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Obr. 3. Praha 1-nové Město, 
Křemencova čp. 164. východní řez 
sondy c3 vedený zásypem zanik-
lých domů viz obr. 2: 1, 2 (kresba 
J. růžička, M. vyšohlíd, 2019).

Obr. 4. Praha 1-nové Město, Křemencova čp. 164. Jižní řez objektem B5-011 v sondě B5 (kresba J. růžička, M. vyšohlíd, 2019).

195,0

194,0

193,0

192,0

C3-044
štěrkopískový podklad

C3-045
C3-032
C3-031

C3-030
C3-027

C3-026

C3-021

C3-020

C3-012

C3-029

C3-036
C3-047

C3-025
C3-035

C3-024

C3-022

C3-013

C3-044
štěrkopískový

podklad

C3-046

C3-004
C3-005

C3-008 C3-006

C3-002

C3-001

C3-004C3-005

C3-046
C3-000

C3-003
C3-007

C3-008

a

b

c

d

e

g

195,0

194,0

193,0

192,0

191,00 1 2 3 4 m

B5-001

B5-002B5-003

B5-007

B5-023
B5-024

B5-025

B5-038
půdní horizont

B5-011B5-013
B5-012

B5-010

B5-006

garáže – základy

B5-007

B5-017

B5-019

B5-038
půdní horizont

B5-022

B5-021
B5-020

B5-039

B5-011

B5-014

B5-040
štěrkopískový

podklad

štěrkopískový
podklad

B5-035

B5-015

mz
B5-039

B5-040

B5-041

B5-036

B5-034
B5-035

B5-016

a

c

d

e

f

g

Legenda pro obr. 3 a 4:  
a – 19.–21. století;  
b – 18. století;  
c – 2. polovina 13. až 1. polovina 
14. století;  
d – před a okolo poloviny 13. století;  
e – konec 12. až 1. třetina 13. sto-
letí;  
f – půdní horizont;  
g – geologický podklad (jemné 
písčité náplavy a štěrkopísky říční 
terasy).
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(obr. 2: 12), z nichž jednu narušil výkop pro zahloubenou část domu. Pece měly kruhový půdorys 
o  průměru 0,8 a 1 m s trychtýřovitou profilací, hloubkou 0,3 a 0,45 m a víceméně plochým dnem 
o průměru 0,2 m (obr. 7). drobné torzo pece narušené novověkým objektem bylo nalezeno také 
v sondě c7 (obr. 2: 13). Jednalo se původně nejspíše o pec s průměrem nad 0,7 m se svislými 
až mírně podhloubenými stěnami a hloubkou 0,3 m. 

velmi specifický objekt reprezentovala pec, která tvořila součást jámovitého objektu v sondě B5 
(obr. 2: 14). Jáma samotná měla oválný tvar o rozměrech 4 × 2,4 m při hloubce 2 m, dno odkryto 
na úrovni okolo 191,5 m n. m. (obr. 4: obrys B5-011). do její západní stěny se zahlubovala pec 
oválného průřezu o rozměrech 1,02 × 0,56 m s hloubkou 0,25 m (obr. 8). dno pece na úrovni 
192,15 m n. m. se nacházelo cca 0,65 m nad dnem jámy (obr. 8: B). výplň boční pece tvořila 
hnědookrová melírovaná písčitá hlína s uhlíky a šedobílá vrstva popela melírovaná černou drtí 
uhlíků. i navzdory pečlivému proplavení celé výplně nebyly bohužel nalezeny žádné zlomky ani 
kapičky kovů, které by blíže specifikovaly funkci tohoto pyrotechnologického objektu. Z výplně 
velké jámy, do jejíž stěny se pícka zahlubovala, bylo vyzdviženo větší množství zlomků a slit-
ků barevných kovů, fragmentů keramických kovoliteckých tyglíků, ale také železářské strus-
ky. Zlomky kuchyňské keramiky vyzdvižené z nejstarších vrstev na dně jámy jsou vyobrazené 
na obr. 9. 

Obr. 9. Praha 1-nové Město, 
Křemencova čp. 164, ppč. 859/1. 
Keramické zlomky z nejstarších 
vrstev na dně jámy B5-011 (kresba 
v. Čermák, digitální úprava s. Ba-
bušková, 2019).

Obr. 8. Praha 1-nové Město, 
Křemencova čp. 164, ppč. 859/1. 
A – torzo menší pece dochované 
ve stěně rozsáhlé jámy v sondě B5 
(foto M. vyšohlíd, 2016); 
B – pomocný řez pecí B5-037 
(obr. 2: 14) v boční stěně jámy B5-
011 v sondě B5 (viz obr. 4; kresba 
J. růžička, M. vyšohlíd, 2016).

