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Mezi důležité otázky při studiu utváření podoby veřejných prostranství v jádrech našich měst patří i otázka geneze jejich 
historického nadloží. Oproti zastavěným plochám, nebo místům využívaným například pro funerální účely se veřejná 
prostranství v průběhu své existence vyvíjela odlišně. Především jejich komunikační a tržní funkce z nich dělaly prostor, 
který bylo nutné upravit do takové podoby, aby zde byl umožněn pohyb velkého množství osob a provozování komunál-
ních a obchodních aktivit. Podoba středověkých náměstí však byla bezpochyby odlišná od současného stavu, který je 
definován novodobými potřebami městské obce s důrazem na jejich reprezentativní úlohu. Klíčem k poznání jejich někdy 
poměrně složité geneze jsou vedle pramenů písemné a ikonografické povahy zejména prameny archeologické získané 
prostřednictvím terénních výzkumů.

Základna archeologických pramenů k poznání historických náměstí našich měst se v průběhu posledních desetiletí 
výrazně rozšířila. To bylo způsobeno četnými investičními stavebními akcemi, které v nedávné době proběhly na řadě 
míst naší země a umožnily archeologům provést dokumentaci historických terénů na jejich ploše.1) Jako příklad archeo-
logických výzkumů vyvolaných zmíněnými akcemi lze uvést z poslední doby velké plošné odkryvy na Dolním náměstí 
v Olomouci, na hlavních brněnských náměstích (Zelný trh, náměstí Svobody), v menších městech pak např. na náměstí 
v Kašperských Horách, Mladé Boleslavi, Bechyni a jinde.2) Některá náměstí sice nebyla zkoumána plošně, ale proťalo 
je množství výkopů pro inženýrské sítě, které byly též dokumentovány archeology (např. Hradec Králové, Plzeň, Čáslav, 
Žatec, Uničov, Litovel, Opava ad.).3) Archeologickou dokumentaci mnohde provázely i odběry environmentálních vzorků. 

On the Development and Situation of the Historic Overburden of Old Town Square in Prague 
A Contribution to Interdisciplinary Research of Public Space
The genesis of the historical overburden of public spaces in cities is one of the important issues when studying the public space development. Historic 
terrains of squares contain irreplaceable information when it comes to restoration of their past look. There is no doubt that Old Town Square of Prague 
is one of the key localities of the above-stated type which has been examined by archaeologists for more than 70 years. Most archaeologically docu-
mented excavations were carried out as part of building activities during which operative documentation and rescue of the disappearing archaeological 
findings were necessary. A small evaluation excavation, which was conducted in 2015, is an exception among these activities; it focused on detailed 
documentation of the historic stratigraphy of the site and, in collaboration with environmental research experts, it analysed the gained ecofacts for the 
first time in history. This work recapitulates the actual archaeological activities in Old Town Square, summarises results of brand new activities, and along 
with the results of environmental research presents more general conclusions on the genesis and composition of the stratigraphic and larger units.

Klíčová slova/keywords  Praha/Prague – město/city – veřejné prostranství/public space – komunikace/routes – středověk/Middle Ages – archeo-
logický výzkum/archaeological research – environmentální výzkum/environmental research

K vývoji a podobě historického nadloží 
Staroměstského náměstí v Praze 
Příspěvek k mezioborovému výzkumu 
veřejných prostranství

Jan Havrda – Petr Kočár – Romana Kočárová – Radka Kozáková – 
Jaroslav Podliska – Zdeňka Sůvová

Obr. 1 
Staroměstské náměstí z věže Staroměstské radnice. Pohled k východu. Foto: M. Frouz V., 2015.

1)  Stavební aktivity spojené s revitalizací 
a modernizací zanedbaných veřejných 
prostranství měst představují po roce 
1989 obecný trend ve většině států 
bývalého komunistického bloku Evropy. 
Nejvíce tuto aktivitu můžeme pozoro-
vat v sousedním Polsku, kde proběhly 
svým rozsahem velké výzkumy ploch 
náměstí s výjimečnými výsledky, a to 
například ve Wrocławi – Nowy Targ 
a v Krakově – Rynek Główny. Nové 
poznatky z těchto akcí jsou postupně 
publikovány v odborném tisku (pouze 
výběrově k Wrocławi naposledy Mac-
kiewicz–Marcinkiewicz–Piekalski 2014 
a Piekalski 2016; ke Krakovu souhrn-
nější sborník prací na dané téma 
Firlet ed. 2010).

2)  Podstatně obtížněji se při vytížení 
terénních archeologů daří publikovat 
nové nálezy z našich historických měst. 
Dosud největší plošné výzkumy náměstí 
z Brna a Olomouce na své souhrnnější 
publikace čekají.

3)  Zatím nejkomplexněji se problematice 
výzkumu náměstí věnovali v Hradci 
Králové Bláha (2008), dále pak v Plzni 
Nováček a Široký (2000), nebo Opavě 
a dalších městech moravskoslezského 
pomezí Kolář a Zezula (2011; detailně 
2014).

Úvod
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4)  V případě Prahy jsou za stále největší 
zemní zásahy do plochy nejcennějších 
pražských náměstí považovány stavby 
tzv. protipožárních nádrží realizované 
v průběhu 2. světové války (1943–1944).

5)  ADB – archeologický dokumentační 
bod definovaný L. Hrdličkou (2009).

Archeologické dokumentační 
body (ADB)5) na ploše 
Staroměstského náměstí

Výsledky těchto analýz však byly publikovány zatím pouze ojediněle, např. Uhelný trh v Praze (Pokorný 2000), nebo 
v Plzni (Široký a kol. 2007).

V případě nejvýznamnějších pražských historických náměstí nebyly v posledních desetiletích realizovány žádné velké 
odkryvy srovnatelné povahy jako například v centru polských měst.4) Většina zásahů zde byla provedena pouze v rámci 
modernizace inženýrských sítí nebo při realizaci menších staveb. Vzhledem k jejich záchrannému charakteru byly i mož
nosti archeologů ve většině případů omezeny na základní dokumentaci a vzorkování zastižené terénní situace. Tento 
stav panuje i v případě pražského Staroměstského náměstí, kde se archeologické bádání muselo do doby nedávné 
spokojit pouze s akcemi záchranné povahy. Přes všechny omezení a limity se současné bádání na této lokalitě zaměřilo 
obzvláště na stanovení základních sídelních komponent, jejich relativní chronologii a nástin geneze historického nadloží 
(Hrdlička 2000). V přímé návaznosti na archeologické poznatky byla věnována pozornost též stavebněhistorické proble-
matice spojené s formováním nejstarší domovní zástavby náměstí (naposledy Dragoun 2010) nebo památkovému 
potenciálu historického podzemí (Havrda–Podliska 2015).

Na podzim roku 2015 byl na ploše Staroměstského náměstí v Praze realizován zatím poslední archeologický výzkum, 
který díky svému zadání mohl proběhnout zcela v režii archeologů (Podliska 2016). Zjištěné výsledky včetně analýzy 
dokumentovaných a odebraných ekofaktů přinesly první komplexní informace o skladbě historického nadloží náměstí 
a jeho proměn v čase.

Mezi lety 1943 až 2017 bylo na ploše Staroměstského náměstí archeologicky sledováno a zaevidováno cca 45 doku-
mentačních bodů (bez ADB v místech bývalého radničního křídla), tj. míst, která nám poskytla cenné informace o podo-
bě historického nadloží, včetně archeologických nálezů (obr. 1–3). Naprostá většina těchto výzkumů proběhla v rámci 
stavebních akcí, často za velice obtížných podmínek pro samotný výzkum. Jejich celková plocha je i přes dlouhodobý 
zájem pražských archeologů překvapivě malá a v současné době činí něco málo přes 7 % z cca 1,5 ha rozlohy dnešní-
ho náměstí (Havrda–Podliska 2015, 245). Staroměstské náměstí tak stále pod svým povrchem uchovává značný infor-
mační potenciál o svém vývoji. O to více je v poslední době věnována pozornost každému případu, kdy se naskytne 
možnost archeologicky zdokumentovat terénní situace ukryté pod současnou dlažbou. Vzhledem k památkové ochraně 

Obr. 2 
Staroměstské náměstí v Praze a jeho okolí na císařském otisku mapy stabilního katastru 1842. Zdroj: ČÚZK.
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náměstí je většina stavebních akcí svým rozsahem omezena na výkopy liniové (inženýrské sítě) nebo bodové povahy 
(cca 4 m2). Rozsahem větší, moderně zkoumanou plochu na tomto náměstí dosud postrádáme. V následujícím chrono-
logicky sestaveném přehledu jsou stručně popsány základní informace o většině evidovaných výzkumů, vyjma akcí, 
při kterých byly narušeny pouze recentní situace. V soupisu je kladen důraz na zjištěné antropogenní nadloží s nálezy. 
Významné místo v tomto soupise má nejstarší akce z roku 1943, kterou jsme se pokusili stručně popsat s využitím 
původní terénní dokumentace (Knor 1944; 1979). Pozornost zde věnujeme také akcím z poslední doby (2009–2015), 
které prozatím nebyly souhrnněji publikovány. Stručný přehled starších akcí lze nalézt v soupisu L. Hrdličky (2005 a 2009).

1943 
Výkop protipožární nádrže v jižním sousedství pomníku mistra Jana Husa (ADB 100, Hrdlička 2009, 97)

V roce 1943 byl v souvislosti s realizací požární vodní nádrže proveden dosud největší archeologicky dokumentovaný 
výkop o velikosti kolem 280 m2. Zachyceno jím bylo antropogenní souvrství s objekty sahajícími ojediněle až do hloubky 
5 m od současného povrchu. Báze historického nadloží, které nasedá na hlinitopísčité říční náplavy se pohybovala 
v hloubce mezi 2,6 a 3,6 m (Liška 1949, 9–10; 1963, 70 ad.). Jelikož výkopové práce probíhaly podle dochovaných 
záznamů velice rychle, bylo přistoupeno pouze k dokumentaci a vzorkování vybraných úseků stratigrafie a vybrání 
nejvýraznějších zahloubených objektů (obr. 4–8). Z dochované a dosud kriticky neposouzené terénní dokumentace lze 
rekonstruovat, že pod skladbou dlažby náměstí se nalézalo mocné a stratigraficky pestré souvrství uloženin, v rámci 
kterého se střídaly písčité a štěrkopískové polohy s „černými a mastnými“ hlinitými uloženinami obsahujícími zvýšený 
podíl organického odpadu, označované autory výzkumu jako smetištní vrstva hojně obsahující zvířecí kosti, zlomky 
dřev, kousky usní a kostěné polotovary (Knor 1944; 1979). Důležitým zjištěním byla v různých terénních úrovních doku-
mentace několika zahloubených objektů, obsahujících větší množství archeologického materiálu (obr. 7). Mezi nejvý-
znamnější lze uvést asi 2 m hlubokou a více než 4 m širokou kónicky se zužující jámu kruhového tvaru (obr. 5 a 7:2), 
jejíž stěny byly proti sesouvání zabezpečeny kůly a dřevěným výpletem tzv. košatinou – zastižené dno v hloubce 5,09 m 
(187,46 m Bpv), hloubka 1,77 m (patrně výška dochované košatinové konstrukce), průměr horního okraje 4,3 m, dolního 
pak 2,7 m (Liška 1949, 17–18). Z uvedeného vyplývá, že horní okraj objektu byl objeven na kótě 189,23 m Bpv. Podle 

Obr. 3 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské 
náměstí a jeho okolí s vyznačením 
archeologických dokumentačních 
bodů, stav k roku 2017. K zobrazení 
bodů byla použita aktualizovaná 
databáze podrobné mapy archeolo-
gických dokumentačních bodů na 
území Pražské památkové rezervace 
(Hrdlička 2009). 1 – archeologické 
dokumentační body (plochy, linie 
i bodové sondy); 2 – nové dokumen-
tační body realizované po roce 2009, 
označené evidenčním číslem výzku-
mu NPÚ Praha; 3 – současná 
zástavba. Graficky zpracovali: 
S. Babušková a J. Hlavatý.
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autora výzkumu byla její funkce interpretována jako vodní reservoár. Vzhledem k dokumentované niveletě dna objektu 
ve vztahu k úrovni hladiny podzemní vody a propustnému štěrkovému podloží, do kterého byl objekt zahlouben,6) je však 
tato interpretace více než sporná a vyžádala by si podrobnější srovnávací analýzu nálezů obdobné povahy (srov. Dragoun 
1983, 252). Zůstává otázkou, zda byl objekt skutečně prozkoumán až na jeho původní dno. Ve výplni objektu se nalézala 
keramika 13. století. Mimo tuto jámu byla v prostoru náměstí zjištěna některá jiná zařízení, podle autorů výzkumu snad 
tržní krámy, po nichž zůstalo v půdě náměstí množství dřevěných kolíků a kůlů, a to hlavně v západní, spodní části výko
pu.7) Druhým pozoruhodným objektem odhaleným v průběhu stavby byla 4,72 m široká a více než 5 m dlouhá pravoúhlá 
dřevěná konstrukce, podle autora výzkumu jáma s pažením (obr. 6 a 7:1). Její stěny byly tvořeny až z 10 opracovaných 
vodorovně uložených borovicových kuláčů o průměru 14–16 cm, v rozích provázaných na drážku s dubovými sloupy 
(výškové rozmezí 190,62–189,32 m). Dokumentovaná část konstrukce měla výšku 1,26 m. Severní část objektu se 
nedochovala, jelikož byla odstraněna při výstavbě Husova pomníku v letech 1908–1915. Podle autorů výzkumu měl 
i tento objekt primárně plnit úlohu vodní nádrže (Liška 1949, 22). Po svém zániku však byl využit jako odpadková jáma, 
z jejíž výplně bylo vyzvednuto větší množství archeologického materiálu datovaného převážně do 2. poloviny 15. století 
(Liška 1949, 10–11 ad.). Již uvedené datování předmětů však při bližším posouzení vyvolává pochybnosti o časové 
homogenitě celého souboru. Na uvedené již v minulosti upozornil Z. Dragoun ve své studii věnované gotickým dýkám 
(Dragoun 1983, 252). Zde se kriticky vyslovil k časovému zařazení movitých nálezů z této situace, především keramic-
kého materiálu, který posunul hlouběji snad do doby okolo 1. poloviny 14. století. Obdobně se vyslovil o datování dal-
ších předmětů nekeramické povahy. Značně problematická se zdá i stratifikace odhalených komponent a z nich získa-
ných nálezů, kde objekt s dřevěnou konstrukcí při bližším rozboru terénní dokumentace porušoval objekt/objekty starší. 
Na fotografiích je tak uvnitř dřevěné konstrukce jasně patrná zahloubená jáma, jejíž dno se nalézalo cca 1,1 m hlouběji 
než základová spára dřevěné stěny (niveleta cca 188,10 m). Ze zachycené situace je více než pravděpodobné, že star-
ší zahloubený objekt pokračoval i vně jižní stěny a se samotnou dřevěnou konstrukcí tudíž nemusel vůbec souviset 
(obdobně kriticky Dragoun 1983, 249). V tomto případě by se jednalo o superpozici dvou nebo více objektů (obr. 6).

1980 
Plynovod při severní, východní a jižní frontě náměstí (ADB 615–630, Hrdlička 2009, 152–153)

V roce 1980 probíhala rekonstrukce plynovodu před severní, jižní a východní frontou Staroměstského náměstí. Zvrstvení 
historického nadloží bylo sledováno celkem 16 sondami umístěnými pokud možno v pravidelných intervalech s ohledem 
na stav zachování středověkých terénů. Jednotlivé sondy přinesly jen v minimální míře nálezy raně a vrcholně středo-
věké keramiky. Úprava povrchu prostranství či komunikace valounkovým štětem byla zjištěna jen zřídka a nesouvisle. 
V žádné ze sond prohlubujících výkop plynovodu nebyly v kontrastu se zjištěními z roku 1943 (výkop protipožární nádrže) 
zachyceny zahloubené objekty. Jejich výskyt se zřejmě soustřeďoval uvnitř plochy tržiště a nikoli při jeho okrajích. V blíz
kosti ústí Pařížské ulice do Staroměstského náměstí byl zachycen povrch vltavské terasy VIIc (Dragoun 1984, 151).

1981 
Vodovodní přípojka k domu čp. 548 (ADB 670, Hrdlička 2009, 158)

Výsledkem záchranné akce vyvolané hloubením rýhy pro novou vodovodní přípojku k domu čp. 548 (nároží Staroměst-
ského náměstí a Železné ulice) byla dokumentována stratigrafie terénu náměstí před jeho jižní frontou. Získaný profil 
nadloží (kóta 192,8–191,66 m Jadran, tj. 192,4–191,26 m Bpv),8) tvořený zde dvěma horizonty, z nichž spodní (14 vrstev 
o celkové mocnosti 0,6 m) připomíná typickou stratigrafii komunikace nebo veřejného prostranství, je cenným dokumen-
tačním bodem, který umožňuje rekonstruovat původní reliéf v jižní části náměstí svažující se k severu 5% spádem. Příno
sem akce bylo i první archeologické zjištění hloubky 1. podlaží pražského románského kvádříkového domu vůči okolnímu 
terénu v době jeho stavby. V případě čp. 548 dosáhl výškový rozdíl mezi tehdejší úrovní náměstí (kóta 188,7 m Jadran, 
tj. 188,3 m Bpv) 3,1 m, což znamená, že l. podlaží tohoto známého románského domu v jižní frontě náměstí nebylo pří-
zemím, nýbrž již v době stavby mělo funkci sklepa (Hrdlička 1984, 151–152).

