r. Kočáro-
vá, 2008; viz kOčáR/kOčáROvá 2009; 
grafi cká úprava t. cymbalak, 2012.)




