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Krajinou archeologie, krajinou skla – tudy vede odborná dráha PhDr. Evy Černé, 
jíž je publikace věnována. Širokému studijnímu zaměření jubilantky s  těžištěm 
v oblasti sklářství odpovídá rozdělení knihy do tří oddílů. První obsahuje výsledky 
vybraných archeologických terénních výzkumů, archivního studia a  zpracování 
(neskleněných) nálezových souborů, spojených se severozápadními Čechami. 
Druhý oddíl se věnuje hutím, pecím a  příslušnému vybavení, jejich identifikaci 
v terénu a historickým dokladům jejich provozu. Eleganci a barevnost skleněných 
výrobků, typologii a  chronologii široké škály předmětů a  výsledky jejich 
přírodovědných výzkumů předvádí třetí oddíl. Chronologický rámec knihy sahá 
od  doby laténské ve  2.–1. století př. Kr. až do  20. století, geografické prostředí 
tvoří střední a  východní Evropa s  exkurzy do  Středomoří a  na  Přední Východ. 
Publikace dokumentuje nezbytnost multidisciplinárního přístupu k  modernímu 
archeologickému výzkumu a zejména ke studiu skla a sklářství. Prezentována je jak 
práce s  archeologickými a  historickými prameny včetně ikonografie a  heraldiky, 
tak archeometrická a  technologická problematika a  aplikace dendrochronologie 
a  magnetometrie. Čtenář dostává nejen informace o  aktuálních archeologických 
výzkumech a  nálezech v  Čechách a  velké části Evropy, ale především získává 
přehled o  současném stavu studia prehistorického a  historického skla a  skláren. 
Připojena je souborná bibliografie prací Evy Černé.

Through the Landscape of Archaeology, Through the Landscape of Glass is a fitting 
description of the career path of PhDr.  Eva Černá, to whom this publication is 
dedicated. The book’s three sections reflect Eva’s broad range of specialisation, 
with a focus on glass. The first presents the results of archaeological excavations, 
archive studies and the processing of (non-glass) find assemblages connected with 
northwest Bohemia. The second section is devoted to glassworks, furnaces and 
the relevant equipment, their identification in the field and historical evidence 
of their operation. The third section then presents the elegance and colour of 
glass products, the typology and chronology of a broad spectrum of artefacts and 
the results of their scientific analyses. The chronological framework of the book 
stretches from the La Tène period in the 2nd and 1st century BC up to the 20th 
century and the geographic frame is central and eastern Europe with excursions 
to the Mediterranean and Near East. The publication documents the necessity of 
a multidisciplinary approach to modern archaeological research, especially in the 
study of glass and glassmaking. Both the work with archaeological and historical 
sources, including iconography and heraldry, and archaeometric and technological 
issues and the application of dendrochronology and magnetometry are presented. 
In addition to information on current archaeological excavations and finds in 
Bohemia and a large part of Europe, readers above all receive an overview of the 
contemporary state of the study of prehistoric and historical glass and glassworks. 
A comprehensive bibliography of Eva Černá’s works is included.
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1. Úvod 
Skleněné kroužky a  prstýnky v  Čechách tvoří 
typickou složku skleněných artefaktů 11.–13. 
století. Když Eva Černá v  roce 1981 publiko-
vala jejich nálezy z  Prahy-Klárova, otevřela 
tím dveře do  studia velmi zajímavé kapitoly 
poznání hmotné kultury tohoto období nejen 
z pohledu českého, ale i mezinárodního.1 Touto 
studií bychom rádi na její práci navázali a jako 
téma jsme si vybrali právě nálezy těchto arte-
faktů z Prahy. Věnovat se budeme vzniku jejich 
pramenné základny a představíme jejich aktuální 
třídění. Na základě charakteristiky nálezů z his-
torického centra, resp. katastrů Prahy, Hradčan, 
Malé Strany, Starého Města, Josefova, Nového 
Města a Vyšehradu, se pokusíme charakterizo-
vat jejich prostorovou a sociální topografii. 

1 K  problematice skleněných kroužků a  prstýnků 
v Čechách Černá 1981; 2000; 2007; v širším kontextu Čer-
ná et al. 2015; Černá – Tomková 2017; na Moravě napo-
sledy Sedláčková – Zapletalová 2012; v Polsku a v širších 
evropských souvislostech s  další literaturou Pankiewicz 
– Siemianowska – Sadowski 2017 a Siemianowska – Pan-
kiewicz – Sadowski 2018.

2. Prameny ke studiu

Východiskem pro naši práci se stala odborná 
literatura, v  níž lze najít informace především 
k  lokalitám jako je Pražský hrad (Borkovský 
1953; Boháčová – Frolík – Petříčková – Žegklitz 
1990; Durdík – Frolík – Chotěbor 1999; Frolík 
– Maříková-Kubková et al. 2000; Boháčová 
– Blažková 2011; Frolík 2017) a  Vyšehrad 
(Vlačiha 1913; Nechvátal 2004, 331, obr. 378: 
16; Varadzin 2015, 374), od  80. let pak oje-
diněle i  z  ostatních území Prahy. S  výjimkou 
výše uvedeného článku E. Černé (1981), který 
obsahuje podrobné popisy, kresebnou doku-
mentaci i  výsledky semikvantitativních analýz, 
a  předběžné publikace přehledu nálezů skla ze 
sídlištního areálu u kostela sv. Petra na Novém 
Městě (Bureš – Kašpar – Vařeka 2000, 22–23, 
obr. 3: 5–9; Vařeka – Bureš 1997, 146) se zpra-
vidla jedná pouze o dílčí informace (Havrda – 
Tryml 2013, 121) či jen zmínky (Dragoun 1988, 
188; 2003, 161; Podliska 2009, 163).
 Základním pramenem se pro nás staly 
archeologické evidence Národního památko-
vého ústavu, územního odborného pracovi-
ště v  Praze a  Archeologického ústavu AV ČR 

Abstract 
Glass rings and finger-rings were important glass ornaments in Europe from the 10th century to the 13th/14th cen-
tury. Their numbers have been expanded by 400 finds from archaeological excavations in Prague. Their occurrence 
throughout the entire territory of medieval Prague from the 11th century is documented, with a highpoint in the 
12th–13th century. These artefacts represent ornaments worn by residents in the pre-location and early location 
phases of the Prague towns (Lesser Town, Old Town) and both castles – Prague Castle and Vyšehrad.

Keywords
Bohemia, Central Europe, Middle Ages, glass rings
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v  Praze, resp. jeho pracoviště na  Pražském 
hradě. Zásluhou M. Vyšohlída (Archaia) 
jsme měli možnost seznámit se též s  evidencí 
skleněných artefaktů z  výzkumu na  náměstí 
Republiky. V  této souvislosti je třeba upozor-
nit na mimořádnou informační hodnotu těchto 
institucionálních evidencí, které zprostředková-
vají informace o vybraných skupinách nálezů již 
v období, kdy ještě nejsou k dispozici nálezové 
zprávy a odborné publikace výzkumů.
 Doplňkovým pramenem byly nálezové 
a  investorské zprávy uložené v  Archivu nále-
zových zpráv Archeologického ústavu AV 
ČR,  Praha, v. v. i., a  v  archeologickém odboru 
NPÚ ÚOP v Praze. Hodnota nálezových zpráv 
pro artefaktuální archeologii je jednak v rovině 
evidenční (seznamy sáčků, inventáře a podrob-
nější sumarizace nálezů), jednak v  tom, že nás 
uvádějí do  světa nálezových kontextů a posky-
tují základní chronologické opory. Současně 
je jejich hodnota jako zdroje informací o kon-
krétních nálezech limitována nejen dobou zpra-
cování a  dobovými standardy, ale především 
odlišným zaměřením nálezových zpráv. Tyto 
zprávy zpravidla neobsahují detailní informa-
ce o  nálezech, nejde-li o  nálezy mimořádné 
hodnoty. U zpráv z některých výzkumů se např. 
sice objevují údaje o nálezech skla, o typu nálezu 
však informace chybějí. 
 Do  katalogu (tab. 7 – příloha na CD) jsme 
zahrnuli celkem 302 kroužků/prstýnků,2 z nichž 
podstatná většina je dochována.3 Z  uvedené-
ho počtu jsme z  území Hradčan, Malé Strany 
a  Starého Města neměli při dokumentaci 
a popisu fakticky k dispozici jen 15 nálezů. Dva 