1986

V roce 1986 proběhla série záchranných archeologických výzkumů vyvolaných rozsáhlou regenerací tzv. Královské 
cesty v úseku od Malého náměstí po Ovocný trh. Byly zkoumány těžební šachty, jedna menší sonda a záchranné akce 
proběhly i přímo v tunelu kolektoru (Bureš–Dragoun 1991, 265n).

Těžební šachta před domem čp. 548 (ADB 1155, Hrdlička 2009, 210)

Šachta zachytila podloží mírně stoupající směrem k severu (191,42–191,52 m Jadran, tj. 191,02–191,12 m Bpv), stejně 
jako nejstarší valounová dlažba komunikace. Horní partie nadloží byla silně porušena recentními zásahy.

Ražený kolektor při jižní frontě náměstí (ADB 1161, Hrdlička 2009, 211)

V tunelu kolektoru byly sledovány absolutní výšky povrchu podloží a středověká komunikace na podloží nasedající. 
Z nadloží bylo možné dokumentovat hlavně jeho nejstarší partii, podstatná část ražby tunelu zasahovala do geologického 
podloží. Na 630 m dlouhé trase podloží plynule stoupá od Malého náměstí k Ovocnému trhu z hodnoty 190,74 m Jadran 
(tj. 190,34 m Bpv) na úroveň 191,92 m Jadran (tj. 191,52 m Bpv). Nejstarší komunikace na ně přímo nasedala a kopíro-
vala jeho povrch. Byla tvořena 4–8 cm velikými oblázky, jejichž vrstva byla průměrně 15–20 cm vysoká s mezní mocností 
6 a 32 cm. Nálezy zde získané jsou typické pro provoz na komunikaci, např. kosti, hřeby, podkovy a minimum keramiky. 

6)  Podle Podrobné inženýrsko-geologic-
ké mapy Praha 7–1 v měřítku 1 : 5 000 
(Šimek 1970, mapa C – hydrogeolo-
gických poměrů) se v místě pomníku 
Jana Husa hladina podzemní vody 
v propustném štěrkovém podloží nalé-
zá v hloubce 7 až 8 m. Ve střední části 
náměstí se hladina podzemní vody po-
hybuje okolo nivelety 184,0 m (výškový 
systém Jadran = 183,60 m Bpv).

7)  Půdorysný plán kolíků/kůlů k dispozici 
nemáme, nebyl patrně v roce 1943 
pořízen.

8)  Při výzkumech v Praze byl do roku 
2000 obvykle používán výškový systém 
Jadran. Od roku 2001 pak výškový 
systém Balt po vyrovnání (Bpv). Proto 
zde u starších výzkumů pro snadnější 
komparaci zjištěných absolutních výšek 
uvádíme nivelety v obou používaných 
systémech.
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K výjimečným nálezům patří kostrové pohřebiště v prostoru západní části Celet
né ulice a jihovýchodního rohu náměstí. Z nejméně pěti hrobů byly lidské kosti 
vyjmuty neodborně. Teprve šestý hrob před domem čp. 551 se podařilo zachytit 
in situ, částečně vybrat a zdokumentovat. Hrobová jáma byla zahloubena 0,9 m 
do podloží a pohřbený jedinec byl orientován ve směru západ–východ hlavou 
k západu. Za dolními končetinami skeletu byly nalezeny pozůstatky dřevěného 
vědérka s železným kováním. Tento nález dovoluje pohřeb datovat do průběhu 
9. až 10. století (Bureš 1988, 189–190; 1989, 150; Bureš–Dragoun 1991).

Výkop pro přeložky inženýrských sítí před domem čp. 481 
(ADB 1157, Hrdlička 2009, 210)

Dokumentovaný výkop přeložky inženýrských sítí zaznamenal podloží v úrovni 
189,26 m Bpv. Nejstarším prvkem historického nadloží zde byla více než 1,5 m 
mocná vrstva sytě černé humózní mazlavé hlíny s velkým množstvím organické
ho materiálu, pravděpodobně výplň zahloubeného objektu. Teprve nad ní byla 
zachycena charakteristická valounová dlažba (Bureš 1988; Bureš–Dragoun 
1991).

Výkop pro vodovodní a plynovodní řad před východní frontou 
náměstí (ADB 1175, Hrdlička 2009, 212)

V souvislosti s výkopem kolektoru v trase Královské cesty byl na konci roku 
1986 vybagrován společný výkop pro vodovodní a plynovodní řad ve směru 
sever–jih na východní straně náměstí. Výkop o celkové délce více než 100 m 
byl kompletně dokumentován a lokálně i prohlubován až na povrch podloží. 
Podle získaných nálezů patří podstatná část historického nadloží s výjimkou 
horních 40–70 cm vrcholnému středověku. Z tohoto období byly zachyceny 
nesouvislé a lokálně odlišné opakované úpravy povrchu prostranství oblázky 
nebo úlomky opuky. V exponovaných místech byla tato úprava až čtyřnásobná. 
Jedině stratigraficky nejstarší valounová dlažba, náležející ranému středověku, 
probíhala v celé sledované délce souvisle. V jižní části výkopu byly v superpozi-
ci zachyceny dva okrouhlé zahloubené objekty (fekální/odpadní jámy?). Tmavě 
zbahněné vrstvy s hojným obsahem organických zbytků představují pak na 
ploše náměstí doklady běžného života středověkého města. Tyto uloženiny byly 
většinou překryty dalšími kamenitými vrstvami, které reprezentovaly výše zmíně
né následné úpravy komunikací. Zatímco v severní polovině náměstí se naléza-
lo podloží prakticky ve stejné úrovni (189,6 m n. m. Jadran, tj. 189,2 m Bpv) 
dnešní povrch v těchto místech znatelně stoupá k jihu (191,4–192,4 m Jadran, 
tj. 191–192 m Bpv), pak v jižní části náměstí sledujeme dnes jen mírný k jihu 
stoupající svah a naopak relativně prudké zvýšení úrovně podloží (189,6–191,6 m 
Jadran, tj. 189,2–191,2 m Bpv). Jednoznačné zachycení zařízení trhového cha-
rakteru výzkum nepřinesl a ani se tržní charakter neprojevil na skladbě nálezů. 
Ze středověkých vrstev je možné kromě fragmentů keramiky upozornit na zlomek 
skleněného prstenu či spíše kroužku a pražský groš Václava II. (Bureš–Dragoun 
1988, 191; 1989, 152; 1991, 281–282).

1987 
Výkop pro inženýrské sítě před domy čp. 603 a 604 
(ADB 1176, Hrdlička 2009, 212)

Do štěrkopískového podloží zde byly zahloubeny dva rozměrné objekty (délka 
asi 1,8 a 2,6 m) představující nejstarší složku historického nadloží. Vzhledem 
k rychlosti postupu prací v tomto neohlášeném výkopu nemohly být blíže sledo-
vány a otázka jejich datování a funkce zůstává tak otevřenou (Bureš–Dragoun 
1989, 152; 1991).

Výkop pro inženýrské sítě před domem čp. 551 
(ADB 1180, Hrdlička 2009, 212)

Výkop zachytil pod stávající dlažbou jednu recentní a dvě středověké úpravy 
prostranství. Černá humózní jílovitá hlína, jejíž vznik souvisí s provozem a živo-
tem na raně středověkých komunikacích a prostranstvích, zde dosahovala výšky 
35 cm. Povrch podloží, tvořený hnědým zahliněným pískem a ve spodní partii 
okrovými štěrkopísky, zaznamenaný v úrovni 191,20 m Jadran, tj. 190,8 m Bpv, 
přesně koresponduje s údaji získanými v blízkosti při sledování výkopu inženýr-
ských sítí na konci roku 1986 (Bureš–Dragoun 1989, 152; 1991, 280).

Obr. 4 
Plocha archeologického výzkumu v místech protipožární nádrže z roku 1943 
(Hrdlička 2009, ADB 100). Ve výkopu jsou patrné zřetelné pozůstatky dřevě-
né roubené konstrukce. Pohled k východu směrem k Týnské škole. Archiv 
ARÚ Praha, č. neg. 4.036.

Obr. 5 
Pozůstatky tzv. jámy s košatinou z výzkumu 1943. Archiv ARÚ Praha, 
č. neg. 4.029+4.035.

Obr. 6 
Torzo dřevěné roubené konstrukce z výzkumu 1943. Archiv ARÚ Praha, 
č. neg. 4.031.
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Výkop pro kanalizaci jihovýchodně od kostela sv. Mikuláše (ADB 1177, Hrdlička 2009, 212–213)

Ve výkopu pro kanalizaci bylo dokumentováno nároží Krennova domu. Většina trasy výkopu se však nalézala v místech 
recentních zásahů. Dokumentováno zde bylo ojediněle dochované zvrstvení historického nadloží s minimálně trojnásob
nou úpravou povrchu náměstí (Bureš–Dragoun 1991, 278).

Výkop pro inženýrské sítě mezi radnicí a domem čp. 462 (ADB 1178, Hrdlička 2009, 213)

Na řezu více než 10 m dlouhého výkopu situovaného kolmo k radničnímu průčelí, zhruba uprostřed jeho jižní fronty, 
byla zaznamenána trojnásobná úprava povrchu prostranství vesměs středověkého původu bez organických uloženin. 
Úroveň podloží stoupá k jihu z úrovně 189,61 na niveletu 190,18 m Bpv (Bureš–Dragoun 1989, 152; 1991).

Výkop jihovýchodně od věže radnice (ADB 1179, Hrdlička 2009, 213)

Stavebním výkopem byla zachycena stratigrafie nadloží v analogické podobě jako před domem čp. 482. Charakteristická 
šedočerná humózní jílovitá hlína s množstvím organických zbytků zde dosahovala mocnosti až 1,75 m s bází v úrovni 
asi 188,70 m Bpv. Značný rozsah této partie nadloží zjištěného i ve výkopech kolektoru v tomto sledovaném úseku u jižní 
fronty náměstí nasvědčuje přítomnosti rozměrnější terénní deprese, jejíž původ a přesné datování není za dosavadního 
stavu poznatků možné (Bureš–Dragoun 1989, 152; 1991).

Šachta kolektoru před domy čp. 551 a 552 (ADB 1180, Hrdlička 2009, 213)

Výkop kolektoru (šachta č. VI) před domem čp. 551 zachytil v úrovni 191,60 m Jadran, tj. 191,20 m Bvp, podloží tvořené 
20 cm mocnou vrstvou hnědého zahliněného písku nad okrovým štěrkopískem a výše dvě úpravy povrchu prostranství 
valounky s charakteristickou vrstvou s organickými zbytky nad starší z nich. Nepočetné a nevýrazné fragmenty keramiky 
je možné klást vesměs do 13. století (Bureš–Dragoun 1991, 280).

1991 
Výkop pro vodovodní přípojku před domem čp. 606 (ADB 1486, Hrdlička 2009, 245)

Při výkopu vodovodní přípojky v severovýchodní části náměstí bylo dokumentováno a vyvzorkováno zvrstvení historic-
kého terénu. Geologické podloží bylo zachyceno v úrovni 189,20 m Bpv. Na něm narůstaly středověké vrstvy sídlištního 
charakteru o celkové mocnosti asi 1,3 m, oddělené navzájem vrstvami oblázků a úlomků kamene (úpravy povrchu 
náměstí). Středověká úroveň byla zachycena již 0,8 m pod dnešním povrchem náměstí na niveletě asi 190,50 m Bpv 
(Dragoun 1993, 207).

1994 
Výkop pro kanalizaci jižně od kostela sv. Mikuláše (ADB 1919, Hrdlička 2009, 293)

Při akci byla zachycena část zbořeného Krennova domu. Odhaleny byly obvodové konstrukce sklepů a jižní obvodová 
zeď domu pravděpodobně středověkého stáří. Středověké souvrství zde nebylo zjištěno. V přilehlé části zrušené Miku-
lášské uličky byly zachyceny jen drobné relikty původních situací. Úroveň podloží se nalézala na niveletě 189,35 m Bpv 
(Tomášek 1995a; 1995b, 243).

1996 
Oprava kanalizace východně od Staroměstské radnice (ADB 2216, Hrdlička 2009, 327)

Při rekonstrukci tzv. Cizineckého vstupu pražské kanalizace ve východním sousedství Staroměstské radnice byl po obou 
stranách komory kanalizace získán řez cca 2 m mocným historickým nadložím náměstí. Bylo tvořeno charakteristickým 
odpadkovým souvrstvím s hojnou příměsí organického materiálu, vytvářejícího horizont téměř hnojovitého charakteru. 
Zmíněný horizont byl postupně překryt třemi až čtyřmi vrstvami sypané a ulehlé dlažby. Nepočetné keramické nálezy 

z nadloží pocházejí z 13.–15. století. Povrch podloží nebyl výkopem dosažen 
a pedologickou sondovací tyčí byl zaznamenán v intervalu 188,62–188,88 m 
Bpv, když hlubší úroveň byla zjištěna u východnějšího z měřených bodů 
(Dragoun 1998b, 279).

Výkopy pro elektrické kabely jižně od pomníku Jana Husa 
(ADB 2217–2220, Hrdlička 2009, 327)

Při rekonstrukci elektrických rozvodů v prostoru náměstí bylo ve čtyřech komo
rách dokumentováno zvrstvení historického nadloží. Ve třech z nich byly zazna
menány vrcholně středověké vrstvy a stejně staré opakované úpravy povrchu 
náměstí s kompaktní sypanou dlažbou, když dno výkopů dosahovalo nivelet 
191,30–191,50 m Jadran (tj. 190,90–191,10 m Bpv). V komoře při jižní straně 
náměstí, v místech nad hranou údolní terasy VIIa, byl zachycen v úrovni 
191,64 m Jadran (tj. 191,24 m Bpv) i povrch geologického podloží. V západní 
části výkopu se jeho trasa dotkla již dříve narušeného základu Krocínovy kašny 
a severně od něj zaznamenala i dřevěný vodovod, protínající náměstí diagonálně 

Obr. 7 
Situace archeologického výzkumu 
v místech protipožární nádrže z roku 
1943 (Hrdlička 2009, ADB 100) 
s vyznačením dokumentovaných 
řezů a nalezených objektů nebo kon-
strukcí. Dokumentované stratigrafic-
ké jednotky: 1 – dřevěná roubená 
konstrukce; 2 – tzv. jáma s košatinou; 
3 – menší kruhová jáma; 4 – jiná 
podobná jáma; 5 – velká jáma nebo 
prohlubeň s bahnitou výplní; 6 – zří-
cené zdivo (Knor 1944). Graficky 
upravila: S. Babušková.
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od severozápadu k jihovýchodu. Podle zjištěného směru probíhal vodovod mimo místo Krocínovy kašny a nesouvisel 
s její funkcí, nálezy umožňující jeho archeologické datování se získat nepodařilo (Dragoun 1998a, 279).

1997 
Kanalizační šachta jižně od Pařížské ulice (ADB 2299, Hrdlička 2009, 336)

V severovýchodní části parcely někdejšího Krennova domu, v těsné blízkosti jihovýchodně od románské šíje objevené 
v roce 2009, byla vykopána rozměrná šachta pro kanalizaci. Žádné středověké konstrukce zde však zaznamenány 
nebyly, celý prostor byl narušen mladšími výkopy (Z. Dragoun, ústní sdělení).

2005 
Výkop před domem čp. 548 (ADB 3243, Hrdlička 2009, 439)

V místě nehlubokých liniových výkopů u jižní fronty náměstí byly evidovány takřka pouze recentní vrstvy. Výjimku tvořil 
hlubší výkop před domem čp. 548 na rohu náměstí a Železné ulice. Pod 0,6 m recentních vrstev (povrch náměstí 
192,90 m Bpv) bylo zaznamenáno historické nadloží o mocnosti cca 0,8 m. Podloží bylo zachyceno v úrovni 191,50 m 
Bpv a jeho svrchní partii tvořila 10 cm silná vrstva zahliněného písku, nasedající na štěrkopísek. Pokusy o vyvzorkování 
případných nálezů byly neúspěšné (Dragoun 2007, 342–343).

2009 
Výkop pro vodovod na severním okraji náměstí u Pařížské ulice (výzkum NPÚ ú. o. p. v Praze č. 2009/07)

Při výměně potrubí ve starším výkopu pro vodovod v severní části Staroměstského náměstí, nedaleko od vyústění 
Pařížské ulice, byla zachycena torza středověkých situací v podobě hlinitých i kamenitých vrstev a při okraji náměstí 
i zděné konstrukce. Přibližně 19 m jihovýchodně od kostela sv. Mikuláše byla odhalena konstrukce z opukových kvádříků 
interpretovaná jako torzo dosud neznámého románského domu v místech zbořeného Krennova domu. Z románského 
domu byly odkryty dvě části jeho interiéru, a to vstupní šíje s dochovanou portálovou nikou a k ní přiléhající torzo míst-
nosti zaklenuté valenou klenbou. Jedná se o vůbec první dochovanou a jedinou nám známou část čelní partie vstupní 
šíje, která je uzavřena směrem do exteriéru stěnou s částečně dochovaným portálem. Prováděnými stavebními pracemi 
nebyly relikty objevených zdí narušeny. Na stěně výkopu severně od kvádříkového domu bylo dokumentováno torzo nad
ložní stratigrafie tvořené několika horizontálně uloženými vrstvami, včetně poloh tvořených valounky, zpevnění povrchu 
zaniklé 4,5 m široké Mikulášské uličky. Povrch mírně sníženého podloží byl zachycen na niveletě 188, 62 m Bpv, tj. 2,24 m 
pod dlažbou náměstí. Původní nesnížený povrch náměstí byl v raném středověku dokonce o několik decimetrů výše 
(Havrda 2011, 438; Havrda–Semerád 2010, 98; Havrda–Podliska 2015, 244, obr. 6).

