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Soubor usní z nového Města pražského je unikátní jak svým rozsahem, tak svým významem. Po-
čtem 9 178 kusů usní se jedná o dosud největší nálezový soubor svého druhu z českého prostředí. 
Množství a kvalita zachovaných předmětů dává možnost nahlédnout do života obyvatel Prahy ve 
2. polovině 14. a v 15. století. Prezentovaný soubor, pojmenovaný podle místního názvu „v Jámě“, 
se řadí mezi důležité evropské soubory usní 14. a 15. století, jaké známe z holandska, anglie 
a dánska. 


Mezi lety 2004 až 2008 proběhly záchranné archeologické výzkumy pražského pracoviště ná-
rodního památkového ústavu při pracích na kolektorech na novém Městě pražském v oblasti 
křížení ulic Vodičkova ppč. 2381, Jungmannova ppč. 2379 a Školská ppč. 2513 (Selmi WalliSová 
2016). Prostor již v  minulosti pojmenovaný „Jáma“ nebo „Louže“ ukazuje na terénní depresi 
zaplněnou vodou. Po založení nového Města pražského začala být „Jáma“ zavážena odpadem 
ze širokého okolí. Po zhutnění povrchu bylo celé místo vydlážděno. Bylo nalezeno několik dlažeb 
nad sebou, datovaných od 16. do 19. století (Selmi WalliSová 2016; Březinová/Kohout et al. 2016, 
28). Výzkumem zde bylo prozkoumáno 3–5 m mocné souvrství organického původu, které ob-
sahovalo předměty z kovů, kosti, dřeva, usní a textilu. 

Textilní fragmenty čítající více než 1 500 kusů byly v  letech 2014–2016 podrobně zpracovány 
a vyhodnoceny v obsáhlé monografii (Březinová/Kohout et al. 2016). Textilie byly prezentovány 
v roce 2017 na výstavě Od nitě ke košili v Muzeu hlavního města Prahy, k níž vznikla také stejno-
jmenná publikace (Březinová/Kohout/ŠmolíKová 2017). 

usně byly po vyzvednutí ze země mechanicky očištěny a omyty v destilované vodě. Po vysušení 
byly nakonzervovány přípravkem Elaskon. V současné době jsou usně rozděleny do 119 plas-
tových sáčků uložených v místnosti se stabilní teplotou a vlhkostí. Každý sáček nese nápis ve 
formě čísla výzkumu a čísla sáčku. usně se nacházejí v dobrém stavu, nevykazují smrštění nebo 
deformace. Jejich barva je černá až tmavě hnědá, některé jsou načervenalé díky oxidům železa. 

Obr. 1. Praha-nové Město, křížení 
ulic Vodičkova, Jungmannova 
a Školská, prostor tzv. Jámy. 
dětská bota inv. č. 19-25_V31 a její 
současná replika (replika a foto 
autor, 2017).
inv. čísla přiřazena nově dle systé-
mu Březinová/Kohout et al. 2016.