2 Součástí katalogu v  tab. 7 není dalších 97 kroužků/
prstýnků z  výzkumu společnosti Archaia vyvolané-
ho stavbou obchodního centra Paladium (čp. 1078/II) 
na náměstí Republiky na Novém Městě pražském v letech 
2003–2006, které budou zpracovány samostatně. Tři nále-
zy z výzkumu NPÚ z téže akce jsou součástí katalogu. 
3 Nálezy jsou uloženy v depozitářích Národního památ-
kového ústavu, ú. o. p. v Praze (některé nálezové soubory 
ze starších výzkumů již byly předány Muzeu hl. m. Prahy, 
další budou postupně předávány), společnosti Archaia 
o. s., Národního muzea, oddělení starších českých dějin, 
Muzea hl. m. Prahy a  Archeologického ústavu AV ČR, 
Praha. V souvislosti se zprovozněním nového depozitáře 
v objektu Jízdárny na Pohořelci bylo zahájeno postupné 
předávání nálezů z  archeologických výzkumů na  Praž-
ském hradě do sbírek Pražského hradu (Správa Pražského 
hradu). Několik nálezů je dočasně umístěno v  expozici 
Příběh Pražského hradu.

předměty se pro svůj špatný stav nedochovaly 
(výzkum Karmelitská čp. 387/III a Nebovidská 
čp. 459/III). U několika nálezů ze Starého Města 
jsme pracovali pouze s informacemi, které byly 
publikovány či pouze zmíněny v nálezové zprávě. 
Jednalo se o  sedm nálezů ze sídliště u  kostela 
sv. Petra Na Poříčí (ul. Petrská, Mlynářská, Kli-
mentská, čp. 1216/II, Bureš – Kašpar – Vařeka 
2000, 22; Vařeka – Bureš 1997, 146). Z nálezo-
vých zpráv jsme čerpali údaje o kroužku z Helli-
chovy ulice čp. 632/III (Zavřel – Čiháková 2007) 
a  z  domu čp. 660/I v  ulici U  obecního domu 
(Omelka – Řebounová 2009). Informace o skle-
něném kroužku nalezeném při výzkumu v  čp. 
425/III v  ulici Újezd/Říční pochází z  evidence 
Muzea hl. m. Prahy. V  případě souboru 
z Hradčan se nedochovaly dva zlomky z areálu 
u kostela Panny Marie (Borkovský 1953, obr. 25, 
28). Nálezy z  Vyšehradu jsou dle současného 
stavu poznání nejstaršími archeologicky získa-
nými kroužkovými ozdobami z  Prahy, čemuž 
odpovídá nejen absence informací o jejich přes-
nější lokalizaci a  nálezových okolnostech, ale 
též velký podíl nedochovaných kroužků a jejich 
zlomků, 16 z 25 (tab. 7). 

3. Evidence a popis
Dostupné údaje o  skleněných kroužcích a  prs-
týncích z  Prahy byly postupně shromažďová-
ny, revidovány, průběžně probíhala observace 
a popis dochovaných a nám přístupných nálezů, 
které se staly základem katalogu. Ten byl 
převeden do  podoby databáze v  programu 
Access, která zahrnuje kompletní údaje 
o  lokalizaci, vzhledu, datování a  nálezových 
okolnostech kroužků včetně údajů o  zdroji 
informací i  o  uložení předmětu. Redukovanou 
podobu představuje tab. 7. 
 Nálezy jsou evidovány pořadově v  rámci 
jednotlivých katastrů, a  to na  Pražském hradě 
ve  směru od  východu k  západu, na  ostatních 
abecedně.  Každý katastr má své vlastní číslo-
vání s ohledem na předpoklad dalšího nárůstu 
fondu. Čísla v databázi a v tab. 7 jsou určující též 
pro označení nálezů ve fotografické či kresebné 
dokumentaci.
 Z evidenčních důvodů je měřen vnější průměr 
kroužkových ozdob, pro účely typologické-
ho určení průměr vnitřní. Pokud předmět jeví 
výraznější rysy asymetrie (větší než ±1–2 mm),  
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lze uvádět největší a  nejmenší hodnotu prů- 
měru. Měřena je také výška obroučky, even-
tuálně tloušťka v  případě malých zlomků, kdy 
není odvoditelná z rozdílu vnějšího a vnitřního 
průměru. 
 Evidována je úplnost kroužků a  prstýnků, 
tj. zda jsou celé neporušené, celé ve  zlomcích, 
dochované dílčím způsobem (polovina, třetina) 
či jako drobné zlomky. Skutečnost, že podstatná 
část kroužků a prstýnků se nachází ve zlomcích, 
vede ke komplikacím při určení jejich průměru. 
U  zlomků menších než třetina ji lze zpravidla 
určit jen přibližně, údaje jsou proto uvedeny 
v závorce. Drobné zlomky jsou evidovány jako 
neměřitelné. Statisticky zpracovatelná je tak 
v  tomto směru výhledově pouze část fondu. 
Pozorovatelné jsou určité zákonitosti v  tom, 
jak se kroužky lámaly. V  případě prstýnků se 
štítkem se často samostatně dochovává právě 
pouze výsek se štítkem. 
 Samostatnou položku tvoří průřez, který mů- 
že být ve  tvaru písmene D (D), oválu (O), 
kroužku (K). V  některých případech je oblý 
kroužek zploštělý ve  spodní části (A). Některé 
exempláře mají průřez v  podobě zaobleného 
D (D/O; obr. 1). Existují případy, kdy je vůbec 
problém přesně rozlišit, o jaký průřez se jedná, 
zvláště pokud se v průběhu obvodu mění. Výji-
mečné je šikmé seříznutí na vnitřní straně mezi-
kruží, jehož stěny tím nabývají kónického tvaru. 
Pokud obroučka nemá konstantní rozměry 
a  rozšiřuje se, k  popisu průřezu je doplněno 
písmeno r.
 V  případě barvy je základním problémem 
u řady artefaktů určení, zda se jedná o původní 
barvu skla, nebo o barvu sekundárně změněnou 
korozí, která může být povrchová, stejně jako 
prorůstat celým předmětem. V  tom případě je 
barva skla uvedena jako neurčená a  popsána 
je barva korozních produktů. Koroze bývá 
často v  odstínech černé, šedé a  hnědé barvy, 
jindy v  odstínech světle hnědých, okrových, 
bělavých, narůžovělých. U  některých kroužků 
barva prosvítá zpod koroze bílé či okrové barvy 
či je patrná na řezu zlomků. Právě ony případy, 
kdy je původní sklo patrné pod černou vrstvou 
koroze, nás upozorňují na  to, že za  takových 
okolností je měření průměru kroužků zkreslené. 
Obzvláště komplikované, resp. bez mikrosko-
pického průzkumu a chemické analýzy fakticky 
nemožné, bývá rozlišit, zda lesklá černá barva 
znamená původní barvu nebo formu koroze.

 Databáze obsahuje údaje o datování nálezo-
vého kontextu uvedeném v literatuře či nálezové 
zprávě, dále údaje, které v  souvislosti s přípra-
vou příspěvku poskytli jednotliví kolegové, 
vedoucí výzkumů. V případech nezpracovaných 
výzkumů jsme zvolili pouze orientační datování 
11.–13. stol.

4. Terminologie 
Východiskem pro terminologické označení 
základních typů kroužků a  prstýnků je mor-
fologicko-typologické schéma vytvořené již 
na sklonku 50. let J. Olczakem (1958, 213; 1959, 
87, obr. 4; nověji Olczak 2000), které je přebírá-
no a dále upřesňováno (Černá 1981, 393; Černá 
– Tomková – Hulínský 2015; Pankiewicz – Sie-
mianowska – Sadowski 2017, 38; Sedláčková – 
Zapletalová 2012; Siemianowska – Pankiewicz 
– Sadowski 2018, 1, Fig. 1; Steppuhn 2002, 95). 
Pro drobné skleněné předměty ve tvaru kroužku 
jako celek bez rozlišení typu volíme označení 
kroužkové ozdoby.
 První skupinu kroužkových ozdob tvoří ty, 
u nichž nepochybujeme, že se jedná o prstýnek 
(obr. 2): prstýnky se štítkem, který je integrální 
součástí obroučky (PI), prstýnky s  přitaveným 
plochým štítkem či kapkou skla (PN) a prstýnky 
s  nataveným plochým štítkem a  jinobarevným 
očkem (PNO). 
 Druhou skupinu tvoří skleněné kroužky 
o  vnitřním průměru větším než 14–15 mm4, 

4 Jako rozhraní mezi kroužky/prstýnky a kroužky je pova-
žována zpravidla hodnota vnitřního průměru pohybující 
se mezi 13–15 mm (Ullrich 1989, 59, Abb 4; Steppuhn 2002; 
96; Pankiewicz et al. 2017, 38; Siemianowska – Pankiewicz – 
Sadowski 2018, 1; podobně pro dobu laténskou Karwowski 
2004, 49). V  souladu se S. Siemianowskou považujeme 
za hranici hodnoty 14–15 mm. Při rozhodování o zařazení 
ozdob, jejichž vnitřní průměr se nachází v tomto mezním 
intervalu k  prstýnkům a  prstýnkům/kroužkům či krouž-
kům pak obdobně přihlížíme i k dalším znakům předmětu 
jako je prezence štítku či síla obroučky.

