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Obr. 9. Praha 1-malá Strana, 
malostranské náměstí čp. 258/iii, 
výzkum 8/90, sonda XXiii. keramic-
ko-stratigrafický diagram sledující 
vývoj lokality je podán na úrovni 
uloženin. Dřevo, které spodní část 
stratigrafie uzavírá, má výrazně star-
ší datum stětí, než je doba ukládání 
souvrství. 

až na výjimky výzdoba hřebenem. 
Jednonásobná rýha poprvé ve 
vr. 21, ve vr. 23 a 24 pravděpodob-
ně vlnice 1hrotým rydlem. Dvojhroté 
rydlo použito na zlomku z vr. 24, na 
zlomku z vrstvy 25 a dalším z vr. 44 
není jednoznačné. 

(kresby m. Procházková, návrh 
autorky digitalizovaly N. Prášková 
a S. Babušková, 2012.)
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Nástup řádu keramiky s límcovitým okrajem se v souborech s absolutními daty prokázat nedá. 
k určení dolní hranice by napomohlo radiokarbonové datum „po roce 895“ (68% pravděpodob-
nost) z výzkumu 18/00, v  jehož keramickém souboru ze souvrství i spatřuji předzvěst tohoto 
keramického řádu ve zlomcích 18/00-129-1 a 18/00-290-1 (obr. 2). avšak druhá radiokarbonová 
analýza téhož vzorku s výsledkem 783–965 (68% pravděpodobnost) posunula počátek prav-
děpodobného intervalu pro datování příslušného souboru tak výrazně do minulosti, že získané 
výsledky nelze pro chronologii použít.

S otázkou datace límcovitých okrajů je propojena problematika počátků řádu keramiky s ka-
lichovitým okrajem. ve snaze vydělit z  velkého a časově dlouhodobého keramického okruhu 
keramiky s krupicovitým povrchem a velkého množství velmi variabilních esovitě prohnutých, 
stavbou velmi si podobných okrajů tvary, s nimiž je často spojena výzdoba a technologie tradič-
ně přisuzované keramice s kalichovitou profilací, je pro vymezení kalichovitého okraje na malo-
stranském střepovém materiálu klíčovým kritériem přítomnost krčku (kresebná definice čiháková 
2002, obr. 1: a na str. 749). v rámci okruhu mají okraje s krčkem – řád keramiky s kalichovitým 
okrajem – kratší dobou oběhu, zatímco okraje kalichovitě prohnuté je přesahují z obou stran. 
v době paralelní výroby nádob s okraji kalichovitými a kalichovitě prohnutými je v mnoha přípa-
dech absence krčku jediným rozdílem mezi nimi (takové kalichovitě prohnuté okraje nazývám 
parakalichovité). okraj kalichovitě prohnutý, postrádající krček, vznikl vyhnutím několik centime-
trů širokého okrajového pásu v rovině hrdla a vzápětí ohnutím vzhůru, aniž by v úrovni hrdla či 
na svislé části okraje docházelo k další úpravě. Byla dosažena esovitá profilace horního ukon-
čení nádoby a síla okrajového pásu se při přechodu z hrdla do svislé části okraje nemění (např.  
18/00-168-1 celku D; 3/05-2312-1 celku 1174; Bartošková 2011, obr. 7: 5).33 u okraje kalichovité-
ho je mezi hrdlem a vzhůru ohnutou částí okraje (s hladkou či profilovanou vnější stěnou) oproti 
síle svislé či strmé části okraje jisté zúžení – krček (obr. 2: 18/00-159-1 celku e; 3/05-2312-8  
vrstvy 1174; Bartošková 2011, obr. 7: 6, 8).34 Způsob vzniku tohoto technologického jevu nedoká-
žu určit, nicméně napovídá buď o úkonu při formování vnější svislé stěny okraje, který při úpravě 
kalichovitě prohnutého okraje neproběhl, nebo může být důsledkem odlišných zvyklostí při for-
mování šablony či při práci s ní. Signifikantním znakem nádob z okruhu šedé řady s krupicovitým 
povrchem a často s kalichovitým okrajem je zesílené podhrdlí (např. obr. 6: 26/96-Sk 16 – 103-1,  
26/96-Sk 17a – 139-1, 139-3 aj.). Je stopou specifického pracovního postupu, při němž byla dle 
mého mínění použita forma (blíže čiháková 2001b, 99-100). mimo dobu charakterizovanou kali-
chovitými okraji se tento pracovní postup nepoužíval, v 10.–11. století však byl běžný. keramika 
kalichovité a kalichovitě prohnuté profilace je z naprosté většiny součástí keramického okruhu 
keramiky s krupicovitým povrchem, jenž zahrnuje nádoby se značně variabilními tvary okrajů, 
přičemž okraje kalichovitý a kalichovitě prohnutý jsou jen dvěma z nich.

Pro dataci kalichovitých a kalichovitě prohnutých okrajů lze využít data z výzkumu cesty 26/96 
a zaplavovaných dláždění 3/05. Nástup kalichovitého okraje je v době používání okraje límco-
vitého, kdy se nově objevují znaky později typické pro velkou část nádob s kalichovitou (i ka-
lichovitě prohnutou) profilací.35 možnost zachytit nástup nového řádu je pro mizivé zastoupení 
v dobové produkci otázkou náhody. vzhledem k datování keramiky s límcovitými okraji patrně 
i do druhého desetiletí 10. století mohl nástup prvků typických pro keramiku s kalichovitým okra-
jem proběhnout i o něco později než k roku 900, jak jsem dříve uvažovala. masové používání 
kalichovitého řádu okraje je zřetelné v celku 17a dřevěné cesty 26/96. oproti dřívějšímu datování 
k roku 930 uvažuji, vzhledem k otesání dřev poskytujících dendrochronologická data, o posunu 
datování nálezového souboru 26/96 Sk 17 do 30. až počátku 40. let 10. století. Někdy mezi 
druhým a čtvrtým desetiletím by měla být ve velkém zahájena výroba nádob s kalichovitým okra-
jem a (mírně) zbytnělým podhrdlím. radiokarbonové datování nejstaršího náplavu dosaženého 
výzkumem 3/05 do doby ante quem 961 (68% pravděpodobnost), maximálně ante quem 971 
(95% pravděpodobnost) výše uvedenému konstatování neodporuje. Datování nástupu keramiky 
s kalichovitým okrajem až do 2. třetiny 10. století není podepřeno žádnou absolutně datovanou 
nálezovou situací.36

33 Zde uvedené přehledy v měřítku 1 : 4 neumožňují zřetelné rozlišení, proto odkazuji i na kresby ve vhodnějším měřítku.
34 krček není tenčí vůči zbytnělému podhrdlí, jak patrně vyzněl ne zcela vydařený překlad do německého textu (Boháčová/

čiháková 1994), ale naopak vůči předchozí svislé (zaoblené či zevně prožlabené) části okraje. 
35 v tomto případě zbytnělé podhrdlí – 8/90-981-1 vr. 44; zlomek byl již diskutován – čiháková 2002, 749 jako nádoba celku 

S12, publikovaného Boháčová/čiháková 1994, taf. i B. 
36 Do průběhu 2. třetiny 10. století datují nástup kalichovitého okraje i. Boháčová (2003, 453) a a. Bartošková (2011, 294), 

nejdříve na přelom 1. a 2. třetiny 10. století l. varadZin (2010, 537).