2012 
Výkop pro vodovod před ústím Týnské ulice (výzkum NPÚ ú. o. p. v Praze č. 2012/06)

Při rekonstrukci vodovodního řadu byl 13 m západně od ústí Týnské ulice do náměstí dokumentován 8 m dlouhý a 1,7 m 
hluboký výkop. Pod dnešním povrchem (192,00 m Bpv) bylo zastiženo 1,9 m mocné souvrství s četnými doklady úprav 
povrchu veřejného prostranství. Pod horizontálně uloženými kamenitohlinitými vrstvami se v hloubce 1,2 m nacházela 
valounová dlažba. Ta překryla polohy s četným stavebním odpadem včetně malty a několika keramickými zlomky 

Nové archeologické 
dokumentační body 
z let 2009–2015

Obr. 8 
Spojený řez historickým nadložím na obvodu stavební jámy nádrže z roku 1943. Část řezu v úseku A–D. Legenda k zachyceným stratigrafickým jednotkám pře-
vzatá a upravená podle popisu v nálezové zprávě (Knor 1944). 1 – říční náplav (podloží); 2 – černá vrstva s podílem organických příměsí (dřevo, kosti, odřezky 
usní); 2b–e – vrstvy s oblázky, které budí dojem dlažby; 4 – šedočerná vrstva s příměsí písku a opukové drtě; 5 – nejnovější stavební zásahy (kabely atd.); 
6 – podobná vrstvě 2, přítomnost dřev; 6a – smetištní vrstva s příměsí kousků dřev, usní a zvířecích kostí; 7 – podobná vrstvě 4 s podílem opuky a cihel; 
8 – dřevěné prvky (kolíky). Graficky upravila: S. Babušková.
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z 12.–13. století. V jednom místě sondy, po jejím prohloubení, bylo možno v hloubce 1,9 m dokumentovat další dlažbu 
z říčních valounů, vzácně v ní byla použita i opuka (obr. 9). Pomocí ručního geologického vrtáku se v hloubce 2,88 m 
(189,12 m Bpv) podařilo zachytit povrch podloží (Havrda 2013, 500).

2014 
Výkop pro plynovod před domem čp. 604 (výzkum NPÚ ú. o. p. v Praze č. 2014/06)

V souvislosti se záměrem zřízení plynovodní přípojky pro dům čp. 604 na Staroměstském náměstí byla v listopadu 2013 
provedena archeologická dokumentace v 1 m hluboké zjišťovací sondě. Výkop narušil recentní vrstvy. Pouze na jednom 
místě byla zhruba ve výšce 30 cm zaznamenána horní poloha historického zvrstvení. Přes snahu o získání nálezů nebyly 
z těchto vrstev vyzvednuty datovatelné artefakty, nicméně jejich charakter, složení a stratigrafická pozice nasvědčovaly 
jejich novověkému původu (Dragoun 2014, 2).

Výzkum vyvolaný havárií plynovodu před domem čp. 551 (výzkum NPÚ ú. o. p. v Praze č. 2014/19)

Protáhlý 2 m hluboký a 7 m dlouhý výkop vzniklý při odstraňování havárie plynového potrubí byl situován v jihovýchodním 
cípu Staroměstského náměstí, 11 m před domem čp. 551. Protože se výkop nalézal v místě starší rýhy pro inženýrské 
sítě, bylo možné zvrstvení historických terénů dokumentovat pouze na jeho východní stěně, jinde byla historická partie 
nadloží zničena recentními zásahy (obr. 10). Dnešní povrch náměstí od jihu k severu mírně klesá z nivelety 192,18 
na 192,06 m Bpv. Pod přibližně 40 cm mocnou vrstvou betonového podkladu recentní dlažby náměstí se od nivelety 
191,60 m Bpv nalézalo 0,6 m mocné souvrství, tvořené sypkými písčitohlinitými až písčitokamenitými vrstvami s příměsí 
stavebního odpadu, místy na povrchu zpevněné polohami kamenů. Toto souvrství dokládá záměrné zvýšení terénu 
povrchu náměstí, patrně v průběhu vrcholného středověku. Chronologicky citlivý datovací materiál nebyl z vrstev získán. 
Spodní partie nadloží mocná 0,5 m byla tvořena dvěma kamenitými polohami (dlažbami) a vrstvami s výraznou příměsí 
organiky (nečistoty vzniklé na dlažbě). V mladší kamenité vrstvě mocné až 20 cm se kromě říčních valounků uplatnila 
i opuka. Starší kamenitá vrstvička (dlažba) byla z říčních valounků. Mezi těmito dvěma vrstvami se nalézaly tmavě hnědo
šedé až černé měkké, místy písčité hlíny s příměsí organiky a zlomků dřeva, které vznikly při provozu na ploše veřejného 

Obr. 9 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí. Řez nadložím pořízený ve výkopu pro vodovod na náměstí před ústím Týnské ulice (výzkum č. 2012/06). 
1 – úprava povrchu náměstí (recentní dlažba a její lože); 2 – zásypy výkopů pro inž. sítě; 3 – písčito hlinité vrstvy s příměsí stavebního odpadu; 4 – zpevnění 
povrchu náměstí kamenitým posypem (převaha říčních valounů, ojediněle opuka); 5 – tmavé hlinité uloženiny s výrazným podílem organické složky; 6 – fluviální 
hlinitopísčitý sediment uložený na povrchu štěrkové terasy (geologické podloží). Kresba: J. Hlavatý, 2012.
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prostranství. Do stejného období spadá i mělký objekt, na jehož povrchu byla 
dokumentována propálená vrstva s úlomky porfyru. Interpretace této vrstvy je 
nejednoznačná. Může se jednat i o dno nějakého velmi mělkého pyrotechno
logického objektu či o prosté ohniště. Porfyry se ve středověku v Praze běžně 
používaly pro své vlastnosti v konstrukcích pyrotechnologických zařízení. 
Z nálezové situace bylo získáno pouze několik zlomků středověké keramiky 
datovatelné do období 12.–13. století. Pod popsaným souvrstvím s doklady 
provozních aktivit byly zachyceny dva starší výkopy v superpozici. Oba byly 
zaznamenány pouze na řezu a byly vyplněny přemístěným štěrkopískem 
z podloží, ovšem ojediněle s tmavšími hlinitými příměsmi. Žádné artefakty 
v jejich výplních nalezeny nebyly. Hloubka prvního z nich činila 0,5 až 1 m. 
Jeho jeden podélný rozměr byl min. 0,4 m. Výplň tvořil šedý štěrkopísek, místy 
s příměsí hrudek tmavé organické hlíny, vzácně i s uhlíky. Druhý objekt, patrně 
starší, byl na řezu hůře čitelný. Úroveň jeho dna se zjistit nepodařilo, nalézalo 
se ale pod dnem sondy. Jeden rozměr objektu (ve směru sever–jih) činil 1,8 m. 
Jeho půdorys se nepodařilo vysledovat. Tento objekt byl vyplněn světle hně-
dým sypkým štěrkopískem, na rozdíl od podložního štěrkopísku obsahoval 
ukloněné polohy našedlého zahliněného písku. Interpretace těchto objektů je 
obtížná. Nelze vyloučit, že se jedná o pozůstatky raně středověkých hrobů. 
Pohřebiště z 2. poloviny 9. – 1. poloviny 10. století bylo nalezeno v roce 1986 
v jihovýchodní části náměstí při vyústění Celetné ulice. Okraj tohoto pohřebiště 
bývá rekonstruován přibližně 8 m jižně od popisovaných objektů. Ovšem 
severojižní orientace většího z objektů objevených v roce 2014 a malá hloubka 
menšího z nich nabádají při interpretaci k opatrnosti. Povrch podloží, silně 
zahliněného holocenního fluviálního hrubozrnného písku, na jehož povrchu se 
vytvořila velmi tvrdá krusta, byl zjištěn ve výšce 190,64 m Bpv (Havrda 2015).

2015 
Výzkum vyvolaný havárií vodovodu před domem čp. 604 
(výzkum NPÚ ú. o. p. v Praze č. 2015/13)

Při vyhloubení 1,7 m hlubokého výkopu situovaného 20 m západně od Týnské 
školy došlo k odstranění zásypů stávajících inženýrských sítí. Původní zvrstve
ní terénu mohlo být sledováno pouze na delší západní stěně rýhy. Svrchních 
60 cm stratigrafie tvořily recentní úpravy povrchu náměstí, žulová dlažba a její 
podklad. Následující 40 cm mocnou kamenitohlinitou vrstvu lze interpretovat 
jako záměrné zvýšení terénu, kterou je dle nálezů zlomků keramiky možné 
datovat do 2. poloviny 13. – 1. poloviny 14. století. Na bázi navážky se nalézaly 
četné větší úlomky lomové opuky, snad záměrná úprava povrchu náměstí (?). 
Od hloubky 1,15 m (190,9 m Bpv) se již setkáváme s tmavými hlinitými vrstvami. 
Některé z nich lze patrně interpretovat jako nečistoty uložené na zpevněném 
povrchu náměstí. První výrazná dlažba mocná až 12 cm byla tvořena říčními 
valounky s příměsí větších úlomků opuk (obr. 11). Ta byla dokumentována 
v hloubce 1,25 m (190,8 m Bpv). Přímo na kamenech dlažby ležela vrstva do 
červena vypálené hlíny. Pod touto dlažbou se v hlinitých vrstvách projevil výraz
ný podíl organiky, včetně částečně rozložených kousků dřev. Dno sondy zapla
vené vodou z prasklého potrubí se nalézalo v hloubce 1,65 m (kóta 190,4 m 
Bpv). Ručním metrovým geologickým vrtákem bylo ověřeno, že až po niveletu 

Obr. 11 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí. Řez nadložím pořízený ve výko-
pu pro vodovod na ploše náměstí před domem čp. 604 (výzkum č. 2015/13). 
1 – úprava povrchu náměstí (recentní dlažba a její lože); 2 – výplně inženýr-
ských sítí; 3 – hlinité navážky s příměsí stavebního odpadu; 4 – zpevnění 
povrchu kamenitým posypem; 5 – tmavé hlinité uloženiny s výrazným podílem 
organické složky; 6 – do červena vypálená hlína. Kresba: J. Hlavatý, 2015.

Obr. 10 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí. Řez nadložím pořízený 
na východní stěně výkopu pro plynovod na ploše náměstí před domem čp. 551 
(výzkum č. 2014/19). 1 – úprava povrchu náměstí (recentní dlažba a její lože); 
2 – zásypy výkopů pro inž. sítě; 3 – písčito hlinité vrstvy s příměsí stavebního 
odpadu (středověk); 4 – zpevnění povrchu náměstí kamenitým posypem 
(převaha říčních valounů, ojediněle opuka); 5 – tmavé hlinité uloženiny 
s výrazným podílem organické složky včetně kusů dřev; 6 – fluviální hlinito-
písčitý sediment uložený na povrchu štěrkové terasy (geologické podloží); 
7 – do červena vypálená hlína; 8 – zahloubené objekty vyplněné druhotně 
přemístěným říčním pískem a štěrkem; 9 – ulehlý šedý zahliněný písek, 
nejstarší antropogenní vrstva uložená na povrchu podloží. Kresba: J. Hlavatý 
a K. Žďárský, 2014.
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189,5 m Bpv (hloubka 2,5 m od povrchu náměstí) se nalézá tmavé hlinité souvrství s výrazným podílem organiky. 
Výšku povrchu geologického podloží se ověřit nepodařilo (Havrda 2015, 616).

Zjišťovací sondáž v místě bývalého Mariánského sloupu, pč. 1090 (výzkum NPÚ ú. o. p. v Praze č. 2015/31)

Realizace nevelkého zjišťovacího výzkumu měla za cíl ověřit polohu a podobu základu zbouraného Mariánského sloupu, 
který zde stál od roku 1650, kdy byla zahájena jeho stavba, až do jeho odstranění na sklonku roku 1918. Plocha výzkumu 
byla členěna do čtyř sond (S01–S04) o souhrnné velikosti cca 18 m2 (obr. 12; Podliska 2016). V hloubce 40 až 60 cm 
se pod skladbou současné dlažby a podsypy nalézal monolitický blok z litého základového zdiva sloupu. Z důvodu po
souzení jeho základových poměrů byla v jedné ze sond (S02) v omezeném rozsahu postupně rozebrána terénní situace 
až na úroveň podložních sedimentů. Celková mocnost nadloží zde dosáhla 2,9 m (189,66–192,54 m Bpv; obr. 17 a 18).

Vyjma skladby stávajícího povrchu dlažby náměstí a liniových výkopů recentního stáří (inženýrské sítě), které se ve sle-
dovaném místě zahlubovaly do hloubky max. 1 m, bylo nadloží tvořeno převážně mohutným antropogenním souvrstvím 
z vodorovně uložených hlín s proměnlivým podílem písčité, kamenité nebo organické složky (nejvýše zastižený povrch 
středověkého antropogenního souvrství se nalézal na kótě 192 m Bpv). Nápadně se zde projevovala opakovaná úprava 
povrchu kamenným posypem (pochozí povrch). Na dokumentovaných profilech sondy S02 tak bylo rozlišeno nejméně 
6 úrovní zpevnění zdejšího povrchu (obr. 19), které bylo možné na základě výpovědi nálezů keramiky a dendrochrono-
logického datování dřev rámcově zařadit do intervalu od 12. do počátku 15. století (obr. 18 a 20). Zpevnění povrchu písči
tohlinitým posypem s větším podílem říčních valounů a kamenů místní provenience (zlomky opuky, břidlice a křemenců) 
o mocnosti cca 10 až 20 cm vznikalo opakovaně (obr. 13), vždy když došlo k jejímu překrytí vrstvou organického mate-
riálu obsahujícího vedle běžného kuchyňského odpadu se zvířecími kostmi i odštěpky dřeva a útržky usní. Komunikační 
provoz v těchto místech dokumentují poškozené koňské podkovy, odpadní aktivity pak zlomky keramických a skleně-
ných nádob, fragmenty drobných předmětů z kovu, poškozené výrobky z kostí, nebo samotný kosťařský odpad (obr. 20). 

Obr. 12 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské 
náměstí. Situace sond S01 až S04 
výzkumu č. 2015/31 v místech zbo-
řeného Mariánského sloupu (šrafo-
vaná plocha). Graficky zpracoval: 
P. Kaplan. Zdroj: ČÚZK.
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Ve srovnání se staršími akcemi je překvapivá početnost a pestrost nálezového fondu z prostoru náměstí, která bezpo-
chyby byla ovlivněna aplikovanou metodou terénního odkryvu po přirozených vrstvách.

Přibližně uprostřed zkoumané situace východně od základu Mariánského sloupu na úrovni kolem 190,60 m Bpv, 
v hloubce 1,9 m, byla zastižena náročnější úprava povrchu z břidlicových kamenů (nepravidelných desek) o velikosti až 
50 × 50 × 10 cm (S0223; obr. 14), usazených do štěrkopískového lože (S0232). Pod kameny se nalézala vodorovně 
uložená dřevěná konstrukce z opracovaných borovicových klád (D1 a D2; obr. 15), zajištěná v jednom místě 0,86 m 
dlouhým dubovým kolíkem o průměru 10 cm (D3). Koncové partie jednoduše přisazených dřev nebyly složitějším způso
bem provázány, přestože jejich konce byly tesařsky upraveny, a to včetně vydlabaného otvoru u jednoho z nich (obr. 21). 
S vysokou pravděpodobností tak lze tyto dřevěné prvky označit jako druhotně použité. V malé sondě o velikosti 0,7 × 1 m 
nebylo možné získat detailnější informace o celkovém vzhledu nalezené konstrukce. Naopak dobrý stav dřev podmíněný 
trvale vlhkým prostředím a jejich průměr okolo 20 cm obsahující dostatečný počet měřitelných letokruhů, včetně letokruhů 
podkorních, umožnil provedení dendrochronologické analýzy (Kyncl 2015), ze které vyplynulo, že nalezené konstrukční 
prvky byly zhotoveny z borovic pokácených v letech 1276–1277 (dřevo D2) a 1282–1283 (dřevo D1). Na základě tohoto 
zjištění bylo možné vznik nalezené konstrukce datovat do období po roce 1283. Ze souboru dosud získaných archeolo-
gických dřev ze Starého Města pražského se jedná o zatím nejstarší a zároveň nejkvalitnější nálezy uvedeného typu.9) 
Omezený rozsah odkryvu nám bohužel zcela zásadním způsobem komplikuje interpretaci celé nálezové situace, pro které 

Obr. 13 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí. Sonda S02, výzkum č. 2015/31. 
Situace pochozí úrovně s. j. S02-16 zpevněné kamenným posypem z opuky 
do 30 cm, valounů, křemenců, ojediněle zlomků dřev, břidlice a vyšším podílem 
organické hmoty. Foto: P. Kaplan.

Obr. 14 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí. Sonda S02, výzkum č. 2015/31. 
Situace pochozí úrovně s. j. S02-23 tvořené rozměrnými kameny z drobové 
břidlice, nahodile valoun. Foto: P. Kaplan.

Obr. 15 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí. Sonda S02, výzkum č. 2015/31. 
Situace dřevěné konstrukce tvořené dřevy s. j. D1 a D2 po odstranění části 
kamenných desek, s. j. S02-23. Foto: P. Kaplan.