Obr. 1. Schematické tvary průřezů skleněných kroužko-
vých ozdob (D, O, D/O, K, A). Kresba S. Babušková.
Fig. 1. Simplified cross-section forms of glass ring orna-
ments (D, O, D/O, K, A). Drawing S. Babušková.



258

Krajinou archeologie, krajinou skla

který dovoluje jejich využití jako prstýnků. 
Protože však i tyto nálezy nejsou až na výjimky 
nacházeny ve  funkčním kontextu na  prstu 
a mohly sloužit i  jako ozdoba jiného typu, než 
je prsten, volíme pro ně – v souladu s termino-
logií E. Černé – termín kroužky/prstýnky. Ty 
mohou být buď jednobarevné, zpravidla z prů-
svitného skla (K/P), nebo polychromní (K/P-D), 
jejichž obroučka z průsvitného či opakního skla 
je zdobena jinobarevným, nejčastěji žlutým 
vláknem/vlákny či skvrnami (obr. 2).
 Poslední skupinu tvoří skleněné kroužky 
o vnitřním průměru do 14–15 mm, který podstat-
ně omezuje jejich využití jako prstýnků (obr. 2).5  

5 Kroužky o  průměru 13–14 mm mohly též sloužit jako 
dětské prstýnky, eventuálně být nošeny i dospělými oso-
bami, ovšem nikoliv na třetím, ale druhém článku prstu 
(Olczak 1958, 215; 2000, 314). 

Označujeme je jako kroužky (K).6 Charakteris- 
tickým znakem je menší pravidelnost, než jak 
je tomu u prstýnků a kroužků/prstýnků. Často 
bývá pozorovatelné rozšíření obroučky, buď 
plynulé, nebo s  překryvem konců kroužku. 
Střed kroužku pak není totožný se středem 
mezikruží. Právě pro tuto skupinu artefaktů 
někteří němečtí badatelé volí termín Ringperlen 
(Ullrich 1989; Steppuhn 2002).7  Podnětem pro 
toto označení je nejspíše jejich prezence v hro-
bových kontextech, resp. těch v poloze u hlavy,8 
přestože většina nálezů pochází ze sídlišt-
ních situací. Značná část kroužků je postižena 
korozí, povrchovou či hloubkovou, což znemož-
ňuje určit původní barvu a  snižuje estetickou 
hodnotu předmětů. Současně koroze omezuje 
další analytické využití v  oblasti archeometric-
kého výzkumu. Případná měření pak charakte-
rizují korozní produkty, nikoliv sklo samotné. 
 Observace a  deskripce konkrétních nálezů 
naznačily značnou vnitřní variabilitu jednotli-
vých typů. Např. vedle kroužků se silnou, často 
se rozšiřující obroučkou lze vyčlenit subtilnější 
kroužky o  menší síle obroučky (obr. 2). Jejich 
utřídění se však budeme věnovat až v budouc-
nosti, až bude možno využít též další, dosud 
nepublikované soubory. 

5. Topografie nálezů kroužků 
a prstýnků
Do roku 2018 se podařilo shromáždit základní 
informace o  302, respektive 399 (tab. 1; srv. 
pozn. 2) nálezech skleněných kroužkových 
ozdob, prstýnků, kroužků/prstýnků a  kroužků, 
lokalizovaných na území hlavního města Prahy 
a s jedinou výjimkou (Praha-Čimice) pocháze-
jících z  historického jádra města včetně dvou 
opevněných strategických výšinných poloh, 
6 V aktuální terminologii pro Slezsko (Pankiewicz – Sie-
mianowska – Sadowski 2017; Siemianowska – Pankiewicz 
– Sadowski 2018, 1, Fig. 1) odpovídají prstýnky se štítkem 
termínu piersćonki s oczkiem /finger rings with glass gem-
stones, kroužky/prstýnky výrazu piersćonki – obrączki/
(finger) band-rings, kroužky jsou kółka/rings (Siemia-
nowska – Pankiewicz – Sadowski 2018, 1, Fig. 1). 
7 Srv. též terminologie laténských skleněných kruhových 
ozdob (Karwowski 2004).
8 Mimořádný soubor z tohoto pohledu reprezentuje hrob 
53 z pohřebiště Berlin-Spandau, Krowelstrasse obsahující 
jak malé kroužky ve funkci Ringperlen, tak dva skleněné 
prstýnky (Ullrich 1989, 159).

Obr. 2. Typy skleněných kroužkových ozdob. PI – 
prstýnek se štítkem, který je integrální součástí obroučky, 
PN – prstýnek s  nataveným štítkem (kapkou), PNO – 
prstýnek s  nataveným štítkem a  jinobarevným očkem,  
K/P-D – kroužek/prstýnek s  výzdobou, K/P – kroužek/
prstýnek jednobarevný, K  – kroužek (vnitřní průměr 
do  15 mm, robustnější a  subtilnější varianta). Vybrané 
nálezy z katastru Malé Strany a Starého Města.
Fig. 2. Types of glass ring ornaments. PI – finger-ring with 
plate that is an integral part of the hoop, PN – finger-ring 
with applied plate (drop), PNO – finger-ring with applied 
plate and eyelet of a  different colour, K/P-D – ring/fin-
ger-ring with decoration, K/P – monochrome ring/finger-
-ring, K – ring (inner diameter up to 15 mm, robust and 
subtile variant), Selected finds from the cadastre of the 
Lesser Town and Old Town.
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Pražského hradu a  Vyšehradu. Byly zjištěny 
na přinejmenším 67 výzkumech na cca 47 loka-
litách.9 Úvodem představíme topografii nálezů 
dle jednotlivých katastrů, abychom se v  násle-
dující subkapitole zamysleli nad jejich sociální 
topografií a širšími časoprostorovými vztahy.
9 Za  lokalitu na  území pražské předlokační aglomerace 
je považována parcela. Počet výzkumů je ve  skutečnos-
ti větší, neboť na  některých velkých parcelách proběhlo 
v  průběhu několika desetiletí více výzkumů. Na  Praž-
ském hradě vychází označení lokalit z názvů areálů, které 
jsou základními evidenčními jednotkami pro dané úze-
mí. Na Vyšehradě je situace komplikována nedostatkem 
údajů o prostorové lokalizaci značného počtu nálezů, což 
znemožňuje určení přesného počtu lokalit a  výzkumů 
v Praze. 

5. 1. Distribuce nálezů
Hradčany, Pražský hrad
Z  katastru Hradčan včetně Pražského hradu 
je v  současnosti evidováno 130 kroužkových 
ozdob na 11 lokalitách (tab. 1, 2, 7; obr. 3). Počet 
je třeba brát jako orientační, neboť vysoká frag-
mentarizace nedovoluje vždy jednoznačnou 
rekonstrukci skutečného počtu jedinců z  těch 
archeologických situací, kde se kroužky vysky-
tují ve větším počtu. Odlišnosti v síle obroučky 
fragmentů z  jednoho nálezového kontextu – 
s  ohledem na  proměnlivé rozměry obrouček –  
mohou, ale nemusí být vždy kritériem pro roz-
lišení více jedinců. Nálezy byly získány během 

Obr. 3. Výskyt skleněných kroužkových ozdob v Praze. Vysvětlivky: A – 1–3 ks, B – 4–7 ks, C – 8–11 ks, D – 12–40 ks, 
E – více než 40 ks, F – území osídlené ve 12. století, G – opevnění 13. stol., H – hranice katastrů. 
Fig. 3. Occurrence of glass ring ornaments in Prague. Key: A – 1–3 pcs, B – 4–7 pcs., C – 8–11 pcs, D – 12–40 pcs,  
E – more than 40 pcs, F – territory settled in the 12th century, G – 13th-century fortification, H – cadastre borders. 
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Katastr Charakteristika nálezového prostředí Počet lokalit Počet výzkumů Celkový počet 
předmětů

Malá Strana
součást pražské předlokační aglomerace – opevněné 
podhradí (civitas Praga), po r. 1257 vrcholně středo-
věké město, osady Nebovidy, Újezd

13 14 67

Staré Město součást pražské předlokační aglomerace, po r. 1230 
vrcholně středověké město 12 15 51

Josefov
součást pražské předlokační aglomerace, po r. 1230 
součást vrcholně středověkého Starého Města obýva-
ná židovským obyvatelstvem

2 2 5

Nové Město
součást pražské předlokační aglomerace,  
osady před hradbami vrcholně středověkého města,  
osada Na Poříčí

6 7 120

Hradčany

Pražský hrad: do 12. stol. raně středověký hrad, sou-
část aglomerace civitas Praga, od 12. stol. románský 
hrad s následnými transformacemi v době gotické; 
Hradčany (do založení města ve 14. století) – před-
hradí hradu, součást raně středověké aglomerace ci-
vitas Praga, součást pražské předlokační aglomerace

