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obr. 4. Praha 1-Nové Město, bývalé čp. 69/II ve Spálené ulici. Interpretační řez novověkou jímkou z247 = z253 v místě sondy 124 a 131. barevně jsou odlišeny 
rozpoznané chronologické horizonty doplněné ukázkami movitých nálezů. a – novodobé (recentní) stavební úpravy veřejného prostranství obklopujícího vestibul 
stanice metra Národní třída (1979–2009); B – 19.–20. století, svrchní partie zásypu jímky, závěrečná fáze existence objektu, stavební úpravy; c – 18.–19. století, 
prostřední část výplně objektu, intenzivní střídání obsahu, barokní a následná klasicistní přestavba domu u Černého koně; d – pokročilé 17. a 18. století, starší část 
jímky s typickými tvary stykových ploch jednotlivých uloženin, jež dokládají opakované čištění objektu; e – 16. až 1. polovina 17. století, výstavba jímky a raná fáze 
jejího užívání; F – výstavba nového schodiště před polovinou 17. století; G – geologické podloží: vltavská terasa – pleistocén – holocén (zpracovali T. Cymbalak, 
e. ditmar, M. kalíšek, S. babušková, 2015, 2019; foto nálezů M. kalíšek, k. Matějková, 2019). 
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(473 ks – 6 %). Mezi atypické nálezy bylo zařazeno 48 fragmentů textilu, 5 fragmentů dýmek 
a troubelí, 3 kadluby, kovová vidlička s kostěnou střenkou, kartáček na zuby a 2 dřevěné střenky 
stolního příboru. zvláštní postavení v nálezovém fondu jímky zaujímá kolekce cínových předmě-
tů (viz níže). Podrobnějšího rozboru se dosud dočkaly fragmenty stolní a kuchyňské keramiky, 
výrobky z barevných kovů, mince a environmentální vzorky (viz níže). u cínových předmětů byly 
navíc provedeny mikroanalýzy povrchu (zavŘel 2011). S ohledem na celkově početný nálezový 
fond nebyl proveden rozbor osteologického materiálu, skla a nálezů organického původu (vlasy/
chlupy) ani výrobků z přírodních materiálů (textil, kůže, usně, dřevo). 

Kuchyňská a stolní keramika jako chronologický argument
z nejspodnější části výplně zkoumaného objektu (s.j. 124-022 = 131-036) pochází poměrně ho-
mogenní soubor keramiky. Na první pohled v něm zaujme zlomek menší misky zdobené mal-
bou hlinkami (obr. 10: a), pro nějž zatím nemáme analogii z českého prostředí. určité příbuzné 
znaky lze shledat v německé produkci – střep vypálený doběla, červená a zelená hlinka (Stephan 
2012); nicméně podobné definici odpovídá i řada výrobků pocházejících z dalších produkčních 
míst v rámci střední evropy. oproti tomu kameninový zlomek zdobený rádélkováním v motivu 
„cik-cak“ (obr. 10: b) lze s  velkou pravděpodobností považovat za německý import (západní 
Sasko – waldenburg?; např. horSChik 1978, 433; SCheidemantel/SChiFer 2005, 259, Taf. 9: 2–4). Na 
základě ostatních nálezů, jako jsou zlomky světlé glazované keramiky zdobené rádélkem nebo 
malovanou červenou linií pod okrajem, lze uvažovat o datování souboru do širšího intervalu 
16. století (snad s možným přesahem do 1. poloviny 17. století). 

Stejnou dataci nevylučuje ani část hluboké oxidačně pálené mísy bez glazury doplněné plastic-
kými lištami (obr. 10: c; cf. např. blaŽková/vepŘeková 2015, 425–426; paJer 1983, 25) nebo úlomek 
plastické výzdoby pocházející patrně z kachle nebo reliéfně zdobeného květináče (obr. 10: d). 
datovat do raného novověku lze například torzo světlého glazovaného hrnce malých rozměrů, 
jehož svrchní část je zdobená segmentovou vlnicí vyhotovenou rádélkem (obr. 10: e; cf. blaŽ
ková/vepŘeková 2015, 94, 157, 169), případně zlomky redukčně pálené keramiky rovněž zdobené 
rádélkem. 

Mezi zastoupenými nádobami jednoznačně převažují kuchyňské hrnce a pánve/trojnožky. frag-
ment kameninové čtyřboké lahve (snad opět ze saského waldenburgu) patří už jednoznačně do 
mladšího období, pravděpodobně až do 18. století.15 je však možné, že se sem dostal z mladší 
nadložní vrstvy, která zčásti na zkoumanou uloženinu naléhá a odkud také pocházejí další ana-
logické zlomky (viz dále). 

15 za konzultaci děkujeme Patricku Schlarbovi, který podrobnější informace formuloval ve svém dosud nepublikovaném 
příspěvku Waldenburger Steinzeugflaschen – Erkennungsmöglichkeiten und Datierung von Vierkantflaschen für den 
inter nationalen böhmischen Heilwasserversand im 17. und 18. Jahrhundert, předneseném na konferenci 47. Internatio-
nalen Symposium des Arbeitskreises keramikforschung ve wittenbergu v roce 2014.

obr. 9B. Praha 1-Nové Město, 
plocha bývalého čp. 69/II ve Spá-
lené ulici. Procentuální podíly režné 
a glazované keramiky získané vý-
zkumem odpadní jímky z247 = z253 
(zpracoval M. kalíšek, 2019; grafic-
ká úprava S. babušková, 2019). 
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obr. 16. Praha 1-Nové Město, 
Spálená čp. 69/II, novověká jímka 
z247 = z253, s.j. 124-022 = 131-036. 
Cínová sací konvička s medailonem 
na vnitřní straně dna znázorňují-
cím scénu ukřižovaní, pohyblivým 
víkem a držadlem opatřeným 
mistrovskou značkou z propojených 
iniciál „M“ a „w“. výška 9,3 cm; 
průměr dna 6,8 cm; průměr výlevu/
okraje 5,0 cm; průměr výlevky/pítka 
0,85 cm (foto M. kalíšek, 2019; 
kresba v. Čermák, 2013).

obr. 17. Mistrovské značky 
přináležející pražským cínařům/
konvářům korunované monogramy. 
a – monogram s iniciálami „w“ 
a „M“ (převzato z hráSký 1988, 
57); B – monogram s iniciálami „X“ 
a „M“ (převzato z hintze 1926, 378, 
obr. 1420).
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