Obr. 16 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí. Sonda S02, výzkum č. 2015/31. 
Situace pochozí úrovně s. j. S02-34 tvořené zahliněným říčním štěrkopískem, 
početnými valouny do 12 cm, nahodile opukou do 25 cm, zlomky křemenců 
do 20 cm a ojediněle kousky dřeva. Foto: P. Kaplan.

9)  Zveřejněné výsledky byly zahrnuty 
do databáze datovaných objektů (dřev) 
www.dendrochronologie.cz/cs/databaze/ 
[vid. 2017-12-22].
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nemáme z prostoru náměstí srovnatelné analogie. Tato úprava za použití rozměrných kamenných desek může indikovat 
nejen okraj exterié rového pochozího povrchu, ale také úpravu interiéru nedochované stavby, umístěné v prostoru náměstí.

Sled vodorovně uložených komponent pouze výjimečně porušovaly zahloubené objekty. Jejich největší koncentrace se 
nalézala na bázi souvrství v podobě několika kůlových jamek malého průměru, které se zahlubovaly do podloží. Svým 
tvarem se jedná o běžný typ sídlištních objektů, které na daném místě s vysokou pravděpodobností indikují sídlištní 
aktivity spojené s lehčími, patrně provizorními konstrukcemi (obr. 17 a 18, objekty V15, V16, V17, V19, V20).

Nejstarší antropogenní aktivitu reprezentovala ulehlá a kompaktní vrstva zahliněného říčního štěrku s menším podílem 
opukové drtě (S0240; povrch 189,70 m Bpv), přímo nasedající na jemnozrnné fluviální uloženiny podloží. V uvedeném 
případě vrstvu nadloží můžeme interpretovat jako záměrnou pochozí úpravu místa, která indikuje komunikační využití místa.

Absence datovacího materiálu, obzvláště ve starších uloženinách, nám zatím neumožňuje provést průkaznější chronolo
gii kompletní stratigrafie antropogenního nadloží (viz obr. 18). Jisté však je, že od počátku osídlení až do sklonku vrchol
ného středověku zde došlo k výraznému nárůstu terénu až o 2,3 m. V mladším období se akumulace uloženin postupně 
zastavila s výjimkou řízené úpravy prostranství při obnově dláždění (Podliska 2016).

Při zjišťovacím archeologickém výzkumu prováděném na Staroměstském náměstí v roce 2015 (Podliska 2016) byl ode-
brán soubor environmentálních makro a mikro vzorků (tab. 1). K archeobotanickým analýzám (makrozbytkové a antrako
logické) bylo předáno 17 archeobotanických makrovzorků z 12 kontextů. Velikost vzorků určených k proplavení kolísala 
mezi 3,5 a 8 l/vz. Celkem bylo proplaveno 98 l sedimentu. K pylové analýze bylo odebráno 16 mikrovzorků, přičemž 
10 vzorků bylo vzorkováno pro pylovou analýzu i makroskopické analýzy současně. Vzorky byly datovány do RS4/VS1–
VS2 (12.–14./15. století) a pocházely z organogenních vrstev náměstí, které se postupně usazovaly na komunikačních 
vrstvách („dlažbách“) náměstí.

Rostlinné makrozbytky byly separovány pomocí proplavení přes soustavu sít a v některých případech byla použita flotace 
(Jones 1991; van der Veen 1984; Pearsall 1989). Paleobotanický materiál byl determinován za použití srovnávací sbírky 

Obr. 17 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí. Řez obvodu sondy S02, výzkum č. 2015/31 s vyznačením klíčových stratigrafických komponent: N – úprava 
povrchu náměstí (recentní dlažba a její lože); M – recentní zásahy, inženýrské sítě (20. století); L – zdivo základu Mariánského sloupu 1650–1918; K – stavební 
výkopy a jiná narušení (17. století); J – hlinité navážky s kameny (14.–15. století); I – kamenný posyp a organické hlíny (14. století); H–G – kamenný posyp 
a organické hlíny (13.–14. století); F – pochozí úroveň z drobové břidlice s dřevěnou konstrukcí usazenou v písčitém loži a organické hlíny (po roce 1283); 
E – kamenný posyp a organické hlíny (13. století); D – kůlové jamky (12.–13. století); C – písčitá hlína se slabším podílem organické příměsi (12.–13. století); 
B – kamenný posyp tvořený zhutnělým zahliněným štěrkopískem (12. století); A – fluviální hlinitopísčitý sediment uložený na povrchu štěrkovité terasy (podloží). 
Zpracoval: P. Kaplan, S. Babušková.

Analýza a vyhodnocení 
rostlinných zbytků z plochy 
Staroměstského náměstí
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Obr. 18 
Vývojový 
diagram 
výzkumu 
č. 2015/31 
na Staroměst-
ském náměstí, 
Praha 1, 
Staré Město. 
Zpracoval: 
J. Podliska, 
S. Babušková.
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diaspor rostlin. Pro determinaci byla dále použita základní literatura k určování rostlinných makrozbytků (Anderberg 1991; 
Beijerinck 1947; Berggren 1969; 1981; Bertsch 1941; Cappers–Bekker–Jans 2006; Katz–Katz–Kipiani 1965; Schermann 
1967) a literatura pro jednotlivé kritické skupiny rostlin (KörberGrohne 1964; Klán 1947 atd.).

Uhlíky a fragmenty dřev (z frakce větší než 2 mm) byly analyzovány světelným mikroskopem upraveným pro pozorování 
v dopadajícím světle (episkopický mikroskop). Po provedení čerstvých lomných ploch (transversální, radiální a tangen-
ciální zlom) byly uhlíky a dřeva přímo prohlíženy při zvětšení 50×, 100× a 200×. Pro determinaci dřeva a uhlíků byla 
použita základní determinační literatura (Schweingruber 1978) a internetový klíč k určování dřeva a uhlíků středoevrop-
ských dřevin (Schoch a kol. 2004).

Vzorky na pylovou analýzu byly připraveny postupem upraveným podle Faegri–Iversen (1989). Sediment byl desinteg
rován 10% KOH, karbonáty odstraněny 10% HCl, křemičitany rozpuštěny při preparaci v koncentrované HF, část orga-
nických látek odstraněna acetolýzou (směs kyseliny sírové s anhydridem kyseliny octové v poměru 1 : 9). Pylová zrna 
se vyskytovala v dostatečně vysoké koncentraci a v průměrném stavu zachování. Pylové typy byly určeny na základě 
kombinace znaků z dostupné literatury (Punt ed. 1980; Reille 1992; Beug 2004).

Makrozbytkovou analýzou byl získán poměrně rozsáhlý soubor 2 271 ks makrozbytků rostlin (tab. 2 a obr. 22). Soubor 
zahrnoval 90 taxonů, z toho 29 užitkových či potenciálně užitkových. V souboru převládají zejména synantropní druhy 
rostlin (plevele obilnin, rumištní druhy, pěstované a sbírané užitkové druhy), naproti tomu druhy přirozených a polopřiroze
ných společenstev byly poměrně vzácné. Podobné základní rysy měly i pylové vzorky, i když podíl taxonů z přirozených 

a polopřirozených společenstev byl vyšší. V pylových spektrech z analyzovaných 
vrstev převažuje pyl obilovin a trav, zatímco zastoupení dřevin je minimální. 
Výrazný podíl pylu trav (Poaceae) a obilnin (Cerealia) je typický pro vrcholně 
středověké městské kontexty obecně. V komunikačních horizontech středo
věkých měst můžeme tuto skutečnost pozorovat např. ve vzorcích z Rynku 
Głównego v Krakově (Wasylikowa–Wacnik–MuellerBieniek 2009, 96). Hojně 
zastoupeny jsou dále pylové taxony antropogenních indikátorů, zejména taxo-
ny s vysokou pylovou produkcí jako pelyněk (Artemisia), merlíkovité (Cheno-
podiaceae) a jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata). Zástupci jmenovaných 
pylových taxonů rostou ve víceletých ruderálních společenstvech (pelyňky), 
jednoletých porostech na narušovaných plochách s vysokým obsahem dusíku 
(merlíkovité) nebo ruderalizovaných trávnících a pastvinách (jitrocel kopinatý).

Makrozbytkovou analýzou byl doložen kompletní sortiment středověkých obilnin. 
Zjištěn byl oves (Avena sp.), pšenice setá (Triticum aestivum), žito seté (Secale 
cereale), proso seté (Panicum miliaceum) a ječmen obecný (Hordeum vulgare). 
Obilniny byly zjištěny zejména v zuhelnatělém stavu, pouze proso bylo přítom-
no v podobě nezuhelnatělých pluch. V pylových spektrech bylo velmi hojné žito 
(Secale cereale), ostatní druhy obilovin se podle pylových zrn nedají odlišit.

Sortiment polních plodin dále reprezentuje nález tří druhů olejnin: konopí setého 
(Cannabis sativa), lnu setého (Linum usitatissimum) a máku setého (Papaver 
somniferum). Ve všech případech se jedná o nález nezuhelnatělých diaspor 
(semen, případně plodů). Zaznamenán byl následující sortiment pěstovaných 
ovocných druhů: slíva (Prunus insititia), broskvoň obecná (Prunus persica), 
réva vinná pěstovaná (Vitis vinifera subsp. vinifera), jabloň domácí (Malus 
domestica), hrušeň obecná (Pyrus communis), jedlý kaštan (Castanea sativa), 
ořešák královský (Juglans regia), višeň (Cerasus vulgaris). Ze sbíraných ovoc-
ných druhů byly zjištěny: slivoň trnka (Prunus spinosa), ostružiník ježiník 
(Rubus caesius), ostružiník maliník (Rubus idaeus), líska obecná (Corylus 
avellana) a jahodník obecný (Fragaria vesca). Sortiment zelenin byl poměrně 
chudý, jde o skupinu znevýhodněnou tafonomicky, neboť většina druhů nemá 
v době sklizně dozrálé diaspory, a tudíž jsou v archeologických situacích docho
vány s menší pravděpodobností. Doložena byla jen okurka setá (Cucumis 
sativus) a nažka mrkve obecné (Daucus carota). Z druhů, které mohly být vyu-
žity jako koření, byl nalezen chmel otáčivý (Humulus lupulus). Nález jediného 
poškozeného semene jalovce obecného (cf. Juniperus communis) byl deter-
minován pouze jako nejisté určení.

Poměrně překvapivý je nález nažky fíkovníku smokvoně (Ficus carica). Doklad 
tohoto druhu byl však učiněn i na jiných vrcholně středověkých komunikačních 
plochách. Nažky fíku byly např. zjištěny na nejstarší vrstvě organických nečis-
tot nasedající na lokační dlažbu v Plzni na náměstí Republiky (Kočár nepubli-
kovaná data). Typické jsou však zejména pro pozdně středověké organogenní 
vrstvy např. na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči (Kočárová–Kočár 2006), 
na náměstí v Kašperských Horách (Kočár–Hendrychová 2010), v zahraničí 
např. na Rynku Głównym v Krakově (Bieniek–Wacnik–Toomczyńska 2006; 
MuellerBieniek–Walanus–Zaitz 2015; MuellerBieniek–Walanus 2011). Nálezy 
užitkových druhů jsou často interpretovány přímo jako pozůstatky prodávaných 
plodin (MuellerBieniek–Walanus–Zaitz 2015; Wasylikowa–Wacnik–Mueller-

Obr. 19 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí. Řez S02-RV s vyznačením 
středověkých pochozích úrovní, sonda S02, výzkum č. 2015/31. 1 – současná 
dlažba; 2 – zpevnění povrchu kamenným posypem; 3 – fluviální hlinitopísčitý 
sediment uložený na povrchu štěrkovité terasy (podloží). Graficky zpracoval: 
P. Kaplan, S. Babušková.
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Obr. 20 
Výběr nálezů ze sklonku 
13. a 1. poloviny 14. století, sonda 
S02, výzkum č. 2015/31 na Staro-
městském náměstí, Praha 1, Staré 
Město. Kresby: S. Svatošová. Foto: 
F. Flek. Zpracovala: S. Babušková.
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Bieniek 2009), jejich tafonomie však může být složitější. Původ makrozbytků některých užitkových plodin můžeme hle-
dat v hnoji či fekáliích, které se bezpochyby dostávali na veřejné plochy středověkých měst.

Plané druhy rostlin zjištěné makrozbytkovou analýzou můžeme na základě recentních ekologických nároků rozdělit 
do cca 5 hlavních skupin (obr. 23). Druhově bohatá je skupina plevelů obilnin, zejména plevelů úrodných půd: hlaváček 
letní (Adonis aestivalis), drchnička rolní (Anagalis arvensis/foemina), prorostlík okoličnatý (Bupleurum rotundifolium), 
dejvorec velkopolodý (Caucalis platycarpos), svízel pochybný (Galium spurium), hořčice rolní (Sinapis arvensis), bér sivý 
(Setaria pumilla), čistec roční (Stachys annua) a kozlíček zubatý (Valerianella dentata). Naproti tomu nepočetná je sku-
pina typických plevelů chudých půd: šťovík menší (Rumex acetosella), chmerek roční (Scleranthus annuus), violka rolní 
(Viola arvensis) a skupina plevelů s širokou ekologickou valencí: koukol polní (Agrostemma githago), oves (Avena sp.), 
chrpa modrá (Centaurea cyanus), pcháč rolní (Cirsium arvense), opletka rolní (Fallopia convolvulus), konopice polní typ 
(Galeopsis tetrahit/bifida/pubescens) a konopice širolistá/úzkolistá (Galeopsis ladanum/angustifolium).

Makrozbytky plevelných druhů se do zkoumaných komunikačních vrstev mohly dostat přímo ze zpracovávaných země-
dělských komodit (polních plodin). Pravděpodobnější je však původ v hnoji, krmivu či stelivu hospodářských zvířat, 
jejichž přítomnost lze na náměstí předpokládat (zejména tažných a jezdeckých koní, případně prodávaného dobytka). 
Vysoký podíl makrozbytků plevelů a pluch obilnin byl např. prokázán v koňské mrvě datované do 13. století zkoumané 
na předhradí hradu ve Veselí nad Moravou (Dejmal a kol. 2014; Kočár–Kočárová 2015).

Druhovou pestrost plevelů prokázala i pylová analýza. V pylovém záznamu jsou hojně zastoupeny plevele obilnin, 
zejména je patrný početný výskyt pylu chrpy modráku (Centaurea cyanus). Pylová spektra všech vrstev jsou zajímavá 
množstvím ojedinělých výskytů pylových zrn celé řady teplomilných plevelů jako typ hlaváček letní (Adonis aestivalis typ), 
kerblík obecný (Anthriscus caucalis), štěničník paprskující (Bifora radians), dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos), 
typ černucha (Nigella typ), chmerek roční (Scleranthus annuus), řepeň (Xanthium), ale také méně vzácný svlačec rolní 

Obr. 21 
Opracovaná dřeva D1 a D2 
ze sondy S02, výzkum č. 2015/31 
na Staroměstském náměstí, Praha 1, 
Staré Město. Kresba: S. Svatošová. 
Zpracovala: S. Babušková.
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(Convolvulus arvensis). Z dalších druhů plevelů se objevuje dnes prakticky 
vyhynulý koukol polní (Agrostemma githago), typ drchnička (Anagallis typ), typ 
ostrožka (Consolida typ), opletka (Fallopia) nebo typ mák vlčí (Papaver rhoeas 
typ). Původ pylových zrn plevelů obilných polí můžeme hledat v samotných pro
dávaných komoditách, zrnu obilnin či slámě, ale také v odpadu po zpracování 
polních plodin, tzv. zadině, která se přidávala do krmiva dobytka.

Výraznou skupinu v souboru makrozbytků tvoří druhy ruderálních stanovišť 
narušovaných substrátů: tetlucha (Aethusa cynapium/cynapioides), lebeda 
rozkladitá (Atriplex patula), merlíky (Chenopodium album, C. ficifolium, C. hyb-
ridum, C. polyspermum), ptačinec žabinec (Stellaria media) a penízek rolní 
(Thlaspi arvense).

Pro veřejné plochy a komunikace je typická přítomnost makrozbytků druhů silně eutrofizovaných ploch: rmen rolní 
(Anthemis arvensis), rdesno červivec (Persicaria lapathifolia), kopřiva žahavka (Urtica urens), a minerálních substrátů 
komunikací: mrkev obecná (Daucus carota), hadinec obecný (Echium vulgare). Přímo s prostorem náměstí, s pochozími 
plochami, je spojen výskyt pylu a makrozbytků sešlapu odolávajících druhů jako truskavec ptačí (Polygonum aviculare), 
pylu úrazníku (Sagina) a snad i makrozbytků ostřice zaječí (Carex leporina). Ve všech vzorcích se objevoval pylový typ 
heřmánek (Matricaria typ), který můžeme spojovat s okraji komunikací (ale i úhory a okraji polí).

Pro nížinu centrálních Čech ve středověku jsou typické teplomilné rumištní druhy: voskovka menší (Cerinthe minor), 
rohatec růžkatý (Glaucium corniculatum), ostropes trubil (Onopordum acanthium), bez chebdí (Sambucus ebulus) 
a řepeň durkoman (Xanthium strumarium), která byla zaznamenána také v pylovém záznamu. Zjištěny byly dále makro
zbytky druhů rumištních keřových formací, např. ostružiníku ježiníku (Rubus caesius) a bezu černého (Sambucus nigra). 
Přítomnost diaspor vysokých ruderálních bylin a keřů na komunikačních horizontech vrcholně středověkých měst se 
nám v současnosti zdá překvapivá, nicméně je zcela pravidelná. Například pyl i makrozbytky řepeně byly zjištěny na 
komunikačních horizontech Masarykova náměstí v Ostravě (Zezula a kol. 2009), Uhelném trhu v Praze (Pokorný 2000) 
a Sedláčkově ulici v Plzni (Široký a kol. 2007).