11 26 130

Vyšehrad raně a vrcholně středověký hrad X (2) X (2) 25

Čimice středověká ves s tvrzí, zázemí Prahy 1 1 1

Celkem   47 67 399

Č. lok.
HRADČANY, PRAŽSKÝ HRAD Typ předmětu

Lokalita K K/P K/P-D P PN PI neurč. celkem

1 PH – Lobkovický palác (1978, 1982, 
1983, 1985) 24 3           27

2 PH – Jiřské nám. (1985, 1986, 1989) 7 1         3 11

3 PH – Tereziánské křídlo (1938, 1991) 3   1   2     6

4 PH – III. nádvoří (1927, 1928, 1993)   3 1         4

5 PH – čp. 48 (1984) 1             1

6 PH – Jižní křídlo (1937, 1938, 1948) 53 3         2 58

7
PH – Severní křídlo (průchod), Slévá-
renský dvůr, VÚS (1982–1983, 1985, 
1987, 1991–1993)

7 2         1 10

8 PH – u kostela Panny Marie (1930, 1950) 2 3         2 7

9 PH – IV. nádvoří (1930) 1             1

10 Hradčanské nám. – Salmovský palác 
(1991) 2           1 3

11 Loretánské nám. (1935) 1   1         2

Celkem   101 15 3 0 2 0 9 130

Tab. 1. Přehled pražských výzkumů, z nichž pocházejí kroužkové ozdoby.
Tab. 1. Overview of Prague excavations that produced ring ornaments.

Tab. 2. Hradčany a Pražský hrad. Výskyt kroužkových ozdob dle jednotlivých lokalit a  typů. Čísla lokalit odpovídají 
číslování na mapě na obr. 3.  
Tab. 2. Prague Castle and Hradčany. Occurrence of ring ornaments by individual sites and types. Site numbers corre-
spond to the map on fig. 3.
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26 výzkumů od  20. let po  90. léta 20. století. 
Již výzkumy před 2. světovou válkou prokázaly 
výskyt kroužků, prstýnků a  kroužků/prstýnků 
na více místech centrální a západní části Praž-
ského hradu (Tereziánské křídlo, III. nádvoří, 
Jižní křídlo, IV. nádvoří a jeho rozhraní s II. ná- 
dvořím v  prostoru tehdy ještě neobjeveného 
kostela P. Marie), jakož i na Hradčanech (Lore-
tánské nám.). Výzkumy poválečné éry potvr-
dily výskyt tohoto typu artefaktů v  uvedených 
areálech a  jejich topografii rozšířily směrem 
na  východ (Jiřské náměstí, Lobkovický palác), 
na  sever (Severní křídlo – Víceúčelový sál, 
Slévárna, průjezd na  II. nádvoří), na  Hradča-
nech pak o Salmovský palác. Směrem na západ 
od  dřevohlinitého opevnění vymezujícího 
na západě III. nádvoří, ve 12. století nahrazené-
ho románskou hradbou, nálezů postupně ubývá. 
V úvahu je však přitom třeba vzít menší rozsah 
plošných výzkumů situací 11.–13. století.
 Přes relativně velký počet nálezů je třeba si 
povšimnout jen velmi nízkého počtu prstýnků 
se štítkem (Tereziánské křídlo: obr. 4: 39, 42) 
a  kroužků/prstýnků zdobených jinobarev-
nou, resp. žlutou dekorací v  podobě vláken 
(Tereziánské křídlo a  III. nádvoří: obr. 4: 40, 
48), eventuálně v  kombinaci s  nepravidelnými 
skvrnami (Loretánské nám: obr. 4: 129). Zjištěn 
nebyl žádný prsten se štítkem jako integrální 
součástí obroučky. O  něco početnější složku 
tvoří jednobarevné kroužky/prstýnky, tedy 
kroužky o průměru 15 mm a vyšším. Nejčastěj-
ší je barva zelená (obr. 4: 45–47, 102–103, 112, 
118–119), eventuálně tyrkysová (obr. 4: 28, 122). 
Od  kroužků/prstýnků z  III. nádvoří, Jižního 
křídla, Jiřského náměstí a  Severního křídla 
se odlišují kroužky/prstýnky z  Lobkovického 
paláce a z Jižního křídla, resp. románské studny, 
vyznačující se korozí, která znemožňuje určit 
původní barvu.
 V  nálezovém fondu z  katastru Hradčan 
dominují kroužky, tedy ozdoby s  průměrem 
menším než 15 mm. Sotva v osmi případech je 
možno určit barvu, která je převážně zelená či 
tyrkysová, a  to u  kroužků z  Pražského hradu 
ze Severního křídla, resp. Víceúčelového sálu, 
a  z  prostoru u  kostela Panny Marie, pouze 
v  jediném případě pak z  Lobkovického paláce 
(16, 32, 110, 113, 114, 118), nebo černá (29?, 
111?). U všech ostatních kroužků je barva neur- 
čitelná, neboť ji zakryla koroze v odstínech barev 

černé, šedé a hnědé, nebo světle hnědé, okrové 
a  bělavé. Na  řadě zlomků je pozorovatelné, že 
koroze změnila celé tělo kroužku. V  někte-
rých případech se odlišuje barva koroze uvnitř 
a na povrchu kroužku. 
 Z  pohledu topografie je poměrně zajímavé 
zjištění, že kroužky se na  rozdíl od  kroužků/
prstýnků a prstýnků vůbec nevyskytují v prostoru 
III. nádvoří, pokud čp. 48, dům biskupa, bereme 
jako samostatnou lokalitu. I  v  případě, že jej 
budeme vnímat jako součást nádvoří, jednalo 
by se o  marginální nález.  Oba areály přitom 
byly intenzivně zkoumány plošným výzkumem. 
Příčiny lze hledat v  různých oblastech. Jedním 
z důvodů může být dosavadní nedostatečná míra 
zpracování, spíše než způsob výzkumu, který 
– jak víme – přinesl velké množství drobných 
nálezů. Zvážit bude třeba též stavební a funkční 
proměny území mezi románskou bazilikou 
a románskou hradbou ve 12.–13. století.
 Početně největší soubory kroužků byly 
nalezeny jednak na jihovýchodním okraji Praž-
ského hradu v  areálu dnešního Lobkovické-
ho paláce, jednak v  Jižním křídle. V  prvním 
případě se jedná z  větší části o  rozptýlené 
nálezy v  sídlištních situacích, byť s  koncentra-
cemi ve  vrstvě 10 (sonda A/78) a  89B (sonda 
A6/78). V Jižním křídle se většina nálezů kon-
centrovala v jediném místě, ve výplni románské 
studny se známým nálezem „poháru s delfíny“ 
(k nálezům skla z této studny naposledy Černá 
– Vepřeková – Křížová 2018).10 Oba soubory se 
odlišují podobou koroze, jíž podlehla většina 
ozdob. V archeologických kontextech předchá-
zejících výstavbě Lobkovického paláce převa-
žují korozní produkty v odstínech černé, tmavě 
šedé a  tmavě hnědé barvy, zatímco u  nálezů 
z  románské studny v  odstínech světle hnědé, 
okrové, bělavé. Do  jaké míry jsou příčinou 
podmínky, v nichž byly nálezy uloženy a do jaké 
míry složení skla, nelze rozhodnout. V souvis-
losti s nálezy na jižní straně Pražského hradu je 
třeba upozornit též na  nálezy v  Tereziánském 
křídle, které na rozdíl od předchozích pocházejí 
ze situací vně románské hradby.
 S ohledem na to, že většina výzkumů nebyla 
dosud zpracována a vyhodnocena, disponujeme 
pouze omezenými záchytnými body pro chro-
nologii, na něž upozorníme v souvislosti s typo-
10 Vysoký stupeň fragmentarizace kroužků z  románské 
studny komplikuje rekonstrukci skutečného počtu jedinců.
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logií objektů a  nálezových prostředí, z  nichž 
kroužkové ozdoby pocházejí.
 Většina nálezů pochází z  akropole předro-
mánského a  románského hradu, menší část 
z  předhradí či předpolí. V  rámci akropole se 
kroužky vyskytují jak v  její centrální části, tak 
na  okrajích. S  výjimkou Tereziánského křídla 
všechny ostatní nálezy pocházejí z  interiéru 
hradu. Zatím jen s obtížemi detekujeme nálezy 
z  11. století, resp. obecně nálezy z  doby starší 
než románská hradba. Vedoucí předválečných 
výzkumů zaregistrovali superpozici nálezů 
s  povrchem dřevohlinitého opevnění, „valu“. 

