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Převaha loupaného oplodí (obr. 5) ve všech vrstvách potvrzuje, že v koleji nešlo o zbytky osiva. 
Pokud slunečnici nepěstovali jen jako okrasnou, případně krmivo pro ptactvo, je možno se doha-
dovat, že obyvatelé koleje pojídali loupané nažky čerstvé nebo pražené, případně byly v kuchyni 
přísadou do pokrmů. Jestliže na hradě příslušníci šlechty opravdu konzumovali burské oříšky, 
tj. semena podzemnice, jako módní pochoutku již v době pražského sídla rudolfa II podle vzoru 
španělského dvora (cf. Beneš et al. 2012), mohla příslušníkům řádové koleje sloužit ke stejnému 
účelu „slunečnicová semínka“. Na lisování oleje, vhodného více pro vaření než pro lékárnu, pří-
mo v klášteře nevelký počet zachycených zbytků a jejich zachovalost neukazuje. V současnosti 
olej, jedna z nejdůležitějších komodit na zeměkouli, slouží hlavně v potravinářském, méně ve 
farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. 

Podle greigova přehledu (greig 1996, 221) existují z kontinentální evropy ve vrcholném středo-
věku a raném novověku záznamy o importu různých „oříšků“. avšak v celních knihách nelze vy-
sledovat druh, protože plody různých dřevin byly zřejmě s ohledem na jednotnou taxu evidovány 
jen jako „oříšky“. Převážně jde o olejnatá semena skořápkatého ovoce. kromě ořešáku králov-
ského (Juglans regia) a lísky obecné (Corylus avellana) byla v jímce zastoupena mandloň obecná 
(Amygdalus communis), patřící mezi peckoviny, pojednané níže. olej ze semen je významný jak 
ke konzumaci, tak do mastí a kosmetických přípravků. V kuchyni mají prvořadý význam semena 
(sladké mandle).

Mezi oříšky figurovaly v písemných záznamech i „pignolky“ – olejnatá semena mediteránní bo-
rovice pinie (Pinus pinea). V jímce v  Thunovské ul. ovšem nebyla zachycena semena, nýbrž 
dřevnaté šupiny (obr. 6), které se zde ocitly nejspíše s odpadem. Nalezené šupiny piniové šišky, 
dovezené nejspíš ze Středozemí, představují první archeobotanický záznam druhu v Čr. Není 

obr. 4. olivovník evropský  
(Olea europaea), foto T. ott, 2013.

obr. 5. Slunečnice roční  
(Helianthus annuus), foto autorka, 
2013.

obr. 6. borovice pinie  
(Pinus pinea), foto T. ott, 2013.

vyloučeno, že mezi členy řádu mohli být i Jihoevropané. V římském období měly piniové šišky re-
ligiosní význam. Z doby římské a stěhování národů existují četné archeobotanické nálezy zbytků 
jak z egypta (cit sec. kroll 2000, 47), tak z kontinentální evropy – např. z německého Dieburgu 
(cit sec. kroll 2001, 45), z hesse (doba železná až římská – cit. sec. kroll 2001, 45) i z Velké 
británie – např. z yorku (greig 1996, 240) – často z římských kremačních hrobů. Nálezy ze stře-
dověku a raného novověku jsou v západní evropě vzácnější. celou šišku nalezl o. BrinkkeMper 
(1997, 256) ve výplni jímky funkční v rozmezí let 1600–1675 v nizozemském rotterdamu. autor 
soudí, že v tomto případě jediná šiška religiózní význam neměla. k tomuto účelu sloužily podle 
něho šišky nalezené v chrámech (ústní sdělení). Z oblasti Mediteránu, kde je pinie domácím dru-
hem – např. z francie (často v gallsko-románských hrobech), z Itálie, Španělska (cf. kroll 1999, 
143) – jsou její archeobotanické záznamy pravidelné ze všech fází od 5. po 16. století. 

3.1.4. oVocNé PloDINy PěSToVaNé a SbíraNé

V koleji mělo jednoznačně přednost před ovocem sbíraným ovoce pěstované – peckoviny, jádro-
viny, bobuloviny včetně drobnoplodého, tj. révy, rybízu, moruší. otázkou nadále zůstává přenos 
planých jahod a malin do kultury. kromě ovoce obvyklého v českém středověkém sortimentu 
byly v jímce přítomny meruňka obecná (Armeniaca vulgaris), mišpule německá (Mespilus germa-
nica), kdouloň podlouhlá (Cydonia oblonga), mandloň obecná (Amygdalus communis) a kašta-
novník jedlý (Castanea sativa). 