Mokrá rumiště jsou stanoviště na přechodu mezi rumištní vegetací a vegetací mokřadů. Zjištěny byly druhy indikující 
zvýšenou vlhkost a většinou i vyšší obsah živin: barborka obecná (Barbarea vulgaris), ostřice chlupatá (Carex hirta) 
a mochna (Potentilla cf. supina). Bahnitá místa nedávno zbavená vegetace osídlovala bahnička bahenní (Eleocharis 
palustris) a pryskyřník plamének (Ranunculus flammula). Indikátor mírně zasolených mokřadů (např. hypertrofních stru-
žek a louží) je skřípinec tabernaemontanův (Schoenoplectus tabernaemontanii). Druhy vlhkých stanovišť jsou pravidelně 
dokládány na komunikačních horizontech vrcholně středověkých měst a v některých případech archeologický výzkum 
odhalil i lokální mokřady (mokrá rumiště), např. v Ostravě na Masarykově náměstí (Zezula a kol. 2009), v Brně na 
Náměstí Svobody (Kočár nepublikovaná data) či v Praze na Náměstí republiky (Kočár nepublikovaná data).

Hnůj, jehož vrstvy můžeme předpokládat na komunikačních plochách náměstí např. díky pravidelnému výskytu vaječ-
ných schránek střevních parazitů savců – tenkohlavce (Trichuris) a škrkavky (Ascaris), obsahoval také druhy travnatých 
společenstev. Původ makrozbytků těchto druhů rostlin lze hledat zejména v krmivu a stelivu hospodářských zvířat, nebyly 
tedy přítomny v lokální vegetaci. Makrozbytkovou analýzou byly zaznamenány druhy pastvin jako marulka klinopád 
(Clinopodium vulgare), černohlávek obecný (Prunella vulgaris) a jahodník obecný (Fragaria vesca). Spíše mezofilní až 
střídavě vlhké louky pak indikují makrozbytky mochny vzpřímené (Potentilla erecta), pryskyřníku prudkého (Ranunculus 
acris) a pryskyřníku plazivého (Ranunculus repens). Eutrofizované plochy luk a pastvin porůstal druh šťovík kadeřavý 
(Rumex crispus). Zaznamenáno bylo také několik druhů mokrých travnatých společenstev, např. ostřice (Carex echinata, 
Carex spicata) a skřípinec lesní (Scirpus sylvaticus).

Příměs hnoje v analyzovaných vrstvách nevylučují ani výsledky pylové analýzy. 
Pylová spektra všech analyzovaných vrstev obsahovala početnější výskyt 
pylového typu jetel plazivý (Trifolium repens typ), který zahrnuje skupinu druhů 
většinou rostoucích na suchých stráních, v ruderalizovaných trávnících, na 
okrajích cest nebo na pastvinách. Méně často, ale rovněž pravidelně byl v pylo
vých vzorcích determinován i typ jetel luční (Trifolium pratense typ), indikující 
především louky a pastviny a některé další druhy suchých trávníků nebo past-
vin, hlavně máčka (Eryngium typ), srpek obecný (Falcaria vulgaris), devaterník 
(Helianthemum), šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata), hlaváč (Scabiosa) nebo 
bedrník obecný (Pimpinella saxifraga). Okrajově se v pylových vzorcích proje-
vily indikátory vlhkých biotopů, například pyl šáchorovitých (Cyperaceae) nebo 
typ zevar (Sparganium typ). Všechny jmenované biotopy určitě nebyly v dosa-
hu náměstí, ale mohly být spásány a na dlažbu náměstí se tak diaspory zmí-
něných rostlin mohly dostat spolu s hnojem.

Makrozbytky všech nalezených lesních druhů pravděpodobně souvisí s jejich 
utilitárním významem pro člověka. Lze předpokládat, že přímo souvisejí 
s obchodem, konzumací, případně sekundární přítomností v odpadech exten-
zivně ukládaných na plochu náměstí (zejména hnůj), např. jedle bělokorá 
(Abies alba) a habr (Carpinus betulus) či chmel otáčivý (Humulus lupulus). 
Početněji jsou zastoupeny druhy líska obecná (Corylus avellana), trnka (Prunus 
spinosa) a maliník (Rubus idaeus).

Obr. 22 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské 
náměstí, výzkum 2015/31. Výsledky 
archeobotanické makrozbytkové 
analýzy poměrů makrozbytků obilnin 
(n=38). Červeně – zuhelnatělé mak-
rozbytky; černě – nezuhelnatělé 
makrozbytky.

Obr. 23 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské 
náměstí, výzkum 2015/31. Výsledky 
archeobotanické makrozbytkové 
analýzy, ekologická interpretace 
(n=1542).
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č. vzorku vrstva datace pylové vzorky makroskopické vzorky horizont popis

1 6 14.–15. stol. P J zpevnění povrchu, navážky
2 11 14.–15. stol. P J zpevnění povrchu, navážky
3 13 14.–15. stol. M J písčitá hlína (navážka)
4 13 14.–15. stol. M J písčitá hlína (navážka)
5 13 14.–15. stol. M J písčitá hlína (navážka)
6 13 14.–15. stol. M J písčitá hlína (navážka)
7 13 14.–15. stol. M J písčitá hlína (navážka)
8 14 14. stol. P I kamenný posyp, pochozí povrch
9 15 14. stol. P M I organogenní sediment

10 16 13.–14. stol. P H kamenný posyp, pochozí povrch
11 17 13.–14. stol. P M H organogenní sediment
12 18 13.–14. stol. P G kamenný posyp, pochozí povrch
13 19 13.–14. stol. P M G organogenní sediment
14 20 13.–14. stol. P M G organogenní sediment
15 21 14. stol. P M I organogenní sediment

16 24 13.–14. stol. P M G kamenný posyp, pochozí povrch, 
organogenní sediment

17 33 13. stol. M E organogenní sediment
18 34 13. stol. P M E kamenný posyp, pochozí povrch
19 34 13. stol. P M E zpevněná plocha
20 35 RS4/VS1 M C písčitá hlína s organikou
21 37 14. stol. P F organogenní sediment
22 38 po roce 1283 P 2x M F organogenní sediment

23 40 RS4/VS1 – 12. stol. M B zpevněný povrch nad podložím 
(komunikace)

Tab. 1 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské 
náměstí, sonda S02, výzkum 2015/31. 
Seznam archeobotanických a paly-
nologických vzorků.

Obr. 24 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské 
náměstí, výzkum 2015/31. Výsledky 
pylové analýzy. Procentuální zastou-
pení dominantních pylových typů 
v jednotlivých vrstvách.
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Ve studovaných spektrech rostlinných makrozbytků můžeme pozorovat několik trendů. V čase roste podíl rumištních 
druhů indikujících běžné aktivity související s provozem města, např. kypření a zraňování substrátů (stavební práce), 
sešlap apod. Naproti tomu v čase klesá podíl druhů mokrých rumišť, což pravděpodobně indikuje zvyšující se úroveň 
hygieny veřejných ploch. Menší podmáčení veřejných ploch je bezpochyby způsobeno také skutečností, že se v čase 
výrazně navyšoval terén náměstí. Klesá také podíl druhů indikujících manipulaci se zemědělskými komoditami (lučních 
druhů a plevelů). Sledované trendy však mohou být nadhodnoceny i skutečností, že v mladších vrstvách se s větší 
pravděpodobností dochovaly odolné makrozbytky rumištních druhů. Pylová spektra v čase tak jednoznačné změny 
nevykazují, nicméně lze pozorovat vyšší podíl pylu planých trav ve starších vrstvách, zatímco v chronologicky mladších 
vrstvách převažuje pyl obilovin. Tyto změny lze pozorovat i na jiných typech středověkých synantropních pylových sou-
vrství (Kozáková a kol. 2009).

Tab. 2 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské 
náměstí, sonda S02, výzkum 2015/31. 
Výsledky analýzy rostlinných makro-
zbytků.
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1 100% 1 1 3 1 6

2 100% neg.

3 100% neg.

4 100% 1 1 1 3 6

5 100% 1 4 1 6

6 75% JF 1 5 10 4 1 2 1 2 1 4 2 8 10 2 8 2 1 134 1 1 1 1 4 1 6 11 6 4 1 1 1 4 2 3 246

6 100% HF 3 4 1 11 2 96 1 3 2 1 124

7 100% 1 11 3 2 1 2 2 12 4 4 1 3 2 1 1 126 3 3 3 1 1 5 1 6 1 2 1 2 1 1 3 1 211

8 100% 1 4 1 1 2 2 2 2 1 6 1 5 1 22 1 1 1 2 4 1 1 4 1 1 1 1 1 71

9 100% 1 6 16 2 2 2 1 1 5 1 4 7 1 62 4 6 6 3 2 1 1 57 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 5 1 4 1 7 1 1 1 1 3 1 3 1 1 238

10 100% 1 5 1 1 1 3 3 8 3 1 3 4 8 79 1 2 2 1 52 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 208

11 100% 1 12 1 2 1 3 2 2 2 2 85 1 6 1 3 1 50 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 11 1 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 225

12 50% JF 4 2 2 4 5 4 6 4 1 17 1 1 1 1 4 11 1 1 26 15 5 5 2 1 152 1 3 9 2 10 1 1 1 3 1 16 1 1 2 2 30 1 2 1 2 1 1 15 2 1 1 7 1 8 1 404

12 100% HF 1 1 4 1 5 2 1 52 1 8 1 77

13 100% 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 35 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 71

14 100% 1 2 1 2 3 1 10 3 1 1 1 2 1 29

15 100% 1 2 5 2 1 1 1 13

16 50% JF 6 2 1 5 9 1 7 2 4 1 1 1 1 3 4 19 8 5 4 1 2 103 1 1 5 1 9 1 2 1 9 1 1 1 21 1 2 2 1 7 1 1 9 1 269

16 100% HF 2 4 2 2 52 1 1 1 1 1 67

17 100% neg.

1 1 1 19 66 2 4 18 4 1 1 2 1 8 5 1 30 14 26 9 18 6 1 35 3 3 3 2 36 41 8 470 1 1 62 48 19 30 10 1 7 1 2 1 7 743 13 13 20 3 1 4 1 1 5 1 5 2 29 1 3 8 2 3 23 23 48 3 3 5 3 15 1 1 19 1 75 3 5 6 4 3 3 6 3 2 9 6 37 3 5 3 9 1 26 6 3 4 3 8 4 1 2271

Obr. 26 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí, výzkum 2015/31. Výsledky 
analýzy nezuhelnatělého dřeva, početní poměry jednotlivých dřevin (n=539).

Obr. 25 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí, výzkum 2015/31. Výsledky 
analýzy uhlíků, početní poměry jednotlivých dřevin (n=326).
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Až na vyšší podíl obilovin v mladších horizontech je z výsledků pylové analýzy patrné, že ve vzorcích v celém profilu 
zůstává základní druhové složení bez výrazných změn, výkyvů nebo trendů (obr. 24 a tab. 4). Soubor tak vypovídá 
o dlouhodobé stabilitě a kontinuitě údržby a provozu veřejného prostoru na Staroměstském náměstí. Celkový charakter 
výsledků pylových analýz vypovídá o relativně čistém prostředí. Organický odpad nebyl na náměstí záměrně ukládán, 
ale jen v poměrně omezené míře sedimentoval na povrchu dlažeb „provozní“ organický odpad. Nápadné jsou minimální 
počty pylových zrn dřevin, a to i extrémních pylových producentů jako je borovice, která bývá běžně v městských vrst-
vách výrazněji zastoupena v podobě jakéhosi pylového pozadí, tj. větrem transportovaného pylu z regionální vegetace. 
Druhou možností jsou v případě kulturních vrstev pylová zrna pocházející ze zpracovávání dřeva. Staroměstské náměs-
tí se oběma možnostem vymyká. Pylová spektra vznikala v prostředí lokálně vzniklé „našlapané“ špíny na dlažbách 
a zbytky dřeva doložené zejména analýzou dřev a uhlíků již nebyly zdrojem pylu. Obdobně nízké zastoupení dřevin ve 
spektrech z komunikačních horizontů bylo zaznamenáno i na vrcholně středověkých komunikačních plochách v Plzni 
(Široký a kol. 2007; Jankovská nepublikovaná data) či v Praze na Uhelném trhu (Pokorný 2000).

Analyzováno bylo také 877 ks dřev a uhlíků (obr. 25 a 26), jejichž zdrojem je odpad z topenišť tvořený zbytky palivového 
dřeva a dřevěného uhlí (soubor uhlíků) a odpad po zpracování zejména konstrukčního dřeva (nezuhelnatělé fragmenty 
dřev). Analýza dřev a uhlíků doložila 17 taxonů dřevin (tab. 3): jedle (Abies), jedle/smrk (Abies/Picea), olše (Alnus), 
bříza (Betula), bříza/olše (Betula/Alnus), habr (Carpinus), líska (Corylus), buk (Fagus), jasan (Fraxinus), smrk (Picea), 
borovice (Pinus), jabloňovité (Pomoideae), topol/vrba (Populus/Salix), dub (Quercus), lípa (Tilia) doložená pouze 
v zuhelnatělém stavu, jilm (Ulmus) doložený jen ve formě nezuhelnatělého dřeva a blíže nedeterminované jehličnany 
(Conifera indeterminata).

V souboru uhlíků dominovaly dva taxony – borovice a dub. Soubor nevykazuje výraznějších změn v čase, pouze v mlad
ších vrstvách se zdá být poněkud vyšší diverzita dřevin zahrnující i méně hodnotné druhy (líska, topol/vrba, lípa).

V souboru nezuhelnatělých zlomků dřev pozorujeme několik dominantních dřevin (zejména jehličnanů – borovici, jedli, 
jedli/smrk a smrk). Z listnáčů pak dominuje dub. Jde o typický výsledek analýzy fragmentů nezuhelnatělých dřev ve vrchol
ně středověké Praze. Soubor zlomků nezuhelnatělého dřeva vykazuje výraznější změny v čase. V nejstarším horizontu B 
pozorujeme převahu dubu, který v průběhu času postupně ustupuje a je nahrazen jehličnatými dřevinami. V horizontu C 
je téměř vyrovnaný podíl taxonu jedle/smrk a dubu. V horizontech E až I pozorujeme dominanci borovice. V posledním 
horizontu J byly zjištěny už jen zlomky dřeva jehličnatých dřevin zejména taxonu jedle/smrk. Sledované změny se dobře 
shodují se změnami ve struktuře konstrukčního dřeva zjištěného v historických krovech Prahy (T. Kyncl ústní sdělení).
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1 100% 1 1 3 1 6

2 100% neg.

3 100% neg.

4 100% 1 1 1 3 6

5 100% 1 4 1 6

6 75% JF 1 5 10 4 1 2 1 2 1 4 2 8 10 2 8 2 1 134 1 1 1 1 4 1 6 11 6 4 1 1 1 4 2 3 246

6 100% HF 3 4 1 11 2 96 1 3 2 1 124

7 100% 1 11 3 2 1 2 2 12 4 4 1 3 2 1 1 126 3 3 3 1 1 5 1 6 1 2 1 2 1 1 3 1 211

8 100% 1 4 1 1 2 2 2 2 1 6 1 5 1 22 1 1 1 2 4 1 1 4 1 1 1 1 1 71

9 100% 1 6 16 2 2 2 1 1 5 1 4 7 1 62 4 6 6 3 2 1 1 57 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 5 1 4 1 7 1 1 1 1 3 1 3 1 1 238

10 100% 1 5 1 1 1 3 3 8 3 1 3 4 8 79 1 2 2 1 52 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 208

11 100% 1 12 1 2 1 3 2 2 2 2 85 1 6 1 3 1 50 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 11 1 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 225

12 50% JF 4 2 2 4 5 4 6 4 1 17 1 1 1 1 4 11 1 1 26 15 5 5 2 1 152 1 3 9 2 10 1 1 1 3 1 16 1 1 2 2 30 1 2 1 2 1 1 15 2 1 1 7 1 8 1 404

12 100% HF 1 1 4 1 5 2 1 52 1 8 1 77

13 100% 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 35 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 71

14 100% 1 2 1 2 3 1 10 3 1 1 1 2 1 29

15 100% 1 2 5 2 1 1 1 13

16 50% JF 6 2 1 5 9 1 7 2 4 1 1 1 1 3 4 19 8 5 4 1 2 103 1 1 5 1 9 1 2 1 9 1 1 1 21 1 2 2 1 7 1 1 9 1 269

16 100% HF 2 4 2 2 52 1 1 1 1 1 67

17 100% neg.

1 1 1 19 66 2 4 18 4 1 1 2 1 8 5 1 30 14 26 9 18 6 1 35 3 3 3 2 36 41 8 470 1 1 62 48 19 30 10 1 7 1 2 1 7 743 13 13 20 3 1 4 1 1 5 1 5 2 29 1 3 8 2 3 23 23 48 3 3 5 3 15 1 1 19 1 75 3 5 6 4 3 3 6 3 2 9 6 37 3 5 3 9 1 26 6 3 4 3 8 4 1 2271
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Sondáž na Staroměstském náměstí v roce 2015 přinesla také nevelký, ale zajímavý soubor archeozoologického mate
riálu (Podliska 2016). K analýze bylo předáno celkem 345 nálezů zvířecích kostí, zubů či parohů vážících 3599,5 g 
(průměrná hmotnost fragmentu byla 10,4 g). Určeno bylo 156 nálezů (45,2 % souboru; tab. 5). Fragmentarizace kostí 
byla poměrně vysoká: zaznamenáno bylo 19 celých nálezů (5,5 %, vesměs drobné elementy jako prstní články) oproti 
242 nálezům zařazeným pod termín fragment, příp. malý fragment (70,1 %).

