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Příspěvek přibližuje každodenní život obyvatel Nového Města pražského v novověku prostřednictvím archeologicky získaných nálezů 
hmotné kultury pocházejících z výplně rozměrné odpadní jímky náležející k bývalému měšťanskému domu čp. 69/II ve Spálené ulici. Pro-
vedený rozbor ukázal, že interpretace nálezové situace s ohledem na opakované využívání objektu je nesnadná. Samotný získaný soubor 
není nijak výjimečný, proto byla pozornost zaměřena zejména na jeho nejatraktivnější složku – cínové předměty. Autoři se pokusili o širší 
rešerši této problematiky a rozbor dostupných písemných pramenů. Cílem bylo zjistit, zda získaná data mohou přiblížit dění na ploše nej-
menší městské buňky, jakou přestavuje měšťanská parcela. 

A New-TowN CeSSPIT wITh AN ASSeMblAge of PewTer wAre : evIdeNTIAl lIMITS of ITS CoNTeNT regArdINg MATerIAl CulTure 
ANd ITS uSerS

The paper presents everyday life of the inhabitants of Prague New Town in the early modern period through archaeological finds coming 
from the fill of a large cesspit belonging to the former burgher house No. 69/II in Spálená Street. The performed analysis proved the inter-
pretation of the finds’ context difficult with regard to the repetitive use of the feature. The assemblage of the artefacts is not exceptional; 
therefore attention was focused on its most attractive component – the pewter ware. The authors attempted a broader search of this issue 
and analysis of available written evidence with the aim to find out whether the obtained data can bring nearer the events on the smallest 
urban cell represented by a burgher plot.
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Novoměstská odpadNí jímka se souborem 
cíNového zboží
Limity výpovědi jejího obsahu k poznávání hmotné kultury a jejích 
uživatelů
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v  letech 2009–2012 proběhly poblíž místa, které je dnes jedním z  rušných přestupních bodů 
v dopravní mapě centra Prahy (obr. 1), rozsáhlé terénní práce. Plocha současného multifunkč-
ního centra QuAdrIo o celkové rozloze cca 3 500 m2, jež je obklopená ulicemi Spálenou, Pur-
kyňovou, vladislavovou a Charvátovou, byla v průběhu jedenácti měsíců podrobena náročnému 
výzkumu, rozdělenému do několika etap (zejména č. výzkumu NPÚ Praha 2009/16, 2010/16 
a 2012/16). během tohoto výzkumu bylo sledováno intenzivní osídlení, které odráželo vývoj této 
části metropole v delším časovém úseku od raného středověku až do současnosti (Cymbalak 
2012; 2013; Cymbalak/Staňková 2014). dominující složku, místy až tři metry silné historické nadloží 
lokality, tvořily středověké a raně novověké pozůstatky domovní zástavby a jejího příslušenství.1 
Typickou skupinu objektů náležejících k  výbavě jednotlivých městišť představovaly odpadní 
jámy, jímky, žumpy nebo vyschlé studny, které byly po zániku své primární úlohy využívány pro 
deponování domovního smetí.2 

výzkum a dokumentace všech zděných objektů odpadního charakteru odhalených na výše vy-
mezené ploše dokládají, že výplně jednotlivých studní/jímek vykazují určité odlišnosti z hlediska 
materiálové skladby či průběhu depozičních, respektive postdepozičních procesů. jímky lze 
členit na základě předpokládaného data jejich vzniku, doby užívání nebo rozměru a stavebních 
charakteristik jednotlivých konstrukcí. v případě popisované lokality se jedná o zařízení, která 
vznikala po založení Nového Města pražského v polovině 14. století a byla využívána zdejším 
obyvatelstvem až do hlubokého 19. století. 

1 z plochy celého výzkumu bylo získáno celkem 297 498 ks nálezů. Nejpočetněji zastoupenou nálezovou skupinu předsta-
vovaly keramické výrobky (61,4 %), mezi kterými dominovala kuchyňská a stolní keramika (88,6 %), technická keramika 
a varia (5,7 %) a stavební keramika (5,7 %). další výrazně zastoupenou skupinou byly zvířecí kosti a z nich vyhotovené 
výrobky (25,3 %), kovové předměty a jejich polotovary (7,6 %) a v neposlední řadě také výrobky ze skla (2,8 %). uvedené 
počty naznačují, že tím nebyl celkový nálezový fond ještě vyčerpán; obsahoval i jiné kategorie archeologických pramenů. 
jejich podíl, odpovídající 2,9 % z celkového množství získaných nálezů, není nijak ohromující, nicméně zahrnuje další 
artefakty a ekofakty, bez kterých by obraz měšťanské domácnosti nebyl úplný. 

2 o depozičních procesech v prostředí měst např. JanSká 1977; nověji pak o jímkách zkoumaných v Praze Cymbalak/matěJ
ková 2012 (včetně seznamu starší literatury).




