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Moderní sortiMent užitkových rostlin 
v barokové jíMce v thunovské ulici čp. 192 
na Malé straně v praze

Věra ČulíkoVá

obsah záchodové jímky náležející ke koleji řádu theatinů (Praha-Malá Strana, Thunovská ul. čp. 192/III) byl podroben archeobotanické 
analýze s  cílem zaznamenat sortiment ekonomických rostlin v pražském církevním prostředí na přelomu17./18. století a krátce poté. 
analýza potvrdila přísun rostlinných makrozbytků prostřednictvím fekálií i s odpadem především z klášterní lékárny. Nálezový soubor 
více než 110 000 diaspor, reprezentující 210–220 taxonů bylin a dřevin, patří k nejbohatším z raného novověku v celoevropském měřítku.  
Medicinální druhy, v západoevropských zemích pokládané za charakteristické pro dobové špitály a apatyky, byly zachyceny v neobvyk-
lém množství. Mimořádně pestrý byl sortiment zeleniny. Dva z užitkových druhů (Phytolacca americana, Benincasa cerifera) dosud nejsou 
známy z archeologických situací mimo Čr. Přítomnost druhů importovaných a nově introdukovaných, z nichž některé představovaly drahé 
luxusní zboží, vypovídají o příslušnosti členů řádu ke společenské elitě a současně dokládají globalizaci tehdejšího světa. Příspěvek je 
podrobnou studií konkrétního nálezového souboru.

MoDerN aSSorTMeNT of uTIlITy PlaNTS IN baroque ceSSPIT IN ThuNoVSká STreeT No. 192 aT leSSer TowN IN Prague

contents of a brick cesspit belonging to the college of Theatine order (Prague-lesser Town, Thunovská St. No. 192/III) were submitted for 
archaeobotanical analysis with the aim of recording the assortment of economic plants within the Prague ecclesiastic ambient at the turn 
of the 17th and 18th centuries and shortly afterwards. The analysis confirmed the supply of vegetal macroremains through faeces together 
with the waste above all from the dispensary of the monastery. The set of more than 110,000 diasporas representing 210–220 taxa of 
herbs and woody species ranges among the richest ones from the early modern era within all of europe. Medicinal species, in western 
european countries considered characteristic for hospitals and pharmacies of those times, were recorded in unusual quantities. The  
assortment of vegetables was extraordinarily varied. Two utility species (Phytolacca americana, Benincasa cerifera) are not hitherto known 
from archaeological situations outside the czech republic. The presence of species imported and newly introduced, some of which were 
expensive goods bears witnesses to the fact that the members of the order belonged to the social elite and, at the same time, documents 
globalization of the world in those days. The article is a detailed study of the concrete set of finds.
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1. Úvod
roku 2011 dodala vedoucí archeologického výzkumu 2011/3 domu 192/III v Thunovské ulici 
na Malé Straně v Praze dr. Jarmila Čiháková (NPÚ Praha) na archeobotanické pracoviště arÚ 
v opavě ke karpologické analýze trojici vzorků výplně fekální jímky. V humózním, tmavě hnědém, 
páchnoucím, vlhkém materiálu byly patrné rostlinné zbytky větších rozměrů vedle zlomků kos-
tí, útržků kůže a textilu a fragmentů keramických, skleněných, kovových artefaktů. Mimořádně 
dobře uchované rostlinné zbytky poutaly pozornost také proto, že počet větších archeobota-
nicky prozkoumaných souborů z výhradně raně novověkých objektů je stále nejen z území Pra-
hy, ale v rámci celých Čech, Moravy a Slezska nevelký (zpracovány např. z uherského brodu, 
opavy, olomouce). občas bývá k dispozici menší množství materiálu z novověkých vrstev těsně 
navazujících na předchozí vrcholně středověká souvrství (např. Jihlava, Praha-chodov). 

analyzovanou jímku používali příslušníci a personál bývalé koleje theatinů u kostela P. Marie 
ustavičné pomoci, která objekt využívala mezi lety 1672 a 1789.1 Na základě souboru pečetí 
lze zánik používání jímky datovat do 2. čtvrtiny 18. století. Její používání však bylo vzhledem 
k vytvořené kubatuře dlouhodobé. antropogenní výplň jímky tak chronologicky navazuje na dříve 
archeobotanicky analyzované převážně renesanční objekty v areálu hradčan a hradu.

V rámci archeologického výzkumu v kanovnické ul. čp. 73 na hradčanech (vedoucí výzkumu 
1983–1985 J. frolík) byly podrobeny archeobotanickému výzkumu jímky b a e, patřící ke špi-
tálu sv. antonína, zvaného též císařský. byly datovány k přelomu 16. a 17. století, spíše do 

1 Podrobné historické údaje a jejich souvislost s archeologickým vyhodnocením objektu jímky i nálezových okolností 
odebraných vzorků jsou publikovány samostatným příspěvkem v tomto svazku (Čiháková/Müller 2013). 




