
Studie

120

Čiháková – Müller / Hygienické zázemí koleje theatinů v Thunovské ulici na Malé Straně

ROČNÍK XXIX /  2013 /  č.  2

Hygienické zázemí koleje tHeatinů v tHunovské 
ulici na malé straně
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Paleobotanické vyhodnocení makrozbytků odebraných při archeologickém výzkumu z nově objevené barokní záchodové jímky přineslo 
řadu nových informací, které bylo nutné zařadit do chronologického a sociálního kontextu. Pro určení doby funkce jímky slouží různé 
druhy nálezů v její výplni, z nichž jsou vyhodnoceny zejména dobře datovatelné dýmky, mince a prstenové pečetě. Podrobnější rozbor si 
vyžádala i kvalita samotného stavebního provedení jímky a jeho porovnání s tehdejšími zvyklostmi.

hygienic facilities of the theatine college in thunovská street at malá strana in Prague

Palaeobotanic analysis of the macroremains gained during an archaeological excavation of a newly discovered Baroque cesspit brought 
a number of new information, which had to be set within chronological and social context. Dating of the cesspit function is based on va-
rious finds from its infill, mainly reasonably datable pipes, coins and ring signets. also the quality of the building construction of the cesspit 
required investigation in a greater detail with comparison with the habitual practice of the period.

Kíčová slova — Praha-malá strana – řád theatinů – 17. století – zpětný projekt – záchodová jímka – pečeť prstenová (signet) – heraldika – lékárna –  

dýmky – carlo lurago – kamenina

Key words — Prague-malá strana – theatine order – 17th century – revers project – cesspit – signet – heraldry – pharmacy – pipes – stoneware

Podnětem k publikaci výzkumu barokní jímky z bývalé theatinské koleje, dnes soukromého obyt-
ného domu čp. 192/iii, je nutnost doprovodit výsledky paleobotanické analýzy makrozbytků1 
uvedením nálezových okolností vyhodnocených vzorků. Záchranný archeologický výzkum roz-
sáhlého areálu, k  němuž vedle domu náleží nezastavěné pozemky ppč. 501, 503, 511, 512, 
513, 515, probíhá nesouvisle v průběhu přestavby od jarních měsíců roku 2011 a dosud není 
ukončen. navázal na krátký výzkum zjišťovací, realizovaný v  roce 2001 (Čiháková 2001; táž 
2004; táž 2012), jehož některé předběžné závěry jsou nyní potvrzovány. Protáhlý areál domu  
čp. 192/iii leží přímo pod Pražským hradem v severojižním směru na prudkém svahu mezi no-
vými zámeckými schody a nerudovou ulicí. Jeho dnešní rozsah je jen částí barokního areálu 
theatinské koleje, původně většího o pozemky zahrad v západním sousedství. 

areál domu čp. 192/iii (obr. 1) se utvářel v místech raně gotické městské fortifikace z 13. sto-
letí, která ukončila tehdejší využívání místa pro výrobu železa, veřejnou komunikaci a k dalším 
sídelním aktivitám a na dobu více než jednoho století jej učinila strategickým místem pro ochra-
nu královského sídelního města. Po posunutí městské obranné linie karlem iv. dále na západ 
se prostor opevnění postupně drobil, zastavoval a hospodářsky využíval. historii areálu domu 

1 Čulíková 2013 – článek rnDr. věry Čulíkové, csc. v tomto svazku.

Obr. 1. Praha 1-malá strana, 
thunovská čp. 192/iii. areál mezi 
Zámeckými schody a nerudovou 
ulicí na ortofotomapě a na výřezu 
z mapy evidence nemovitostí.  
A – hlavní budova domu; B – zá-
padní renesanční přístavba, později 
refektář; C – východní barokní pří-
stavba – stavení sloužící hygieně 
řeholníků, dnes „východní křídlo“; 
D – dvůr; E, F, G, H – zahradní 
plochy. (Do podkladů zobrazil 
m. Ďurica, 2012).