Do  doby po  výstavbě románské hradby byly 
datovány kroužky a kroužky/prstýnky z Lobko-
vického paláce. V absolutní chronologii se jedná 
o období nejdříve 2. třetiny 12.–13. století.
 Jen menší část skleněných kroužkových 
ozdob byla objevena ve  výplních objektů, 
zatímco jejich podstatná většina pochází z vrstev 
sídlištního charakteru, někdy odpadních, zpra-
vidla z  období mladších úseků raného a  počá-
tečních fází vrcholného středověku, výjimečně 
též z  novověkých navážek. Nálezy ze Severní-
ho křídla, resp. z  prostor suterénu a  průchodu 
od  Prašného mostu na  II. nádvoří se vyskytu-

a
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Obr. 4a, b. Skleněné kroužkové ozdoby z  Hradčan včetně Pražského hradu. 1–27: Lobkovický palác; 28–38: Jiřské 
náměstí; 39–44: Tereziánské křídlo; 45–48: III. nádvoří; 49 – čp. 48; 50–107: Jižní křídlo; 108–117: Severní křídlo-prů-
chod, Víceúčelový sál-suterén, Slévárenský dvůr; 118–122: u kostela Panny Marie; 125: IV. nádvoří; 126–128: Salmov-
ský palác; 129–130: Loretánské náměstí. Čísla předmětů na  obr. 4–9 odpovídají číslování v  tab. 7. Chybějící nálezy 
a extrémně drobné vzorky nejsou dokumentovány. Foto J. Frolík, M. Košařová, Š. Křížová, M. Růžička.         
Fig. 4a, b. Glass ring ornaments from Hradčany, including Prague Castle. 1–27: Lobkowicz Palace; 28–38: St George´s 
Square; 39–44: Theresian Wing; 45–48: IIIrd courtyard; 49 – no. 48; 50–107: South Wing; 108–117; North Wing–passage-
way, Multipurpose Hall – basement, Foundry Courtyard; 118–122: at the Church of the Virgin Mary; 125: IVth courtyard; 
126–128: Salm Palace; 129–130: Loretto Square. The artefact numbers in fig. 4–9 correspond to the numbering in tab. 7.  
Missing finds and extremely small fragments are not documented. Photo J. Frolík, M. Košařová, Š. Křížová, M. Růžička.         

b

jí ve  stratigrafických komplexech SK IIIa a  SK 
IIIb s  keramikou se zduřelou profilací okraje 
(Boháčová – Herichová 2016, 11–13, 14–16). 
I  když se kroužkové ozdoby ojediněle objevily 
ve  výplni studen na  jiných místech Prahy (viz 

dále), bohatý soubor objevený v  románské 
studně v  Jižním křídle datovaný na  základě 
keramiky a  dalších nálezů do  2. poloviny  
13. století je svým rozsahem v  nejen v  rámci 
Prahy, ale i Čech unikátem. Svou důležitost má 
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i ojedinělý kroužek ve vrstvě „životních“ nečistot 
v severním přístavku domu biskupa, resp. jeho 
fáze III (Boháčová et al. 1990, 177–178; Frolík 
1999, 184, 194). Jednak představuje jeden 
z  nálezů, u  něhož můžeme zúžit datování na   
1. polovinu 13. století, jednak je jediným repre-
zentantem kroužků v církevním prostředí.
 Několik nálezů je v prostorovém vztahu k mla-
dohradištním pohřebištím u  kostela P.  Marie 
a  na  Loretánském náměstí. Zlomek kroužku/
prstýnku 118 (tab. 7; obr. 4) byl objeven v průjezdu 
jižně kostela P. Marie ve vrstvě s lidskými kostmi 
a  esovitými stříbrem plátovanými záušnicemi 
o průměru 17 x 18–19 mm. S ohledem na strati-
grafické vztahy s následnou dlažbou, která mohla 
souviset s jižním přístavkem, jehož vznik je před-
pokládán ve  12. století, nelze vyloučit, že by se 
mohlo jednat o kroužek/prstýnek již z 11. století. 
Ostatní nálezy 119–124 (tab. 7; obr. 4) pocháze-
jí ze hřbitovní vrstvy východně apsidy kostela 
P.  Marie v  blízkosti hrobu HIIN-045 patřícího 
ženě s esovitými záušnicemi velkého průměru (52 
až 54 mm). Právě ony indikují datování výroby 
kroužků nejpozději do  12. století, současně je 
třeba upozornit na to, že hřbitovní vrstva obsahuje 
též keramiku datovatelnou nejen do 2. poloviny 
12., ale též do  13. století (Frolík 2015, 115–116; 
2017, 81). Z pohřebiště na Loretánském náměstí 
pocházejí dvě kroužkové ozdoby, obě s  proble-
matickými nálezovými okolnostmi. Kroužek/
prstýnek 129 (tab. 7; obr. 4) se žlutou výzdobou 
je znám ze sekundární pozice nad pískovcovou 
deskou jednoho z  hrobů (blíže k  problematice 
hrobů 196 a 182 Boháčová – Blažková 2011, 154, 
159). Dnes evidovaný předmět přitom neodpo-
vídá vzhledem původnímu popisu uvedenému 
u  nálezu. Kroužek 130 (tab. 7; obr. 4) lze spojit 
s  jistotou s  hrobem 357. Není však zcela jisté, 
zda se skutečně jednalo o součást výbavy hrobu 
s esovitými záušnicemi o průměru 20–22 mm x 
22–24 mm. Údaje z terénního deníku, že v době 
nálezu byl celý a údaj „u kostry“, podporují pří-
slušnost k  hrobu (pochybnosti o  příslušnosti 
k hrobu blíže Boháčová – Blažková 2011, 64, 210).
 Celkově je možno konstatovat, že nálezy 
z Pražského hradu a jeho hradčanského předpolí 
jsou rozprostřeny na  široké ploše, v  různých 
funkčních částech i  nálezových prostředích. 
Na základě současného stavu poznání dominují 
kroužky nad prstýnky a  kroužky/prstýnky, 
čemuž odpovídá i  rámcové datování převážně 

do 12.–13. století, ve vybraných případech jisté 
datování do  průběhu 13. století. Nelze přitom 
vyloučit, že některé nálezy zvláště kroužků/
prstýnků nemohly být vyrobeny již v  období 
předcházejícím, tj. v 11. století.

Vyšehrad
Z  Vyšehradu je v  současnosti známo pouze 
25 skleněných ozdob kruhového tvaru ze 
starých výzkumů realizovaných před rokem 
1945 (tab. 3, 7). Většina pochází z  Vlačiho-
vy sbírky vzniklé v  období 1888–1908 a  sdru-
žující nálezy z  různých míst hradu, ovšem bez 
možnosti lokalizace konkrétních nálezů (obr. 
3: 45).11 Z publikace vyplývá, že se v roce 1890 
vyskytly severně a západně od kostela sv. Petra 
ve Štulcově ulici (zlomek v  jámě), při zakládá-
ní parku, pravděpodobně Karlachových sadů 
(jeden skleněný kroužek v  eliptické propálené 
proláklině, součást sídlištní situace s  jamami) 
a  dále při stavbě arkád mezi lety 1899–1908 
(skleněné kroužky, sběr z  haldy). Další mohly 
být zahrnuty pod označení skleněné předměty 
z  prostoru kopání hrobů u  baziliky a  v  dalším 
výkopu v nově zakládaném sadu (Vlačiha 1913, 
151, 153, 156–157). Z  16–17 kroužků foto-
graficky zachycených ve  Vlačihově publikaci  
B. Nechvátal (2004, obr. 378) zdokumentoval 
čtyři celé kroužky a čtyři další neúplné (z toho 
jeden kroužek/prstýnek). V  současnosti se 
podařilo identifikovat ve  sbírkách Národního 
muzea pět celých kroužků, jeden modrý, tři 
v různých odstínech zelené a pouze jeden zko-
rodovaný neurčené barvy (obr. 5: 1–5). 
 Další soubor sedmi kroužků, z toho tří nedo-
chovaných, pochází z  výkopů na  vyšehradské 
akropoli v  letech 1930–1931. Dochované tři 
kroužky 20–22 a  jeden kroužek/prstýnek 19 
(tab. 7; obr. 3: 46) se vyskytly v sondách při jejím 
severním okraji, ovšem bližší nálezový kontext 
nebyl zaznamenán, takže nevíme, zda byly 
objeveny v sídlištních situacích, nebo na pohře-
bišti. V  případě kroužků 19, 20 a  21 z  drasel-
ného skla, které byly uloženy v sáčku s esovitou 
záušnicí a zlomkem pletené drátěné čelenky, se 
tak lze přiklonit k  datování buď do  12. století, 
pokud pocházely z  hrobu/pohřebiště, nebo 
do  širšího intervalu 12.–13. století, pocházely-