Soubor byl dle poskytnutých datací rozdělen do jednotlivých časových fází: 1) raný středověk 4; 2) raný středověk až 
vrcholný středověk 1; 3) vrcholný středověk 1; 4) vrcholný středověk 1–2; 5) vrcholný středověk až novověk 1; 6) neda-
továno. Nejvíce zastoupeny byly vrcholně středověké fáze (VS1 a VS12), kam spadalo 283 fragmentů (82,0 %); ostatní 
fáze byly nepočetné.

Dle očekávání v souboru převládaly nálezy domácích kopytníků. V obou nejpočetnějších časových fázích (VS1 a VS12) 
bylo nalezeno celkem 72 (+4 cf.) fragmentů tura domácího (Bos taurus), následované 24 fragmenty drobných přežvý-
kavců [z toho 20 fragmentů ovce/kozy (Ovis/Capra), 1 fragment ovce domácí (Ovis aries) a 3 fragmenty kozy domácí 
(Capra hircus)] a 22 fragmenty prasete domácího (Sus domesticus). V případě všech těchto taxonů byly doloženy pozů-
statky jedinců adultních, subadultních i juvenilních. Objeveny byly rovněž nálezy divokých kopytníků: 3 fragmenty (vesměs 
parohy související s výrobou artefaktů) jelena lesního (Cervus elaphus) a 1 fragment prasete divokého (Sus scrofa). 
Kurióznějším nálezem byl metacarpus III z dospělého člověka (Homo sapiens). K málo početným položkám patřily i ptačí 
nálezy, zastoupené kromě neurčených nálezů 2 fragmenty kura domácího (Gallus domesticus) a 1 fragmentem husy 
domácí (Anser domesticus). Podrobnější přehled nálezů v jednotlivých časových fázích se nachází v tab. 5. Zevrubnější 
archeozoologická analýza byla uvedena v nálezové zprávě (Sůvová 2016a).

Sledovány byly rovněž tafonomické jevy. V obou početnějších středověkých fázích (VS1 a VS12) byly doloženy stopy 
porcování a opracování na 54 fragmentech (19,1 % z počtu nálezů); známky opálení (3 fragmenty, 1,1 %) i otisky zubů 
(9 nálezů, 3,2 %) byly zaznamenány na menším počtu nálezů. Fragmenty byly povrchově opáleny do černa a svědčily 
pravděpodobně o opékání masa nad otevřeným ohništěm. Většina nálezů s okusem nepřímo dokládala přítomnost psů 
na dané lokalitě, s výjimkou jednoho nálezu se stopami hlodavčích zubů.

V souboru se vyskytovalo celkem 8 nálezů souvisejících s výrobou kostěných a parohových artefaktů: fragmenty destič-
kových obložení nástrojů z jeleního parohu (VS1) i z kosti velkého kopytníka (VS12), část hrotu z kosti velkého kopytní-
ka (VS1), část rukojeti z jeleního parohu (VS12), zlomek brusle z kosti vřetenní tura (VS1NO1) nebo odpad po výrobě 
parohových (VS12) či kostěných artefaktů (2 metapodia tura: VS12 a VSNO1).

Podíl nálezů se zásahy, opálením a okusem byl původně pravděpodobně ještě vyšší. Podstatná část souboru totiž měla 
velmi specifický charakter: fragmenty byly na povrchu i na zlomových hranách ohlazeny. Podobný vzhled kostěných nále
zů byl pozorován např. v raně středověkých hradbách hradišť (Žalov: Sůvová 2016b),10) kde na kostěný odpad působila 
kombinace tlaku nadloží, hrubého ostrohranného štěrku a protékající vody. V našem případě rovněž působily úložné pod
mínky: vzhledem k pozici můžeme předpokládat přítomnost kostí ve směsi s ostrohrannými kameny v nášlapné vrstvě. 
Tato situace vyústila samozřejmě nejenom v ohlazení kostí – nálezy byly rovněž tlakem dále fragmentovány a o značné 
disturbanci svědčí i různé nesměrované škrábance na jejich povrchu. Kosti bývaly ve dlažbách středověkých i raně novo
věkých prostranství využívány poměrně běžně, jako zpevňovací materiál se nabízely zejména poblíž masných krámů 
(Zezula a kol. 2009). Extrémním případem využití zvířecích kostí k dláždění je podlaha z renesančního Českého Krum-
lova, vystavená ve zdejším Regionálním muzeu.

Provedená makrozbytková analýza doložila poměrně bohatý soubor 90 druhů rostlin a doklad užívání 28 druhů užitko-
vých či potenciálně užitkových rostlin. Analýza dřev a uhlíků pak doložila 17 taxonů dřevin.

Při interpretaci rostlinných zbytků z komunikačních horizontů veřejných ploch vrcholně středověkých měst narážíme 
dosud na celou řadu nejasností, například relativně nízké zastoupení makrozbytků druhů travnatých ploch v organickém 
materiálu ukládajícím se na dlažbách a vysoký podíl pylu těchto druhů ve stejných vrstvách. Nejasný je původ obecně 
vysokého podílu makrozbytků plevelů obilnin ve vrstvách s malými počty obilek. Obtížně se interpretuje také původ (byť 
jednotlivých) zuhelnatělých makrozbytků obilnin. Ve vrstvách vrcholného středověku se pravidelně vyskytují nažky prav-
děpodobně z mediteránu importovaného fíkovníku. V odpadních jímkách spojujeme nažky fíkovníku s fekáliemi, v jiných 
vrstvách je jejich původ nejasný.

V případě Staroměstského náměstí ukazují výsledky makrozbytkové analýzy na přítomnost nejspíš koňského hnoje. Tato 
hypotéza je ovšem v rozporu s minimálními počty spor koprofilních hub v pylových vzorcích (zejména rod Sporomiella). 
Zmiňované spory jsou přitom velmi spolehlivým indikátorem hnoje. Archeobotanická spektra makrozbytků i pylu dále 
obsahovala některé z dnešního pohledu na veřejných plochách a komunikacích obtížně představitelné druhy rostlin, 
např. rumištní keře a polokeře (oba druhy bezů, ostružiník ježiník) či zbytky vysokých a ostnitých rostlin ztěžujících pohyb 
po veřejných plochách a komunikacích (ostropes, řepeň). Nicméně zbytky řady druhů rostlin evidentně putovaly do sedi
mentu z rozmanitých zdrojů. O skutečných zdrojích konkrétních rostlinných zbytků můžeme jen spekulovat, málokdy 
máme k dispozici opravdu spolehlivé důkazy.

Navzdory zmíněné řadě nesrovnalostí se zdá, že využití archeobotanických metod při výzkumu těchto situací rozšiřuje 
interpretační možnosti archeologie středověku.

Z ekonomického hlediska jsou nejdůležitější skupinou zjištěných užitkových druhů obilniny, mezi kterými převládalo žito 
a významně zastoupeno je i proso. Skladba zuhelnatělých makrozbytků velkozrnných obilnin (pšenice, žito, ječmen, oves) 

Diskuse 
k environmentálním 
poznatkům

10)  K souboru z Netolic, ústní informace 
od L. Kovačikové z Laboratoře 
archeobotaniky a paleoekologie, 
PřF JČU v Českých Budějovicích, 
sděleno dne 26. 8. 2016.

Zvířecí kosti 
a další archeozoologický 
materiál z prostoru 
Staroměstského náměstí
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snad odráží skutečné poměry v konzumovaném obilí. Poměrně hojná přítomnost nezuhelnatělých pluch prosa a plevelů 
obilnin by mohla souviset s přikrmováním koní či jiného dobytka ve středověku zadinou (odpady po čištění obilnin), které 
se následně dostávají do hnoje. Ukládání hnoje na veřejných plochách nepřímo indikují i diaspory druhů luk a pastvin. 
Lokálně rostoucí rumištní druhy dále indikují zejména kypření a zraňování komunikačních sedimentů, jejich sešlap a zhut
ňování, ale i významné podmáčení (pravděpodobně souvisí se zhutňováním sedimentů) a eutrofizaci (dotaci živinami). 
Na ploše náměstí je botanickými analýzami doloženo ukládání odpadů z domácností (přítomnost většiny užitkových 
zejména pěstovaných druhů rostlin na veřejné ploše) a pravděpodobně i ukládání lidských fekálií. Lidské fekálie (byť 
v nevelkém množství) dokládají makrozbytky některých užitkových druhů rostlin snadno procházejících trávicím traktem 
člověka, např. nažky jahodníku, fíkovníku, ostružiníku či maliníku. Makrozbytková analýza také doložila některé méně 
často dokládané aktivity probíhající na veřejných plochách. Tržní funkci studované plochy může indikovat např. výrazná 
přítomnost skořápek lískových ořechů, jinak v městském prostředí dokládaných jen jednotlivými nálezy. Zajímavý a v Pra
ze ojedinělý (a s tržní funkcí plochy související) je také doklad konzumace jedlých kaštanů. Hojná přítomnost semen 
okurky či nažek chmele ve vrstvách na náměstí snad souvisí přímo s prodejem těchto druhů.

Analýza dřev a uhlíků poskytla zejména informace o skladbě palivového dřeva či dřevěného uhlí (analýza uhlíků) 
a skladbě konstrukčního dřeva (analýza nezuhelnatělých zlomků dřeva). Soubor uhlíků ukazuje jen v detailech se mění-
cí skladbu palivového dřeva založenou na dvou dominantních dřevinách lesů středních Čech – dubu a borovici. Pouze 
v nejstarším období je patrná určitá převaha dubu, jinak se zdá být poměr obou dřevin ve skladbě paliva téměř vyrovna-
ný. Zkoumané zlomky a odštěpky nezuhelnatělého dřeva nesly často stopy práce sekerou (tesařskou?). Podobně jako 
na komunikačních plochách jiných středověkých měst (Přerov, Litovel, Brno) i na Staroměstském náměstí v Praze byl 
tento odpad bezpochyby používán k intencionálním leč provizorním úpravám rozbahněných komunikací zasypáváním. 
Skladba tohoto odpadu odráží změny ve struktuře konstrukčního dřeva od převážně dubových či dubojedlových k posléze 
převážně borovým konstrukcím vrcholného středověku. V závěru zkoumaného období pozorujeme návrat k užívání jedle 
(taxon jedle/smrk). Větší podíl zejména v novověku dominujícího smrku však nebyl doložen.

Přes odlišnosti oproti současnému stavu je pravděpodobné, že míra znečištění centrální části Staroměstského náměstí 
nepřesahovala určitou funkční mez. Intencionální ukládání odpadu na náměstí však nelze vyloučit na jiných plochách 
náměstí (zejména při okrajích plochy náměstí v prostorové souvislosti s jednotlivými domy). Výsledky makrozbytkové 
analýzy prokázaly v průběhu času se zvyšující úroveň hygieny veřejných ploch města Prahy i postupný odklon od zpra-
cování zemědělských komodit přímo v intravilánu města.

Dosavadní archeologická zjištění z plochy Staroměstského náměstí potvrzují fakt, že poznání tak rozsáhlého veřejného 
prostranství představuje úkol nadmíru složitý, u kterého detailní analýza je a i nadále bude limitována rozsahem a kvalitou 
terénního výzkumu. Přestože více než čtyřicítka dokumentačních bodů z jeho plochy přinesla řadu důležitých informací 
o skladbě a charakteru terénních situací, celkový obraz jeho vzniku a proměn v čase je i nadále omezen na dílčí a obtížně 
propojitelná zjištění. Výčet zastižených situací a nálezů nám přesto dává zatím pouze omezenou možnost formulovat 
přehled situací a jevů, které při srovnání s informacemi z jiných, podobných lokalit mohou mít obecnější platnost.

Tab. 3 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské 
náměstí, sonda S02, výzkum 2015/31. 
Výsledky analýzy dřeva a uhlíků.
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4 3 3 1 3 16 23 1 2
5 3 1 2 19 1 6
6 2 12 1 3 3 1 2 5 26 1 2 8 2 2
7 13 4 3 27 1 1 3 2
8 3 18 1 5 1 6 6 17 17 1 1 4 2 1
9 11 1 11 4 1 7 15 1 3 7 1

10 2 3 11 2 1 1 3 8 23 2 5 3 4
11 1 12 1 2 1 1 1 3 1 25 2 1 3
12 8 1 3 1 2 2 27 8 1
13 1 7 2 1 1 2 28 1 11 1
14 6 5 7 1 19 1 11
15 4 2 1 1 4 1 5 6 1 3
16 18 1 1 1 2 1 4 21 4 6
17 2 1 3 1 2 19 3

Shrnutí



K vývoji a podobě historického nadloží …  Jan Havrda – Petr Kočár – Romana Kočárová – Radka Kozáková – Jaroslav Podliska – Zdeňka Sůvová

186

pylový typ
číslo vrstvy v sondě S02

pod souvrstvím 34 38 37 24 20 19 18 17 16 15 21 14
Abies (jedle) 1 1 1 2 2
Alnus (olše) 1 1 2 1
Betula (bříza) 1 2 2 2 5 3 3 2 3 1 5 1
Carpinus (habr) 1 1 1 1
Castanea sativa typ (kaštanovník jedlý) 1
Corylus (líska) 2 1 4 3 1 2 2 1
Fagus (buk) 1 1 1 2 1
Pinus (borovice) 2 2 4 2 3 1 3 3 2 3 4 7
Prunus typ (typ slivoň) 2 1 1 2
Quercus (dub) 1 2 5 1 2
Salix (vrba) 1 3
Sorbus typ (typ jeřáb) 1 1 1 1
Tilia (lípa) 2 2 1 3 3 1 1 1
Eonymus (brslen) 1
Hedera helix (břečťan) 1
Humulus lupulus (chmel otáčivý) 1 1
Juniperus (jalovec) 1
Rubus typ (typ maliník) 1 1 1
Sambucus nigra typ (typ bez černý) 1
Viburnum opulus typ (typ kalina obecná) 1
Aconitum (oměj) 1
Adonis flammea typ (typ hlaváček letní) 1 1 1
Agrostemma githago (koukol polní) 3 1 2
Alchemilla (kontryhel) 1 1 2 2 2 2 1 1 1
Anthriscus caucalis typ (typ kerblík obecný) 1 1
Anthriscus sylvestris typ (typ kerblík lesní) 1 2 2
Apiaceae (miříkovité) 2 4 2 4 2 2 4 1 2 1 5 2
Apium graveolens typ (celer) 1
Aquilegia typ (typ orlíček) 1
Arctium (lopuch) 1 2 2 2
Artemisia (pelyněk) 31 36 40 25 16 42 21 30 13 28 18 38 8
Aster typ (typ astra) 1 1 1 1 2 6 3 5 3 3 5 4 6
AsteraceaeCichorioidae (hvězdnicovité čekankovité) 7 5 10 3 4 7 4 2 3 3 2 21
Astragalus typ (typ kozinec) 1 1 1
Ballota typ (typ měrnice) 1 1 1
Berula typ (typ potočník) 1
Bidens typ (typ dvouzubec) 1
Bifora radians typ (typ štěničník) 1
Brassicaceae (brukvovité) 3 3 4 3 6 8 5 6 5 4 5 24
Bupleurum typ (typ prorostlík) 1 1 1 1
Calluna vulgaris (vřes obecný) 1 1 2 1 5 5 1 2 1 3
Calystegia sepium (opletník plotní) 1
Cannabis sativa (konopě setá) 1
Centaurea cyanus (chrpa modrák) 17 25 26 26 16 24 26 34 10 15 18 16 40
Centaurea jacea typ (typ chrpa luční) 12 4 3 2 4 2 4 1 5 6 5 13
Centaurea scabiosa typ (typ chrpa čekánek) 2 2 1 1 1 1
Cerastium typ (typ rožec) 2 2 2 1 3 1 1 2 2
Cerealia sp. (obiloviny) 9 54 46 39 35 29 52 30 19 27 35 60 7
Cerealia-Hordeum typ (typ ječmen) 8 13 8 6 8 14 11 23 17 15 28 21 1
Cerealia-Secale cereale (žito seté) 67 67 87 108 65 66 53 47 119 105 73 58 28
Cerealia-Triticum typ (typ pšenice) 15 25 27 5 14 34 41 41 32 29 32 34 12
Cerinthe minor (voskovka menší) 1
Cirsium (pcháč) 1 1 1 1 4 1 2
Consolida typ (typ ostrožka) 1 2 4 3
Convolvulus (svlačec) 2 3 3 1 4 3 1 1 2 1
Cyperaceae (ostřice) 4 2 2 1 3 1 1 1
Daucus typ (typ mrkev) 4 1 4 1 1 2 2 1 8
Echium vulgare (hadinec obecný) 1
Epilobium (vrbovka) 2 1 1 2 1 1
Eryngium (máčka) 1 1
Euphorbia (pryšec) 1
Falcaria typ (srpek) 1 1
Fallopia (opletka) 1 1 6 4 1 3 4 1 4 2
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Filipendula (tužebník) 1 1 2 3 2 1 5 1 2 2 1
Geranium (kakost) 1
Gnaphalium typ (typ protěž) 1
Helianthemum (devaterník) 1 1 1 1 2 1
Heracleum typ (typ bolševník) 1
Humulus lupulus (chmel otáčivý) 3 1 3 1 3
Hypericum (třezalka) 2 1 3 1 3 1 1 3 2 1 5
Chaerophylum bulbosum typ (typ krabilice hlíznatá) 1
Chaerophylum hirsutum typ (typ krabilice chlupatá) 2 2 1 1 2 3 2 1 2 5
Chenopodiaceae (merlíkovité) 3 15 17 10 12 12 7 15 14 14 13 15 19
Lamium album typ (typ hluchavka bílá) 1 1
Lotus typ (typ štírovník) 1 1
Lythrum (kyprej) 1 1
Malva (sléz) 1 1
Matricaria typ (typ heřmánek) 3 7 6 3 3 12 6 1 7 5 1 5 2
Melampyrum (černýš) 2 1 1 2 1 1 3
Mentha typ (typ máta) 1 1 2 2 1 3
Mercurialis (bažanka) 1
Nigella typ (typ černucha) 1 1
Odontites (zdravínek) 1 1 1
Papaver rhoeas typ (typ mák vlčí) 1 3 5 3 3 7 3 3 1 2
Pastinaca sativa typ (typ pastinák) 1
Peucedanum typ (typ smldník) 2 2 1
Phyteuma typ (typ zvonečník) 2 1 2
Pimpinella saxifraga typ (typ bedrník obecný) 1 2 1 2 2 1 1 1 1
Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý) 5 7 5 2 3 7 10 7 6 4 8 7 2
Plantago major (jitrocel větší) 2 1 1 1
Plantago media (jitrocel prostřední) 1 1 3
Poaceae (trávy) 100 87 117 92 87 98 108 76 83 82 74 100 67
Polygonum aviculare (truskavec ptačí) 4 7 1 5 1 3 3 6 4 5 7 4
Potentilla typ (typ mochna) 1 2 1 2 1
Pulsatilla typ (typ koniklec) 1
Ranunculus acris typ (typ pryskyřník prudký) 2 3 5 2 2 2 1 5 2 2 3 1
Rubiaceae (mořenovité) 1 1 1 1 1 2 1 5 1 4 1
Rumex acetosa typ (typ šťovík kyselý) 2 1 5 1 1 1
Sagina typ (typ úrazník) 2 1 1
Salvia verticilata typ (typ šalvěj přeslenitá) 2
Sanguisorba minor typ (typ krvavec menší) 2 1
Sanguisorba officinalis typ (typ krvavec toten) 1
Saxifraga granulata typ (typ lomikámen zrnatý) 1
Scabiosa (hlaváč) 2 1 1 1
Scleranthus annuus (chmerek roční) 1 2 1
Scrophulariaceae (krtičníkovité) 1 1 1 4
Solanum dulcamara (lilek potměchuť) 2 1
Solanum nigrum (lilek černý) 1 1 1
Sparganium typ (typ zevar) 1
Succisa (čertkus) 1
Thalictrum (žluťucha) 1 2
Trifolium pratense typ (typ jetel luční) 4 6 8 2 2 5 2 3 4 1
Trifolium repens typ (typ jetel plazivý) 11 10 7 8 10 12 16 6 2 3 5 6 6
Urtica (kopřiva) 1 1 4 3 2 2 1 2
Vicia typ (typ vikev) 3 2 3 2 1 1 6 3 1 3
Viciaceae (vikvovité) 2 4 3 2 3 5 2 1
Xanthium (řepeň) 1 1 1
neurčeno 10 6 8 7 8 7 12 11 6 7 6 4 5
monoletní spora 1 1 3
Podospora 1 1
Sporomiella 1 1 1 1
Thecaphora 3 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 8
Ascaris (škrkavka) 1 1 1 5 10
Trichuris (tenkohlavec) 6 2 7 5 3 8 6 4 1 4 4 4 6
suma 348 427 472 399 331 454 430 394 386 410 377 438 347