Bílé měřítko = 1 centimetr v celém 
příspěvku / white scale = 1 cm in 
all article.
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mají být rozměry tohoto dru-
hu 0,6–0,8 × 0,4–0,6 × 0,3–
0,5 mm; rozměry N. rustica  
0,7–1,0 × 0,6–0,8 × 0,4–
0,6 mm (odpovídá 1 ze za-
chycených nepoškozených 
semen 0,81 x 0,66 mm – 
obr. 42). Výčnělek s  hilem 
se jeví u 5 menších semen 
protáhlejší než u semen 
N. rustica z  hradčanského 
náměstí. Malé rozměry ze-
jména N. tabacum mohou 
být jednou z příčin jejich oje-
dinělého výskytu v archeolo-
gických sedimentech. greig 
(1996, 247) zmiňuje z  kon-
tinentální evropy bez bližší 
specifikace lokality jediný 
archeobotanický záznam 
Nicotiana sp. ze 17. století. 
rovněž ze 17. století po-
chází nedávný nález tabáku 
(z roku 2012) z  nizozem-
ského města rhenen na 
rýně (zaznamenala cornelie 
Molhuizen – ústní sdělení). 
N. tabacum je mezi země-
dělskými rostlinami v  pře-
hledu zemědělství raného 
novověku v severní Itálii 
(castelletti/castiglioni/rotto-
li 2001). Ze střední a severní 

evropy nám archeobotanické nálezy N. tabacum doposud nebyly známy. Nicotiana nebyla za-
znamenána ani v gdaňsku, kde byly podrobeny analýze i velmi mladé objekty včetně 19. století 
(cf. BaDura 2011). 

k. peJMl (1947, 189) v  monografii o tabáku konstatuje, že písemný doklad pro první přítom-
nost tabákového semene v českých zemích neexistuje. uvažuje o různých možnostech přísunu. 
Např. „semeno mohli dovézt apatykáři ze zahraničního trhu, kam každoročně jezdili pro nutné 
zámořské drogy, nebo je přivezl velmož jako rostlinu okrasnou, případně mnich jako drahocenný 
poklad pro zahradu svého kláštera“. Na jiném místě uvádí, že podle katastrálních záznamů se 
tabák pěstoval již v 16. století na olomoucku (ibidem, 191). Pěstiteli a prvními kuřáky na hané 
byli šlechtici, kteří semeno přivezli z dalekých cest po evropě. kouření tabáku se v českých ze-
mích rozšířilo hlavně za třicetileté války. Tabák ve velkém pěstovali jako první nizozemští rolníci 
v první polovině 17. století. Semena zachycená v jímce v Thunovské ulici napovídají, stejně jako 
ta z kanovnické ul., pěstování tabákových rostlin v Pražských zahradách, zejména klášterních. 
listy tabáku selského poskytovaly tabák šňupavý a žvýkací a byly upřednostňovány jako me-
dikament, kdežto tabák virginský byl u nás v 17. století pěstován především jako kuřivo. Přesto 
mohl být zbožím v místní lékárně, souvislost zachycených semen s kouřením tabáku se zdá po-
dobně jako v kanovnické ul. málo pravděpodobná. oba druhy byly v raném novověku v evropě 
pěstovány také jako zajímavé druhy okrasné.

Starší nález jediného semene líčidla amerického (Phytolacca americana) na dně štoly funkční 
koncem 16. a v průběhu 17. století na hradčanském náměstí, s ústím do Jeleního příkopu, byl 
v rámci evropy (Čulíková 2007, 354) první a donedávna jediný. Nyní byl ve dvou vrstvách jímky 
zachycen větší počet černých, lesklých, vůči prostředí rezistentních semen tohoto původně se-
veroamerického druhu (obr. 43, 44, 45). kořen sloužil v Severní americe jako droga, z vrcholů 
a listů, po tepelné úpravě nejedovatých, se tam připravoval špenát. Plody a semena žvýkali 

obr. 41. Tabák virginský?  
(Nicotiana cf. tabacum), foto J. Ďu-
riš a r. Vojkovská.

obr. 42. Tabák selský  
(Nicotiana rustica), foto J. Ďuriš 
a r. Vojkovská..