11 Nelze vyloučit, že upřesňující informace by mohlo při-
nést studium v Archivu Národního muzea.
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li ze sídlištní situace (č. 138–140 in Varadzin 
2015, 374). Alespoň v případě jednoho z nedo-
chovaných kroužků ze sondy 5 v  západní části 
akropole je známo, že byl nalezen v  ohništi 
(Varadzin 2015, 374). Jeden „prstýnek“ pochází 
z novověké navážky, ale vzhledem k tomu, že se 
nedochoval, nelze se vyjádřit k jeho typu a stáří.
Charakteristickým znakem vyšehradského 
fondu kroužků je neúplnost informací a nedo-
statek údajů o  nálezových okolnostech. Buď 
existují nálezy a známe nálezových kontext, ten 
však není lokalizován, nebo známe rámcovou 
lokalizaci nálezu, chybí však přesnější charak-
teristika nálezového kontextu. Případně známe 
lokalizaci i  nálezové okolnosti, samotný nález 
se však nedochoval. Pouze ve  dvou případech 
lze předměty označit jako kroužek/prstýnek, 
převažují kroužky a  – s  ohledem na  neznámé 
rozměry nedochovaných nálezů – neklasifiko-
vatelné skleněné kroužkové ozdoby. Evidován 
není žádný prsten se štítkem či prsten s jinoba-
revnou dekorací.
 Shrneme-li známé informace z  Vyšehradu, 
pak za podstatnou je třeba považovat skutečnost, 
že skleněné kroužkové ozdoby se vyskytovaly jak 
na akropoli, tak na předhradí raně středověkého 

hradu a jsou doloženy jejich nálezy v sídlištních 
situacích. Nálezy pouze rámcově datovatelné 
per analogiam do intervalu 11.–13. století nelze 
využít při řešení chronologických otázek.

Malá Strana
Z katastru Malé Strany známe celkem 67 skleně-
ných kroužkových ozdob z 13 lokalit (tab. 1, 4, 7; 
obr. 3: 12–24). Soubor byl získán při 14 archeo-
logických výzkumech, z  nichž jeden provedl 
Archeologický ústav AV ČR v  Praze, jeden 
Muzeum hlavního města Prahy a 12 pražské pra-
coviště Národního památkového ústavu (tab. 1, 
4, 7). Nejstarší soubor byl shromážděn v letech 
1969 až 1971 při výzkumu Archeologického 
ústavu AV ČR v Praze pod vedením L. Hrdličky 
na Klárově (Hrdlička 1972). Tato akce je pova-
žována za  první precizně provedený výzkum 
v  pražském podhradí a  navíc za  výzkum, při 
kterém byla důsledně respektována složitá 
stratigrafie nálezových situací. Proto je možné 
pokládat publikované datování nálezů provedené 
na základě keramiky za stále relevantní. Vedoucí 
výzkumu poskytl skleněné ozdoby Evě Černé 
ke  zpracování a  publikaci (Černá 1981, 393).  

Č. lok.
VYŠEHRAD Typ předmětu

Lokalita K K/P K/P-D P PN PI neurč. celkem

45 bez lokalizace 8 1       9 18

46 akropole 3 1         3 7

celkem   11 2 0 0 0 0 12 25

Tab. 3. Vyšehrad. Výskyt kroužkových ozdob dle jednotlivých lokalit a typů.
Tab. 3. Vyšehrad. Occurrence of ring ornaments by individual sites and types. 

Obr. 5. Skleněné kroužko-
vé ozdoby z  Vyšehradu. 1–9: 
nálezy ze sbírky K. Vlačihy; 
19–22: nálezy z  výzkumu 
akropole ve 30. letech. Foto M. 
Růžička a podle Varadzin 2015, 
kresby podle Nechvátal 2004.
Fig. 5. Glass ring ornaments 
from Vyšehrad. 1–9: finds from 
the collection of K. Vlačiha; 
19–22: finds from the excavati-
on of the acropolis in the 1930s. 
Photo M. Růžička and after  
L. Varadzin 2015, drawings 
after Nechvátal 2004.
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Další nálezy byly vyjma jednoho získávány až 
od  devadesátých let minulého století, ovšem 
většina souboru byla nalezena až po roce 2000. 
To bylo způsobeno intenzivnější stavební 
činností po roce 1989 a s ní spojených výzkumů 
raně a vrcholně středověkých sídlištních situací. 
Největší kolekce těchto skleněných ozdob 
pochází z  velkého plošného výzkumu části 
předlokační osady Nebovidy (parcely objektů 
Karmelitská čp. 387/III a  Nebovidská čp. 459/
III). Při tomto výzkumu, který proběhl na ploše 
více než 3000 m2, bylo získáno 24 skleněných 
kroužkových ozdob (Havrda – Tryml 2013, 121).  
Po  jejich popisu bylo 11 zařazeno do  kategorie 
kroužek, ostatní do kategorie kroužek/prstýnek. 
Čtyři z nich byly zdobeny jinobarevným (žlutým) 

skleněným vláknem. K  početně větším patří 
soubory z Thunovské ulice čp. 192/III (5 nálezů) 
a z Malostranského náměstí čp. 2/III a ppč. 993 
(celkem 9 + 2). Lokalizace dvou nálezů, podle 
popisů na  sáčcích situovaných do  Nerudovy 
ulice čp. 236/III, je nejistá, neboť jejich existence 
není uvedena v  terénní dokumentaci výzkumu 
a ani v nálezové zprávě (Zavřel 1995). 
 V nálezovém fondu z Malé Strany dominují 
kroužky (K), tedy ozdoby s průměrem menším 
než je 15 mm (tab. 4). Celkem jich bylo nalezeno 
31. Do  kategorie kroužek/prstýnek (K/P), tedy 
k  ozdobám s  průměrem větším než 15 mm, 
bylo zařazeno 17 artefaktů. K  nejzajímavějším 
nálezům patří 9 kruhových ozdob zdobených 
jinobarevným sklem (obr. 6: 7, 20, 21, 24, 37, 38, 

Č. lok.
MALÁ STRANA Typ předmětu

Lokalita K K/P K/P-D P PN PI neurč. celkem

12 Hellichova čp. 632/III (1999) 1             1

13 Josefská čp. 626/III (1999) 2             2

14 Karmelitská čp. 379/III (1996) 1             1

15 Karmelitská čp. 387/III a Nebovid-
ská 459/III (2003–2004) 11 7 4       2 24

16 Klárov ppč. 710 (1969–1971) 2 4 2   1   2 11

17 Letenská čp. 28, 29, 32, 33 (2006) 3 1           4

18 Malostranské nám. čp. 2/III 
(2004–2005) 5 2 1   1     9

19 Malostranské nám. čp. 258/III 
(1990) 1             1

20
Malostranské nám. ppč. 993/ 
u sv. Mikuláše, u Trojičního 
sloupu (2007, 2018)

1 1           2

21 Nerudova čp. 236/III (1994) 1 1           2

22 Říční čp. 425/III (1984–1985)             1 1

23 Saská ppč. 1045 (1999) 2           2 4

24 Thunovská čp. 192/III (2011) 1 1 2       1 5

Celkem   31 17 9 0 2 0 8 67

Tab. 4. Malá Strana. Výskyt kroužkových ozdob dle jednotlivých lokalit a typů. 
Tab. 4. Prague–Lesser Town. Occurrence of ring ornaments by individual sites and types. 
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49, 63, 67), respektive žlutou dekorací v podobě 
vláken (K/P-D). Nejméně (2x) byly zastoupe-
ny prsteny, a to konkrétně prsteny s nataveným 

štítkem, který tvořil integrální součást obroučky 
(obr. 6: 33, 51). Osm nálezů nebylo možné přes- 
něji typologicky zařadit.

