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(jemná frakce). Jílovitý a prachovitý podíl byl přitom odplaven (obr. 7). Po vyschnutí byly nadsítné 
frakce podrobně prohlédnuty makroskopicky i pod binokulárním mikroskopem.

vyHodnocení PetrografIcké analýZy

v hrubé i střední frakci výrazně převažovaly slabě oválené a většinou ploché klasty šedých a narez-
lých břidlic až prachovců (až okolo 80 %) o velikosti max. 2 cm. v hrubé frakci se dále vyskytovaly 
valounky křemene a křemenců, ojediněle pak kyselých vyvřelin, tmavých silicitů a zlomky železi-
tých kůr (obr. 8, 9). kromě břidlic (prachovců) se na střední i jemné frakci výrazněji podílel křemen-

ný, resp. křemenno-živcový  
písek s muskovitem.

výrazné zastoupení měk-
kých sedimentárních hornin 
břidlicového charakteru vy-
povídá o lokálním původu 
této složky zkoumaného 
náplavu. uvedený typ klastů 
lze ztotožnit s  ordovickými 
mořskými sedimenty a jejich 
zdroj je možné hledat v bliž-
ším okolí lokality. křemenný 
písek, valounky kyselých 
vyvřelin a  tmavých silicitů 
byly naopak transportovány 
z větších vzdáleností.

v rámci hodnocení odebraných sedimentů byl jeden ze vzorků ještě analyzován P. Žáčkovou 
z hlediska přítomnosti rostlinných makrozbytků.5 Po rozplavení sedimentu na pedologickém sítu 
o velikosti ok 0,25 mm byla zaznamenána pouze anorganická složka, která je tvořena jílem a pís-
kem. Jíl představuje necelých 25 %, více než 75 % sedimentu tvoří písek. organická frakce 
nebyla zaznamenána a sediment lze vyhodnotit jako negativní na přítomnost rostlinných mak-
rozbytků. vzhledem k nálezové situaci a obsahu sedimentů ve výkopu výtahové šachty v1 bylo 
od další archeobotanické analýzy vzorků z této polohy upuštěno.

Převažující místní složka štěrkovité frakce předmětného vzorku přesvědčivě dokládá, že sediment 
zde uložila zaniklá lokální vodoteč, směřující ke stávající parcele domu čp. 1308/II zřejmě od jiho-
západu (z oblasti vinohrad). Prameniště potoka se pravděpodobně nacházelo při okraji rozsáhlého 
a mocného štěrkopískového tělesa pleistocénních náplavů vltavy označovaného jako vinohradská 
terasa. ta představovala vydatnou zásobárnu vody odtékající do erozivní brázdy v místech dnešní 
vinohradské třídy (s tzv. vinohradským potokem) a napájela i další menší vodoteče.

Závěr
Situace zaznamenaná při výzkumu výtahové šachty v1 v Panské ulici čp. 1308/II neumožnila 
v tomto místě zjištění původního charakteru vrstev v nadloží zkoumaného stratigrafického výse-
ku náplavů, které byly odstraněny výstavbou objektu, ani v jejich podloží, které byly pod dnem 
výkopu rozšiřované výtahové šachty. Z provedené ruční zarážecí sondáže do dna výkopu vyplý-
vá, že nejméně na kótu cca 190,81 m n.m. pokračuje střídání jílovitého písku s polohami jemných 
písků. v jednom případě byl zastižen úsek tuhého a  pevného písčitého jílu. Proto je stanovení 
stáří zkoumaných náplavů velmi obtížné. Při rozplavení vzorku v1 z  výtahové šachty nebyla 
shledána v žádné ze zrnitostních frakcí sebemenší antropogenní příměs sedimentu (např. zlomky 
keramiky, uhlíky, zrna propálené hlíny) ani podíl humózních hlín (přemístěných půd) či pozůstatků 
vegetace. to potvrdila i souběžná archeobotanická analýza sedimentu. Z tohoto důvodu se jeví 
pravděpodobnější, že materiál geologického podkladu mezi kótami cca 191,5–192,7 m n. m. 
pod podlahou suterénu se zde uložil již v závěru starších čtvrtohor – pleistocénu. Zanechal je 
zde zřejmě předchůdce některého z drobných holocenních potoků protékajících tímto územím. 
Shodný závěr můžeme učinit i v případě druhé výtahové šachty v2 vzdálené od první severozá-
padním směrem cca 15 m (obr. 11).

5 děkujeme Mgr. P. Žáčkové a rndr. Petru Pokornému z Přírodovědecké fakulty univerzity karlovy v Praze za spolupráci 
při vyhodnocení lokality.