Jako zajímavý se jevil rovněž poměrně rozsáhlý, mělce (0,5 m) zahloubený objekt (v sondě A5) 
se dnem na úrovni 193,0 m n. m. (obr. 2: 15). Po jeho zániku byl do něj zapuštěn jeden z výše 
zmíněných vanovitých pyrotechnologických objektů. Zásyp obsahoval vyjma železářské strusky 
nápadnou koncentraci zlomků neželezných kovů, tyglíků a také prubířský kámen (viz níže).

výše uvedené doklady zpracování kovů v podobě pyrotechnologických objektů jsou podpořeny 
i četnými nálezy movitými. v celé ploše výzkumu byly v nejstarších nálezových situacích, ale také 
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směs sekundárních chloridů a uhličitanů cu. Zahnutý plochý proužek A5-020 o šířce kolem 
2–5 mm a délce kolem 30 mm – patrně zlomek kruhového ozdobného předmětu (prstýnku?) – byl 
vyroben ze zlatavé slitiny mědi se zinkem (kolem 83 hm. % cu, 11 hm. % Zn), tj. mosazi, s ved-
lejší příměsí cínu a olova (cca 1 až 2 hm. % sn a Pb) a podružným obsahem železa. nejzajímavěj-
ším se jevil zlomek kovového předmětu s mírně rozšířeným okrajem (fragment zvonku?) c3-025, 
který nesl na straně protilehlé tomuto zesílení stopy opakovaného nastřižení (obr. 14: A). Povrch 
nálezu pokrýval modrozelený zvětralinový povlak. na složení povrchové krusty se výrazně podí-
lely chloridy a částečně i sírany a fosforečnany mědi. Předmět byl vyroben ze slitiny mědi a cínu 
(cínového bronzu) s podružným podílem olova (cca 93 % cu, 6 % sn a 1 % Pb).

Obr. 13. výsledky analýz hrudky 
vypálené a natavené hlíny B5-016 
prostoupené zelenomodrými sole-
mi; údaje v hm. % normalizované 
na 100 %.

Obr. 15. výsledky analýz tři ko-
vových hrudek ze sáčku B5-010; 
údaje v hm. % normalizované na 
100 %.

Obr. 14. Praha 1-nové Město, 
Křemencova čp. 164. A – drobný 
zlomek zvonku? s patrným opako-
vaným nastřižením ze stratigrafické 
jednotky c3-025; B – tři nepravidel-
né kovové hrudky ze sondy B5 ze 
stratigrafické jednotky B5-010 (foto 
J. Zavřel, 2018).

vzorek č. analyzovaná oblast SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO MnO CaO K2O P2O5 Cl CuO

B5-016-1 zelenomodrý povlak 11,2 2,2 3,3 1,1 0,8 7,6 1,0 18,7 1,3 52,9
B5-016-2 povrchová natavenina 45,5 0,4 21,4 1,9 23,0 2,5 0,1 5,1
B5-016-3 další oblast povrchové nataveniny 22,0 1,0 21,3t 13,1 0,7 3,0 6,0 6,6 0,5 11,7

BA

K nálezům souvisejícím přímo s metalurgickou produkcí zdejší dílny náležely i tři nepravidelné 
hrudky ze sáčku B5-010 o vysoké hustotě, pokryté tmavě zelenými až modrozelenými povlaky 
sekundárních minerálů mědi (obr. 14:  B; 15). dvě z  nich byly v  jádru tvořeny kovem zlatavé 
barvy, nejmenší hrudka pak kovem načervenale zlatavým. největší hrudka měla v elektronovém 
mikroskopu charakter kompaktní slitiny s nepravidelně plástvovitou stavbou (obr. 16: A). Z mik-
roanalýz převažující základní hmoty (v Bse šedé barvy) vyplynulo, že se jedná o dvojsložkovou 
slitinu cu a Zn – mosaz (obr. 15: analýza č. 1). tuto základní komponentu tvořil homogenní tuhý 
roztok obou kovů označovaný jako alfa fáze. nitkovitá síť ve tvaru nepravidelných pláství, která 
obklopovala zrna α-fáze, se projevovala v režimu Bse světlou barvou a byla složena z nepatr-
ných bílých svítivých bodů – inkluzí olova (analýza č. 2) a bělavě šedé fáze s vyššími koncentra-
cemi cínu (analýzy č. 5, 6). Obsahy cu, Zn zde odrážely složení okolní hmoty – geochemického 
pozadí. celkové složení slitiny tvořící největší hrudku bylo zjištěno dvěma plošnými analýzami 
části nábrusu (analýzy č. 3 a 4). vedle hlavních komponent mědi a zinku (cca 84 hm. % cu, 

číslo analýzy analyzovaná oblast Cu Zn Sn Pb Fe O

B5-010-1 převažující základní hmota 89,2 10,2 0,6
B5-010-2 svítivá inkluze /v BSE/ 4,7 95,3
B5-010-3 plošná analýza 1 84,0 11,0 2,1 2,4 0,5
B5-010-4 plošná analýza 2 83,2 11,2 2,2 3,0 0,4
B5-010-5 bělavě šedá fáze 1 /v BSE/ 72,8 6,8 20,4
B5-010-6 bělavě šedá fáze 2 /v BSE/ 70,8 6,3 20,4 2,0 0,4
B5-010-7 převažující základní hmota 1 82,9 14,3 2,8
B5-010-8 převažující základní hmota 2 82,2 13,9 3,9
B5-010-9 svítivá inkluze /v BSE/ 2,6 97,4

B5-010-10 plošná analýza 1 81,6 15,2 2,9 0,1 0,2
B5-010-11 plošná analýza 2 81,3 14,8 3,2 0,5 0,2
B5-010-12 plošná analýza 1 96,2 3,5 0,2
B5-010-13 plošná analýza 2 96,4 3,4 0,2