Tab. 4 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí, sonda S02, výzkum 2015/31. Výsledky analýzy pylu.
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Vznik Staroměstského náměstí je tradičně spojován s procesem rozšiřování osídlené plochy na vltavském pravobřeží 
v průběhu 11. století a zájmem panovníka situovat nové podhradní tržiště do míst s větším potenciálem a perspektivou 
sídlištního růstu. Platnost uvedeného závěru je podložena nejen obecně známými limity staršího malostranského podhradí, 
ale také zjištěním archeologie dokládající intenzivní a relativně rychlý rozvoj pravobřežní sídelní aglomerace v prostoru 
mezi bubenským brodem a Vyšehradem, v průběhu 12. století podpořený vznikem Týnského dvora jako panovnické 
instituce důležité pro správu a kontrolu obchodu, který se odehrával v jeho sousedství (Hrdlička 2000, 203; Goliński 2000).

Samotný prostor náměstí a jeho okolí však není možné vnímat jako území, které nebylo ve starším období vývoje pražské 
aglomerace ovlivňováno činností člověka. Jako předpolí opevněné malostranské aglomerace zde od rané doby musely 
probíhat důležité komunikace směřující do pražského podhradí od východu. Využívání staroměstského prostoru v době 
před rozvojem staroměstského osídlení nám spolehlivě dokládají starší hrobové nálezy z 9. a 10. století, jejichž nerovno
měrné rozmístění na všech staroměstských terasách v sobě nese informaci, kterou zatím nedokážeme správně interpre
tovat (Havrda–Žďárská 2017). Dosavadní absence stejně starého osídlení v jejich blízkosti vytváří zatím prostor pouze 
pro pracovní hypotézy o jejich možné příslušnosti (Čiháková–Dragoun–Podliska 2000, 141).

Hrobové nálezy rozmístěné po obvodu náměstí a v jeho blízkém sousedství (obr. 3, ADB 1161, 2014/19; Havrda–Žďár-
ská 2017) tvoří za současného stavu poznání nejstarší stratigrafickou komponentu, kterou následně překrývají kontexty 
již spojené se sídlištní aktivitou. Změna ve využívání prostoru je v případě Staroměstského náměstí spojena se vznikem 
zpevněných pochozích povrchů, které interpretujeme jako doklady komunikačního využívání místa. Kompaktní a ulehlá 
poloha kamenného posypu nasedající na podložní náplavy představuje první bezpečný doklad nefunerálního původu. 
Jejich přítomnost byla doložena na několika místech náměstí (obr. 3, ADB 1155, 1175, 1176, 2015/31). Pro nedostatek 
chronologicky citlivých nálezů bohužel zatím nelze vznik nejstarších úprav povrchu náměstí datovat. Jejich propojení jako 
doklad úpravy celé plochy však není za uvedeného stavu dokumentačních míst možné. Důkazem odlišného využívání 
místa mohou být i mělčí zahloubené objekty sídlištní povahy, které se v uvedené úrovni také objevují, stejně tak propá-
lené polohy snad naznačují práci s ohněm (obr. 3, ADB 100, 2014/19, 2015/13).

Následující stratigrafický vývoj je však spojen s dynamickým nárůstem uloženin na většině dokumentovaných míst. 
Podobu historického nadloží zde výrazně ovlivnila geomorfologie zdejšího prostoru situovaného na plochu dvou teraso-
vých stupňů (VIIb a VIIa), jejichž výškový rozdíl dosahující mezi severní a jižní stranou dnešního náměstí až 2 m byl 
postupně setřen zvýšením terénu hlavně ve střední části dnešního náměstí (Havrda–Podliska 2015, 247, obr. 10b).

Uvedená situace je charakteristická především pro polohy situované na střední údolní terase VIIb. Jedná se zde o stří-
dání písčitých a hlinitých uloženin s polohami kamenitých posypů s převahou říčního štěrku a větších valounů, později 
i opuky a břidlice, které jsou následně převrstveny uloženinami se zvýšeným podílem rozložené organické složky a drob
ného komunálního odpadu (úlomky dřev, zvířecích kostí atd.). Opakující se skladba rychle narůstajících vrstev je pak 
typická pro celé raně a vrcholně středověké období vývoje antropogenního nadloží na ploše náměstí. Pojem spontánní 
akumulace, jak ho do odborné literatury zavedl L. Hrdlička (2001, 210), tak spolehlivě vystihuje okolnosti a podmínky, 
za kterých toto souvrství vznikalo. Mezi hlavní příčiny uvedeného jevu lze zařadit zvětšující se hustotu zástavby staro-
městského areálu, výrazně narůstající počet jeho obyvatel, kteří se intenzivně věnují rozličné hospodářské aktivitě, 
a také absenci řízené likvidace odpadu.

Vedle zpevněných povrchů se v kontextu souvrství objevují i doklady lehčích dřevěných konstrukcí, po kterých zde 
zůstaly zachovány početné negativy kůlů a kolíků, případně s dochovanými zbytky dřeva (obr. 3, ADB 100, 2015/31). 
Náměstí v této etapě svého vývoje nelze vnímat jako prázdný a vydlážděný prostor. Jeho vnitřní struktura musela být 
před stabilizací jeho funkcí značně proměnlivá, a to včetně zástavby s převahou provizorních objektů a staveb určených 
pro potřebu provozovaných aktivit. Interpretace však v mnoha případech zůstává vzhledem k omezenému rozsahu jejich 
výzkumu značně problematická. Příkladem uvedeného konstatování je starší nález dřevěné konstrukce, označené jako 
odpadní jáma, v místech protipožární nádrže (obr. 3, ADB 100). Při detailní analýze terénní dokumentace je možné 
prohlásit, že pravoúhlá stavba s roubenou konstrukcí o rozměru stran necelých 5 × >6 m, interpretovaná svými nálezci 
jako objekt primárně sloužící na ukládání odpadu, je spíše torzem konstrukce srubového domu, který byl následně 

Tab. 5 
Praha 1, Staré Město, Staroměstské 
náměstí, sonda S02, výzkum 2015/31. 
Přehled archeozoologických nálezů 
rozdělených do jednotlivých časových 
horizontů.

species druh
rs4 rs/vs1 vs1 vs1/vs2 vs/no1 nedat.

n g MNI n g MNI n g MNI n g MNI n g MNI n g
Anser domesticus husa domácí 1 4,7 1
Gallus domesticus kur domácí 2 2 2
Aves indet. neurč. ptáci 1 0,6 1 1 0 1 1 1,1 2 1,1 1
Sus scrofa prase divoké 1 45,6 1
Sus domesticus prase domácí 5 36 1 8 67,3 3 14 143,9 3 1 11 1
Cervus elaphus jelen lesní 1 4,7 1 2 82 1
Ovis/Capra ovce/koza 1 3,6 1 7 36,8 2 13 113,5 3 4 23,9 2
Ovis aries ovce domácí 1 9,1 1
Capra hircus koza domácí 3 93 1
Bos taurus tur domácí 3 23,6 1 42+4cf. 857,3 4 30 813,2 3 8 166,2 3 4 113,4
Large ungulate velký kopytník 3 23 1 4 30,3 42 348,1 35 271,4 10 56,6
Medium mammal středně v. savec 1 4,1 6 21,6 30 68,3 4 12,9 1 4,9
Homo sapiens člověk rozumný 1 7,5 1
Mammalia indet. neurč. savci 1 0,6 24 57,5 14 25,8 6 6,8 3 6,5
total celkem 9 63,1 2 10 58,7 3 140 1541 14 143 1533,4 14 35 278,5 7 8 124,8
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po svém zániku zavezen odpadky. Existence domovní stavby na veřejném prostranství by nebyla ničím 
výjimečná i z toho důvodu, že v západním sousedství tohoto nálezu máme pro mladší novověké období 
doložený jednopodlažní dům, využívaný pro komunální potřeby města (budova tzv. městské strážnice; 
Havrda–Podliska 2015, 241, obr. 2). Pro omezený počet archeologických dokumentačních bodů zatím 
není možné se jednoznačně vyjádřit k jejich prostorovému uspořádání a stavebním proměnám. V otázce 
funkce tradičně převažuje spojení s tržními aktivitami, které se zde bezpečně provozovaly (např. stavby 
prodejních lavic, krámců nebo kotců, ohrad či přístřešků pro zvířata a drobná řemesla).

Utváření povrchu terénu a jeho zarovnání mělo vliv na charakter a členění zdejší zástavby tvořené zdě-
nými domy kvádříkové konstrukce, které bezpečně již na počátku 13. století zafixovaly obvod náměstí 
v jeho dnešním rozsahu (Havrda–Podliska 2015, 241, obr. 2). Informace k podobě starší zástavby po 
obvodu náměstí před vybudováním kvádříkových domů postrádáme. Podstatná je však skutečnost, že 
v žádné archeologické sondě nebyl nalezen pozůstatek dřevohliněného domu, který by svým půdorysem 
zasahoval do náměstí. V následné době i přes proměnu stavební a slohové formy domovní zástavby 
jejich půdorys již výrazněji nezasáhl do plochy náměstí. Stavební aktivita této doby se promítla do podo-
by sídlištní stratigrafie náměstí pouze formou stavebního odpadu ukládaného převážně v těsné blízkosti 
obvodové zástavby (Hrdlička 2000, 208–211). Na zbylé ploše pokračoval nárůst terénní stratigrafie ve 
stejné podobě jako dříve. Plochy zpevněné kamennými posypy se vzrůstajícím podílem opuky a břidlice 
převrstvovaly uloženiny organického odpadu. Na vybraných místech a trasách byly dlažby nahrazovány 
náročnějšími konstrukcemi z dřevěných roštů uložených do písčitého lože a překrytých plochými břidlico
vými deskami (obr. 3, ADB 2015/31). Vzhledem k značně omezenému rozsahu odkryvu však neznáme 
jejich přesnou podobu, rozsah a funkci.

Součástí infrastruktury veřejného prostranství byla též zařízení spojená s veřejně využitelnými vodními 
zdroji (studny, kašny, vodovody). V prostoru Staroměstského náměstí však zatím postrádáme pro starší 
periodu vývoje náměstí archeologicky potvrzený doklad jejich přítomnosti. Mladší etapu zde dokládají 
pozůstatky renesanční Krocínovy kašny, částečně dokumentované i archeologicky, a zbytky dřevěného 
vodovodního potrubí (obr. 3, ADB 2217–2220, 2015/31). Za obtížně interpretovatelný lze považovat nález 
tzv. jámy s košatinou z prostoru bývalé protipožární nádrže (obr. 3, ADB 100), označené autory výzku-
mu jako vodní rezervoár ze 13. století. Dva velmi podobné objekty, jejichž zánik byl datován do 2. pol. 
13.–14. století byly objeveny ve staroměstském Klementinu. Oba zde byly označeny jako studny, jejichž 
stěny nebyly tvořeny roubením z lomových kamenů, ale byly zpevněny obdobně jako u nálezu ze Staro-
městského náměstí dubovými kůly a dřevěným výpletem. Jejich dna se nalézala těsně pod hladinou spod
ní vody s tím, že jejich původní hloubka se pohybovala od 3 do 3,5 m (Havrda 2000, 268; Havrda 2017, 
27). V případě, že by objekt na Staroměstském náměstí měl sloužit jako studna, stejně jako objekty v Kle
mentinu, musela by být jeho hloubka značná – cca 6 m, což se výzkumem v roce 1943 nepodařilo potvrdit.

Svou výpověď o zdejším prostoru a jeho funkci přinášejí i drobné movité nálezy, které je možné považo-
vat za předměty ztrátové nebo odpadní povahy. Vedle nejpočetněji zastoupených zlomků nádob z kera-
miky a skla se jedná o drobné předměty z barevných kovů (kování), polotovary a výrobky z kosti, frag-
menty oděvů a usňové obuvi, ztrátové mince nebo součásti ze zvířecích postrojů včetně podkov. Rozsah 
a způsob exkavace u většiny zdejších výzkumů založený na dokumentaci odhalených řezů a jejich vzor-
kování přinesl zatím spíše obsahově chudé nálezové soubory (srovnej např. Bureš–Dragoun 1991, 274; 
Dragoun 1981; 1982; Hrdlička 1982; 1991; 2000, 194), které nedosahují materiálové pestrosti ve srovnání 

s například nálezy z výzkumu polských náměstí (např. Buśko 1998). Výjimkou jsou v tomto případě nálezové soubory 
z nejstaršího a nejmladšího výzkumu z prostoru náměstí (obr. 3, ADB 100 a výzkum 2015/31).

Na podkladě archeologických výzkumů je možné konstatovat, že plocha Staroměstského náměstí byla již od počátku 
své existence největším veřejným prostranstvím pravobřežního centra podhradí a místem provozování důležitého pod-
hradního trhu, o kterém se v průběhu 12. století zmiňují i písemné prameny (Fiala 1966, 39–40; Ledvinka 2015). Jeho 
podoba byla formována umístěním na rozhraní dvou výškově odstupňovaných říčních teras a průběhem starších cest, 
které sledovaly jejich okraje. Po obvodu náměstí se velice záhy začala objevovat domovní zástavba, která prostorově 
vymezila jeho tvar, který se již od průběhu vrcholného středověku výrazně nezměnil. Do podoby terénní stratigrafie zdej
šího nadloží se výrazně zapsaly hlavně rozmanité varianty zpevnění povrchů, překryté rychle rostoucím komunálním 
odpadem. Dynamický proces nárůstu antropogenního nadloží Staroměstského náměstí se na podkladě výpovědi archeo
logických pramenů stabilizuje až na sklonku vrcholného středověku (14. století). Archeologická zjištění tak rámcově 
korespondují s písemnými prameny, kdy se nám pro uvedené období objevují zprávy o vzrůstajícím zájmu městské 
obce na podobě a údržbě veřejného prostranství (Tomek 1892, 555). Následující vývoj terénu zde již nebyl ve znamení 
spontánního nárůstu uloženin, ale v řízené údržbě veřejného prostranství spojené s likvidací odpadků.