Obr. 6. Praha 1-nové Město, Pan-
ská čp. 1308/II. Situace fluviálních 
sedimentů pleistocénního stáří pod 
podlahou v místě výtahové šachty 
v1 (foto P. Starec).

Obr. 7. Praha 1-nové Město, 
Panská čp. 1308/II. nadsítné frakce 
vzorku po rozplavení vzorku v1 
(foto J. Zavřel).
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Pylová analýza vzorků vysušených sedimentů z vrtů HJ 1 a HJ 5 naopak zjistila vysokou koncentraci 
pylových zrn, z nichž některé determinované druhy ukazují na lokalitu vlhčího charakteru. Semena 
několika málo druhů by mohlo poukazovat přímo i na lokalitu podmáčenou. Závěr o primárně pod-
máčeném stanovišti se stojatou vodou nebylo na základě pylové analýzy možné potvrdit, neboť v py-
lovém záznamu typičtí zástupci chybí a pylové zrno typického zástupce takového biotopu - žabníku 
jitrocelového (Alisma plantago aquatica) - bylo jen jediné a velmi zkorodované.

Z polohopisné a výškopisné situace horizontálních vrtů HJ 1 a HJ 3, z kterých byly odebrány 
vzorky pro pylovou analýzu, vyplývá, že všechny tyto vrty probíhají horizontálně ve výšce (kóta 
cca 193,79 m n. m.) přibližně odpovídající úrovni povrchu geologického podloží (terasa vIIa) 
severně od Jindřišské ulice. nejbližší srovnávací archeologické dokumentační body se zazna-
menanou úrovní podloží jsou východně v chodníku u paty sousedního domu čp. 889/II (Starec 
2009a, 453, kóta 193,7 m n. m., ale s degradovanou úrovní svrchních náplavů a absencí půd-
ního horizontu) a severně na nádvoří kounického paláce čp. 890/II (Starec 2000, 381–382, kóta 
193,7 m n. m.). to odpovídá i závěrům inženýrsko-geotechnické zprávy, která výškové údaje 
čerpala pouze z vlastní nové sondáže a archivních geologických dokumentačních bodů (caitHaml 
2007, 5).6 vzorky z vrtů HJ 1 a HJ 3 mohou zastupovat zkulturnělý půdní horizont nebo vyvinutou 
antropogenní uloženinu.

Západně situovaný vrt HJ 5 podél Panské ulice, ze kterého odebraný vzorek vydal vysokou kon-
centraci pylových zrn, však probíhá o cca 2,1 m níže (kóta cca 191,68) než vrty H1 a H3 (kóta cca 
193,79 m n. m.), tj. přibližně 2 m pod předpokládanou úrovní podloží. exponovaný úsek vrtného 
jádra, z něhož pochází vzorek s bohatým souborem pylových zrn (HJ 5), je dlouhý 4,3 m a byl 
geotechnicky přiřazen k původně uloženým zeminám (ibidem, 9), a zároveň vykazuje ovlivnění 
antropogenní činností. východněji situovaný výkop výtahové šachty v2, ve kterém se právě na-
chází obdobná situace sedimentů, jaké byly analyzovány v šachtě v1, výše uvedenou uloženinu 
vzorkovanou z vrtného jádra HJ 5 neobsahuje. 

výšková úroveň, plošný rozsah a charakter sedimentu zastiženého vrtem HJ 5 a výpověď vzorku 
determinovaných pylových zrn, stejně jako výsledky ze vzorku HJ 1, ukazují na vlhčí lokalitu, 
kterou bychom mohli vysvětlit přítomností povrchové vody ve středověku.

dům čp. 1308/II na nároží Panské a Jindřišské ulice leží ve spádovém území tzv. vinohradského 
potoka, vytékajícího z erozní brázdy pod vinohradskou ulicí. Jeho pokračování novoměstským 
územím není známo, neboť jeho zánik v urbanizovaném prostoru je spojován s výstavbou no-
voměstského gotického opevnění s hradebním příkopem (1348–1350), který strhl spádové vody 

6 v případě geotechnického profilu podložím pod objektem čp. 1308/II sestaveným z použitých archivní bodů (caitHaml 
2007, příloha č. 3/5) ovšem nebyly převedeny výšky archivních sond z výškového systému Jadran do systému Balt po 
vyrovnání (Bpv).

Obr. 8. Praha 1-nové Město, Pan-
ská čp. 1308/II. na sítu detail hrubé 
frakce vzorku v1 (foto J. Zavřel).

Obr. 9. Praha 1-nové Město, Pan-
ská čp. 1308/II. výrazně převažující 
klasty ordovických břidlic a pra-
chovců v hrubé frakci vzorku v1  
(foto J. Zavřel).