Obr. 6. Skleněné kroužkové ozdoby z Malé Strany (srv. tab. 7). Foto J. Hlavatý, I. Kyncl, kresba S. Svatošová podle Zavřel 
– Čiháková 2007.
Fig. 6. Glass ring ornaments from Prague-Lesser Town (see tab. 7). Photo J. Hlavatý, I. Kyncl, drawing S. Svatošová after 
Zavřel – Čiháková 2007.
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 Barva malostranských nálezů byla nejčastěji 
zelená (19x). Zastoupeny byly i  kroužky žluté 
až okrové (9x), tmavě i  světle modré až zele-
nomodré (9x). Vzácně se vyskytly i  tyrkysové, 
černé a hnědé (obr. 6). U 15 černě zbarvených 
artefaktů postižených korozí nebylo možné 
původní barvu určit. 
 Přestože většina nálezů pochází z  velkých 
plošných výzkumů ukončených po  roce 2005, 
které nebyly zatím detailněji zpracovány 
do  podoby nálezové zprávy (Karmelitská čp. 
387/III/ Nebovidská čp. 459/III, Malostran-
ské nám. čp. 2/III, Letenská ul. čp. 28/III+ 
29/III+31/III+32/III) a  některé jsou dokonce 
ještě v terénu neukončené (Thunovská čp. 192/
III), lze tyto soubory i  při současném stavu 
zpracování datovat a  vyhodnotit.12 Většina 
nálezů, kromě dvou kroužků nalezených zjevně 
v sekundárním uložení – ve vrstvách datovaných 
do 15.–16. století, pochází z běžných sídlištních 
situací závěru raného a počátku vrcholného stře-
dověku, nejčastěji z vrstev vzniklých na intenziv-
ně využívané ploše raně středověké aglomerace, 
která se po polovině 13. století transformovala 
ve vrcholně středověké město. Část skleněných 
kroužkových ozdob byla vyzdvižena ze zahlou-
bených objektů, z  nichž jen u  několika byla 
možná přesnější interpretace (studna, poloza-
hloubené dřevohliněné domy, sloupová jáma, 
příkop raně středověkého opevnění, příkop 
před městskou vrcholně středověkou hradbou, 
zděná konstrukce). Pouze u  několika artefaktů 
je možné se vyjádřit detailněji k  nálezovému 
kontextu. Z komunikací pocházejí dva kroužky. 
Jeden kroužek byl nalezen ve  vrstvě „životní 
špíny“ z  poloviny 13. století, která se uložila 
nad valouny zpevňující povrch komunikace 
(Thunovská čp. 192/III, obr. 3: 24). Ze souvrst-
ví vrcholně středověkých dlažeb zkoumaných 
na  horním Malostranském náměstí pochází 
další malý kroužek (obr. 3: 20). Malý skleněný 
kroužek byl získán z  podkladové vrstvy pod 
raně gotickou opukovou dlažbou rotundy  
sv. Václava (obr. 3: 18). Část kroužků byla 
nalezena v blízkosti pyrotechnologických objek- 
tů, z  nich patrně většina souvisí s  výrobou 
a zpracováním železa – lokality Klárov, Letenská, 

12 Při datování části malostranských nálezů se opíráme 
o informace, které nám laskavě poskytla J. Čiháková. 

Malostranské náměstí, Saská, Thunovská (obr. 3: 
16, 17, 18, 23, 24). Část z tohoto souboru kroužků 
však patrně spíše souvisí se sídlištními situace-
mi (vrstvami) překrývajícími výrobní areály. 
Do  spojitosti s  pohřbíváním lze z  Malé Strany 
snad klást pouze jeden předmět, a  to kroužek/
prstýnek zdobený žlutým vláknem. Nalezen 
byl na  Klárově v  zásypu hrobu z  2. poloviny  
13. století, nelze však vyloučit, že s  hrobovým 
kontextem nesouvisí. Do výplně hrobové jámy se 
mohl dostat přemístěním ze starších sídlištních 
situací (obr. 3: 16; 6: 36). Žádný další malostran-
ský nález není ve vztahu k pohřebištím. 
 Z  hlediska topografie nálezů kroužků 
na  katastru Malé Strany je možné konstatovat, 
že byly nalezeny jak v centrální části podhradí, 
v oblasti Malostranského náměstí (obr. 3: 13, 17, 
18, 19, 20), tak na jeho periferii. Největší soubor 
pochází z  osady Nebovidy (obr. 3: 15). Další 
soubor byl získán ze sídliště na dnes již zaniklém 
ostrově „pod mostem pražským“ – na Klárově 
v místě pozdější osady Rybáře (obr. 3: 16). Menší 
soubor pochází z  výzkumu areálu s  výrob-
ními železářskými objekty, který se v  2. po- 
lovině 13. století nalézal u  západního konce 
Juditina mostu, u  paty mostecké věže, ovšem 
před městskou hradbou (Saská ul., obr. 3: 23). 
 Z  celého malostranského souboru krouž-
kových skleněných ozdob by pouze 4 kroužky 
(obr. 6: 40, 41, 42, 43) bylo možno spojit s cír-
kevním prostředím. Skleněné ozdoby, z nichž tři 
jsou datovány do konce 13. století, byly nalezeny 
při výzkumu v areálu augustiniánského kláštera 
u  sv. Tomáše (obr. 3: 17). Městiště s  kostelem  
sv. Tomáše, který původně náležel břevnovské-
mu benediktinskému konventu, získali spolu 
s  přilehlými parcelami roku 1286 augustiniáni 
poustevníci (Čiháková – Havrda 2008, 220). 
 Časové zařazení nálezů z  katastru Malé 
Strany bylo zpravidla učiněno díky doprovod-
né chronologicky citlivé keramice a na základě 
analýzy stratigrafie sídlištních situací, kterou 
provedli vedoucí výzkumů. Obecně lze konsta-
tovat, že většina nálezů pochází ze 12. a 13. sto- 
letí. Do  2. poloviny 13. století náležejí některé 
soubory skleněných ozdob z míst vně vrcholně 
středověké městské hradby vybudované po  lo- 
kaci města v roce 1257, a to z Klárova a ze Saské 
ulice. Do 2. poloviny, respektive konce 13. sto- 
letí byly datovány tři kroužky nalezené v  blíz-
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kosti městské hradby v areálu augustiniánského 
kláštera sv. Tomáše v  Letenské ulici, do  konce 
13. století dva kroužky nalezené v zásypu studny 
v  Josefské ulici. K  mladším nálezům patří 
i  artefakt objevený v  souvrství dlažeb datova-
ných do  13.–14. století na  horním Malostran-
ském náměstí. K nejmladším nálezům patří dva 
kroužky z  výzkumu v  Karmelitské/Nebovidské 
ulici, které jsou datované do  širšího intervalu  
2. poloviny 13. – 1. poloviny 14. století, z nichž 
jeden byl nalezen mezi opukovými kameny tvo-
řícími zděnou konstrukci. Zatím nejmladší spo-
lehlivě datovaný kroužek byl získán při výzkumu 
hutnického železářského výrobního areálu  
2. poloviny 13. století v Hellichově ul. čp. 632/
III (obr. 3: 12). Objeven byl v  zásypu poloza-
hloubeného dřevohliněného domu, který zanikl 
na  počátku 14. století stejně jako celý řemesl-
nický okrsek (Zavřel – Čiháková 2007, tab. 173; 
Zavřel – Tryml – Havrda 2012, 101–102; Havrda 
– Podliska 2011, 84). 
 Pouze dva z  malostranských kroužků 
je možné bezpečně datovat do  11. století. 
První kroužek/prstýnek o  vnitřním průměru 
16 mm byl nalezen v  roce 2018 na  horním 
Malostranském náměstí (obr. 3: 20) a je datován 
do  průběhu 11. století. Objeven byl v  sídlištní 
vrstvě spolu s  keramikou s  kalichovitou profi-
lací okraje a  s  jedním zlomkem pocházejícím 
z nádoby s archaicky zduřelým okrajem. Dosud 
nejstarší nález byl učiněn při výzkumu ve sklepě 
domu čp.  387/III v  Karmelitské ulici (obr. 3: 
15). Zde byl v  roce 2004 nalezen tmavě zelený 
nezkorodovaný kroužek (obr. 6: 22) o vnitřním 
průměru 11 mm (Havrda – Tryml 2013, 48,  
obr. 45: 5201-1). Kromě kroužku pochází ze 
stejné situace modrozelený korálek o  průměru 
7 mm. Oba skleněné předměty byly objeveny 
v raně středověkém sídlištním souvrství s množ-
stvím kůlových jamek a  s  nevelkými zahlou-
benými objekty svědčícími patrně o  lehkých 
nadzemních stavbách. Místo nálezu se nachá-
zelo na ploše jižní části opevněného malostran-
ského podhradí, pouze několik metrů severně 
od  dřevohliněné hradby, která suburbium 
chránila. Sídlištní situace je datována kerami-
kou s kalichovitým okrajem do 2. poloviny 10. 
či zde spíše až do 1. poloviny 11. století (Havrda 
– Tryml 2013, 48). 