Příspěvek archeologie ve spolupráci s dalšími vědními obory představuje důležitý vklad do diskuse o podobě veřejných 
prostranství středověkých měst. Cestou ke zlepšení našich vědomostí je především pečlivější a systematičtější práce 
s dosavadní pramennou základnou, která není stále odpovídajícím způsobem vyhodnocována. Historická náměstí a jejich 
výzkum představují pomyslný klíč k řešení řady témat urbánní povahy. Vzhledem k významu a funkci veřejných pro-
stranství pro dnešní obyvatele měst je i připravenost archeologie vysoce aktuální se svými tématy zájmu a metodickými 
přístupy terénního výzkumu.

Článek vznikl v rámci výzkumného cíle archeologie financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO).

Obr. 27 
Práce archeologů při dokumentaci 
výkopu pro inženýrské sítě na Staro-
městském náměstí, výzkum NPÚ 
v Praze č. 2014/19. Foto: J. Havrda.
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For a long time, the issue of the development of public space has been a germane topic of medieval archaeology. 
Its study is mainly grounded in the analysis of historic sources where sources of archaeological nature are the most 
important ones. Recently, the number of sites has risen significantly with the expansion of cities. Nonetheless, this situa
tion is not fully true for the historic centre of Prague, as no extensive archaeological research has been carried out there 
over the past several decades. The situation in the historically most valuable space of Prague – Old Town Square – is 
an example of the aforementioned declaration because during the past 70 years there has been as few as 45 archaeo-
logical reference points which encompass an area of slightly more than 7 % of about 1.5 hectares of today’s square. 
Traditionally, the origin of Old Town Square is associated with the expansion process of the settlement below Prague 
Castle on the right bank of the Vltava during the 11th century and the ruler’s intention to establish a new marketplace 
below the castle. Previously, the area had been used for funeral purposes only. Archaeological findings of small burial 
sites of the 9th–10th centuries have been evidenced in several places. The locations of reinforced stone and gravel walking 
surfaces connected directly with the geological bedrock provide evidence of its use and transformation into a public space. 
However, dating is difficult due to the lack of datable findings. The following stratigraphic development of the space is 
associated with the dynamic growth of deposits. The look of the historic overburden has been influenced significantly 
by the geomorphology of the location situated in two terraced levels whose height difference between the northern and 
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southern sides of today’s square reaches up to 2 metres. With respect to the archaeological point of view, the earliest 
stage of the space reveals an alternation of sandy and earthy deposits, at places with the layer of stone fill where sand 
gravel and bigger pebbles prevail; later, marlstone and slate emerged which were then covered with deposits with a greater 
amount of decomposed organic elements and municipal waste. The repeated composition of the quickly assembled layers 
is typical of the development of the anthropogenic overburden of the square during the Early and High Middle Ages. 
The increasing density of the Old Town Square housing development, the growing number of inhabitants, who intensely 
exercised various economic activities, and the absence of any regulated waste removal are the primary causes of the 
phenomenon described above. In addition to reinforced surfaces in the context of geological formation, evidence of light 
wooden structures has been uncovered revealing multiple traces of posts and stakes, sometimes even with preserved 
wood residue. At this developmental stage, the square cannot be understood as an empty and paved area. Its inner 
structure must have been significantly variable prior to the stabilisation of its functions. Isolated remnants of wooden 
houses in today’s square, whose function remains unknown, provide evidence of this structure. The terrain and its levelling 
off also affected the character and division of the peripheral development which was formed by ashlar stone houses that 
shortly delimited the square’s area which began at the end of the 12th century. The building activity of this time is reflec-
ted in the appearance of the overburden stratigraphy of the square only in the form of the construction waste deposited 
primarily in close proximity to the peripheral housing. The growth of the terrain continued the same as previously in the 
remaining area. The areas, which were reinforced with stone fills and an increasing amount of construction waste, were 
overlaid with deposits of organic waste. At selected places, paving was replaced with more complex structures made of 
wooden grating set in a sandy bed and covered with flat stone slabs. Publicly available sources of water were part of the 
public space infrastructure. In Old Town Square, however, such evidence is missing. Recently, brand new information 
for our study appeared in the form of the first complex environmental analysis of eco facts. The conducted macro residual 
analysis from research No. 2015/31 evidenced a rather multifarious collection of 90 species of plants in the square as well 
as 28 utility or potentially utility plants. The analysis of wood and coals documented 17 taxa of woody plants. Furthermore, 
an analysis of a small collection of animal bones provided important information. Many ambiguities are still encountered 
during the interpretation of plant residues in the horizons of streets and public areas of medieval towns, for example 
a relatively small number of macro residues of grass area types in organic material deposited in pavements and a great 
amount of pollen of these kinds in the same layers. The origin of a great amount of macro residues of cereal weeds in 
layers with a small number of caryopses is unclear. In the case of Old Town Square, the results of macro residual analysis 
of waste geological formations allude to the significant occurrence of horse manure. Diasporas of meadows and pastures 
indirectly indicate manure depositing in public spaces. From an economic point of view, cereal with prevailing rye and millet 
are the most important group of detected utility plants. The composition of carbonised macro residues of largegrained 
cereal (wheat, rye, barley, oat) may reflect the real situation of cereal that was consumed. The rather plentiful noncar-
bonised areas of millet and cereal weeds may be related to the additional feeding of horses or cattle with the remains of 
cereal threshing which later occurred in the manure. The locally growing rubble site plants further indicate the aeration 
and disruption of street sediments, their trampling and thickening as well as significant soaking and eutrophication. Botanic 
analyses evidenced household waste and probably also human faeces deposits in the square. Human excrements 
(although on a small scale) are evidenced by the macro residues of some utility plant kinds that passed easily through 
the human digestive system, e.g. achaenes of strawberry, fig, blackberry, and raspberry plants. The macro residual ana
lysis further documented some less frequently documented activities which took place in public areas. The marketplace 
function of the area in question may be indicated by the remarkable detection of hazelnut shells, otherwise rather spora-
dic in towns, and animal bones. Evidence of edible chestnut consummation is interesting and rather isolated in Prague 
(and associated with the marketplace function of the area). Abundantly occurring cucumber seeds and hops achaenes 
in the layers of the square may be associated directly with the sale of these items. The analysis of wood and coals mostly 
provided information about the composition of firewood or charcoal as well as construction wood. Similar to streets in 
other Czech medieval towns, this Old Town Square waste was undoubtedly used for intentional, yet provisional filler 
for muddy streets.

Despite the differences in relation to the current situation, it is quite probable that the extent of pollution of the central part 
of Old Town Square did not exceed a certain functional limit. The intentional deposit of waste in other areas of the square, 
however, cannot be excluded. Over time, the results of the macro residual analysis have proved an increasing level 
of hygiene in the public areas of the City of Prague as well as the gradual diversion from the processing of agricultural 
commodities directly in the city residential areas.

As it emerges from archaeological research, one may declare that the area of Old Town Square has always been an 
important public space of the right riverbank centre as part of the settlement below Prague Castle and as a significant 
marketplace. It has been formed by its position on the edges of two river terraces and passage of earlier roads which 
followed these edges. Multifarious variants of surface reinforcement covered with municipal waste, among other things 
produced by activities that took place on the square, influenced significantly the look of the terrain stratigraphy of the local 
overburden. The dynamic process of the rise of the anthropogenic overburden of Old Town Square stabilised as late as 
the end of the High Middle Ages (until the late 14th century), as it emerges from archaeological resources, when the first 
written records appeared about the growing interest of the municipality in the look and upkeep of the public space. The 
following development of the terrain was not characterised by the growth of deposits, but by the regulated upkeep and 
stabilisation of the public space surface.
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Fig. 1 
Old Town Square in Prague viewed 
from the Old Town Hall tower; view 
towards east. Photo by M. Frouz V., 
2015.

Fig. 2 
Old Town Square in Prague and its 
vicinity in the imperial imprint of the 
Map of the Stable Cadastre 1842. 
Source: ČÚZK.

Fig. 3 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square and its vicinity with marked 
archaeological reference points, situa-
tion in 2017. An updated database 
of the detailed map of archaeological 
reference points in the Prague Herit-
age Area has been used (Hrdlička 
2009). 1 – archaeological reference 
points (areas, lines, and spot probes); 
2 – new reference points implemen-
ted after 2009 and marked with the 
reference number of research carried 
out by the National Heritage Institute 
in Prague; 3 – current housing 
development. Graphic elaboration: 
S. Babušková and J. Hlavatý.

Fig. 4 
An area of archaeological research 
on the site of an anti-fire water tank 
in 1943 (Hrdlička 2009, ADB 100). 
There are visible fragments of 
a wooden half-timbered structure in 
the trench. View towards east to Tyn 
School. Archives of the Institute of 
Archaeology in Prague, neg. no. 4.036.

Fig. 5 
Residues of a pit with a wooden 
structure from research in 1943. 
Archives of the Institute of Archaeo-
logy in Prague, neg. nos. 4.029+4.035.

Fig. 6 
Fragment of a wooden half-timbered 
structure from research in 1943. 
Archives of the Institute of Archaeol-
ogy in Prague, neg. no. 4.031.

Fig. 7 
Situation of archaeological research 
on the site of the anti-fire water tank 
in 1943 (Hrdlička 2009, ADB 100) 
with marked detected sections as well 
as buildings and structures. Documen-
ted stratigraphic units: 1 – wooden 
half-timbered structure; 2 – pit with 
a wooden structure; 3 – small round 
pit; 4 – other similar pit; 5 – big pit or 
recess with muddy filling; 6 – collap-
sed masonry (Knor 1944). Graphic 
adjustment: S. Babušková.

Fig. 8 
Joined cross-section of the historic 
overburden around the water tank 
construction pit in 1943. An A–D part 
of the section. Legend for the detec-
ted stratigraphic units taken over and 
adjusted based on the description 
in the finding report (Knor 1944). 
1 – river deposit (bedrock); 2 – black 
layer with organic admixtures (wood, 
bones, leather scraps); 2b–e – layers 
with round stones that gives an 
impression of paving; 4 – grey-black 
layer with a sand and marlstone grit 
admixture; 5 – most recent construc-
tion residues (cables, etc.); 6 – simi-
lar to the layer no. 2, occurrence of 
wood; 6a – rubbish layer with admix-
ture containing wood, leather, and 
animal bone particles; 7 – similar 
tothe layer no. 4 with fragments of 
marlstone and bricks; 8 – wooden 
elements (pegs). Graphic adjustment: 
S. Babušková.

Fig. 9 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square. Vertical profile of the over-
burden from a water pipeline trench 
dug in the square in front of the end 
of Týnská Street (research 
no. 2012/06). 1 – reconstruction 
of the square surface (recent paving 
and its bed); 2 – backfills of under-
ground utilities trenches; 3 – sand 
and earth layers with additional con-
struction waste; 4 – reinforcement 
of the square surface with a stone 
grit (river round stones, sporadically 
marlstone); 5 – dark clayish deposits 
with remarkable amount of organic 
elements; 6 – fluvial earth and sand 
sediment deposited on the surface 
of the gravel terrace (geological bed-
rock). Drawing by J. Hlavatý, 2012.

Fig. 10 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square. Vertical profile of the over-
burden from a gas pipeline trench 
dug in the square in front of house 
no. 551 (research no. 2014/19). 
1 – reconstruction of the square 
surface (recent paving and its bed); 
2 – backfills of underground utilities 
trenches; 3 – sand and earth layers 
with additional construction waste 
(Middle Ages); 4 – reinforcement 
of the square surface with a stone 
grit (river round stones, sporadically 
marlstone); 5 – dark clayish deposits 
with remarkable amount of organic 
elements including wood particles; 
6 – fluvial clay and sand sediment 
deposited on the surface of the 

gravel terrace (geological bedrock); 
7 – red fire clay; 8 – sunken buildings 
filled with secondarily transferred 
river sand and gravel; 9 – deposited 
grey sand with earth, the earliest 
anthropogenic layer deposited 
on the bedrock surface. Drawing 
by J. Hlavatý and K. Žďárský, 2014.

Fig. 11 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square. Vertical profile of the over-
burden from a water pipeline trench 
dug in the square in front of house 
no. 604 (research no. 2015/13). 
1 – reconstruction of the square 
surface (recent paving and its bed); 
2 – backfills of underground utilities 
trenches; 3 – earthy landfills with 
additional construction waste; 
4 – reinforcement of the square 
surface with a stone grit; 5 – dark 
clayish deposits with remarkable 
amount of organic elements; 6 – red 
fire clay. Drawing by J. Hlavatý, 
2015.

Fig. 12 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square. Situation of test pits 01 
and 04 of research No. 2015/31 in 
the area of the demolished Marian 
Column (hatched area). Graphic 
elaboration by P. Kaplan. Source: 
ČÚZK.

Fig. 13 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square. Test pit 02, research 
No. 2015/31. The walking level 
s. j. S02-16 reinforced with marlstone 
pieces up to 30 cm, round stones, 
quartzite, and sporadic fragments 
of wood and slate, and with high 
amount of organic matter. Photo 
by P. Kaplan.

Fig. 14 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square. Test pit 02, research 
No. 2015/31. The walking level 
s. j. S02-23 formed by large stones 
of greywacke slate, sporadic round 
stones. Photo by P. Kaplan.

Fig. 15 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square. Test pit 02, research 
No. 2015/31. A wooden structure 
formed by wood s. j. D1 and D2 after 
the partial removal of stone slabs, 
s. j. S02-23. Photo by P. Kaplan.

Figures
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Fig. 16 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square. Test pit 02, research 
No. 2015/31. The walking surface 
s. j. S02-34 formed by river sandy 
gravel with earth, multiple round sto-
nes up to 12 cm in diameter, random 
marlstones up to 25 cm in diameter, 
quartzite fragments up to 20 cm in 
diameter, and sporadic fragments 
of wood. Photo by P. Kaplan.

Fig. 17 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square. Joined vertical cross-section 
of test pit S02, research No. 2015/31 
with marked key stratigraphic com-
ponents: N – reconstruction of the 
square surface (recent paving and its 
bed); M – recent works, underground 
utilities (20th century); L – masonry 
from the Marian Column foundations 
(1650–1918); K – construction tren-
ches and other disruptions (17th cen-
tury); J – earthy backfills with stones 
(14th–15th centuries); I – stone grit 
and organic earth (14th century); 
H–G – stone grit and organic earth 
(13th–14th centuries); F – walking 
level made of greywacke slate with 
a wooden structure set in a sandy 
bed and organic earth (after 1283); 
E – stone grit and organic earth 
(13th century); D – post holes 
(12th–13th centuries); C – sandy earth 
with small amount of organic parts 
(12th–13th centuries); B – stone grit 
formed by dense sandy gravel with 
earth (12th century); A – fluvial earth 
and sand sediment deposited on 
the surface of the gravel terrace 
(bedrock). Elaborated by P. Kaplan 
and S. Babušková.

Fig. 18 
Development scheme of test pits of 
research No. 2015/31 on Old Town 
Square, Prague 1, Old Town. Elabora-
ted by J. Podliska and S. Babušková.

Fig. 19 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square. Cross-section S02-RV with 
marked medieval walking levels, test 
pit 02, research No. 2015/31. 1 – cur-
rent paving; 2 – reinforcement of the 
surface with a stone grit; 3 – fluvial 
earth and sand sediment deposited 
on the surface of the gravel terrace 
(bedrock). Graphic elaboration by 
P. Kaplan and S. Babušková.

Fig. 20 
Selection of findings from the late 
13th and first half of the 14th century, 
test pit S02, research No. 2015/31 
on Old Town Square, Prague 1, Old 
Town. Elaborated by S. Babušková.

Fig. 21 
Wooden elements D1 and D2 from 
the test pit S02, research No. 2015/31 
on Old Town Square, Prague 1, Old 
Town. Elaborated by S. Babušková.

Fig. 22 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square, research No. 2015/31. 
Results of archaeobotany macro 
residual analysis showing the repre-
sentation of macro residues of cereal 
(n=38). Red – carbonised macro 
residues; black – non-carbonised 
macro residues.

Fig. 23 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square, research No. 2015/31. 
Results of archaeobotany macro 
residual analysis, ecology interpre-
tation (n=1542).

Fig. 24 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square, research No. 2015/31. 
Representation of dominant taxa 
in particular layers, expressed as 
a percentage.

Fig. 25 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square, research No. 2015/31. 
Results of coal analysis, numeral 
proportions of woody plants (n=326).

Fig. 26 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square, research No. 2015/31. 
Results of the analysis of non-carbo-
nised wood, numeral proportions of 
woody plants (n=539).

Fig. 27 
Archaeologists documenting the 
trench for underground utilities on 
Old Town Square. Photo by J. Havrda.

Tab. 1 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square, test pit S02, research 
2015/31. List of archaeobotany 
and palynology samples.

Tab. 2 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square, test pit S02, research 
2015/31. Results of the analysis 
of vegetable macro residues.

Tab. 3 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square, test pit S02, research 
2015/31. Results of the analysis 
of wood and coals.

Tab. 4 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square, test pit S02, research 
2015/31. Results of pollen analysis.

Tab. 5 
Prague 1, Old Town, Old Town 
Square, test pit S02, research 
2015/31. Overview of archaezoology 
findings categorised in certain 
periods of time.
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