Staré Město a Josefov

Z  katastru Starého Města a  Josefova13 dosud 
známe ze  14 lokalit celkem 56 skleněných 
kroužkových ozdob (tab. 1, 5, 7; obr. 7). Získány 
byly při 17 archeologických výzkumech (obr. 
3: 25 až 38). Z  toho z  Josefova pochází z nále-
zových souborů dvou výzkumů provedených 
na  dvou parcelách celkem pět skleněných 
kroužkových ozdob. Popisovaný nálezový fond 
se začal vytvářet při stavbě požární nádrže 
na  Staroměstském náměstí, která byla vyhlou-
bena v roce 1943. Další kroužek pochází z roku 
1971 z  výzkumu vyvolaného stavbou obchod-
ního domu Kotva (nám. Republiky čp. 656/I). 
Podstatná část skleněných kroužkových ozdob 
byla získána až po  roce 1990. Nejvíce jich 
pochází z  větších výzkumů ze  severozápadní 
části Starého Města, z areálu Klementina (8 ks) 
a z jeho okolí – parcely domů čp. 1061/I ve Valen-
tinské ulici (9 ks) a čp. 223/I v Řetězové ulici (7 
ks). Další početně významnější soubor kroužků 
byl nalezen v  severní části katastru Starého 
Města v  Bílkově ulici čp. 863/I (6 ks). Překva-
pivě nebyl žádný kroužek/prstýnek objeven při 
plošných výzkumech dvou parcel ve  východní 
části Starého Města v  Dlouhé ulici čp. 721/I 
a  Benediktské ul. čp. 1100/I, při kterých byly 
prozkoumány dobře dochované sídlištní situace 
datované do 12.–13. století (Havrda 2011a, 408; 
2011b, 410). Všechny výzkumy, kromě nejstar-
ší akce, provedlo pražské pracoviště Národního 
památkového ústavu.14 Ostatní nálezy jsou roz-
ptýleny takřka po celé ploše, na které bylo v 30. 
– 40. letech 13. století lokováno Staré Město.
 Nálezy pocházejí převážně z větších výzkumů. 
Publikovány nebyly, až na  jeden prstýnek 
objevený při dokumentaci v  interiéru Staro-
nové synagogy (Dragoun 2003, 161, obr. 6: 9).  
13 Pro potřeby katalogu byly nálezy z  katastru Josefova, 
tj. z plošně nevelkého území nalézajícího se takřka upro-
střed katastru Starého Města, přičleněny k nálezům sta-
roměstským.
14 Nelze vyloučit, že další staroměstské nálezy skleněných 
kroužkových ozdob jsou obsaženy v ještě nezpracovaných 
souborech získaných při výzkumech dalších archeologic-
kých institucí (např. výzkumy v  Sixtově domě v  Celetné 
ulici, na  Ovocném trhu, u  Obecního dvora čp. 800/I či 
v  areálu Anežského kláštera). Velice zajímavé výsledky 
může v  budoucnu přinést zpracování nálezů z  výzkumů 
v areálu Týnského dvora – Ungeltu, který právě v 12. a 13. 
století sloužil kupcům přicházejícím do Prahy.
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Buď je o  nich stručná zmínka v  předběžných 
informacích o  výzkumech (Dragoun 1988; 
Omelka 2003) nebo jsou uvedeny v nálezových 
zprávách (Havrda 2006; 2010; 2012; Havrda 
a kol. 2019) a ve zprávách investorských (Havrda 
2000a; 2000b; Havrda – Omelka 2000; Omelka – 
Řebounová 2009). Část starších akcí není zatím 
vyhodnocena a  detailnější zprávy o  nich chybí 
(Staroměstské nám. – požární nádrž, nám. Repu- 

bliky čp. 656/I – OD Kotva; Rybná čp. 682/I). 
 V  nálezovém fondu ze Starého Města 
a  Josefova převažují kroužky (K), tedy ozdoby 
s  průměrem menším než je 15 mm (tab. 5). 
Celkem jich bylo nalezeno 24. Do  katego-
rie kroužek/prstýnek (K/P), tedy k  ozdobám 
s průměrem větším než 15 mm, bylo zařazeno 19 
artefaktů. K  nejzajímavějším nálezům patří tři 
kruhové ozdoby zdobené jinobarevným sklem 

Č. lok.
JOSEFOV  

A STARÉ MĚSTO Typ předmětu

Lokalita K K/P K/P-D P PN PNO PI neurč. celkem

25
Červená 1, 
Staronová 
synagoga (1998)

1 3             4

26 U Staré školy čp. 
153/V (1999) 1               1

27 Bílkova čp. 863/I 
(1998) 1 4     1       6

28 Karlova čp. 223/I 
(1996) 1 3 1         2 7

29
Karlova ppč. 1108, 
před čp. 149/I 
(1986)

        1       1

30
Klementinum 
čp. 1040/I (2010, 
2011, 2012)

  6  1   1       8

31 Liliová čp. 248/I 
(2005) 1               1

32
nám. Republiky 
čp. 656/I (OD Kot-
va) (1971)

1               1

33 Rybná čp. 682/I 
(1992) 3             1 4

34 Rybná čp. 693/I 
(1999, 2001) 5               5

35
Staroměstské nám. 
ppč. 1090, protipo-
žární nádrž (1943)

3               3

36 U Obecního domu 
čp. 660/I (2007)               1 1

37 U Radnice čp. 13/I 
(2000) 3 2             5

38 Valentinská čp. 
1061/I (2016) 4  1 1     1 1 1 9

Celkem   24 19 3 0 3 1 1 5 56

Tab. 5. Staré Město a Josefov. Výskyt kroužkových ozdob dle jednotlivých lokalit a typů. 
Tab. 5. Prague – Old Town and Josefov. Occurrence of ring ornaments by individual sites and types. 
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(obr. 7: 18, 23, 54), respektive žlutou dekorací 
v podobě vláken (K/P-D). Nejméně (celkem 5x) 
byly zastoupeny prsteny, a to konkrétně prsteny 
se štítkem, který tvořil integrální součást obrou- 
čky (obr. 7: 48) nebo prsteny s nataveným štítkem 
(obr. 7: 6, 19, 22). Výjimečným nálezem se jeví 
prstýnek s  natavenou ploškou, resp. terčíkem 
ze zeleného – tyrkysového skla, ozdobeným 
očkem ze žlutého skla (obr. 7: 52). Prsteny jsou 
datovány do  12.–13. století. Dalších pět skle-
něných kruhových ozdob nebylo vůbec možné 
z  důvodu jejich torzovitého dochování typolo-
gicky zařadit.

 Barva nálezů byla nejčastěji zelená (25x). 
Zastoupeny byly i kroužky žluté (6x) a modré až 
zelenomodré (4x). Vzácně se vyskytl šedohnědý, 
černý, červenohnědý a  bezbarvý (obr. 7). U  15 
černě až hnědě či okrově zbarvených artefaktů 
postižených korozí nebylo možné původní barvu 
určit. Koroze se projevila u většiny artefaktů.
 Kroužkové ozdoby, zpravidla z  období 
mladších úseků raného a  počátečních fází 
vrcholného středověku (12.–13. století), pochá-
zejí jak z  vrstev sídlištního charakteru (16x), 
tak z  výplní sídlištních objektů (23x). Několik 
z  těchto objektů mohlo být i  interpretováno, 

Obr. 7. Skleněné kroužkové ozdoby ze Starého Města a Josefova (srv. tab. 7). Foto J. Hlavatý, M. Tryml, P. Taibl.
Fig. 7. Glass ring ornaments from Prague – Old Town and Josefov (see tab. 7). Photo J. Hlavatý, M. Tryml and P. Taibl.
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a  to jako pozůstatky dřevohliněných mírně 
zahloubených domů (Valentinská čp. 1061/I, 
Klementinum čp. 1040/I). V ojedinělých přípa-
dech byly objekty popsány jako odpadní jámy. 
Ve  14 případech nebylo možné nálezové pro-
středí zevrubněji posoudit. Lze ho charakteri-
zovat pouze jako sídlištní. Na rozdíl od nálezů 
na  jiných pražských katastrech nebyl žádný 
z kroužků nalezen ve výrobním zařízení, popř. 
ve  vrstvě interpretované jako dlažba komuni-
kace nebo vrstva zpevňující povrch veřejného 
prostranství. Z tohoto prostředí by hypoteticky 
mohly pocházet 3 kroužky nalezené uprostřed 
Staroměstského náměstí, ovšem s  vědomím 
toho, že při tomto výzkumu byla většina arte-
faktů vyzvednuta z výplní zahloubených odpad-
ních objektů, které se na  hlavním pražském 
tržišti ve 13. století prokazatelně nalézaly (napo-
sledy souhrnně Havrda et al. 2017, 166).  Pouze 
v jednom případě by bylo možné, a to ještě velmi 
hypoteticky, spojit skleněný kroužek s  pohřbí-
váním, a  to nález z  parcely domu čp. 656/I 
(obchodní dům Kotva) na  náměstí Republiky. 
Při výzkumu zde byl zkoumán kromě běžných 
sídlištních objektů a částí komendy německých 
rytířů i hřbitov u románského kostela sv. Bene-
dikta (Ječný – Olmerová 1992). Nálezové okol-
nosti k tomuto kroužku však postrádáme. 
 Časové zařazení nálezů z  katastru Starého 
Města a  Josefova bylo zpravidla činěno díky 
doprovodné, chronologicky citlivé keramice 
a  na  základě analýzy stratigrafie sídlištních 
situací, kterou provedli vedoucí výzkumů. 
Velkou většinu skleněných kroužků i  prstýnků 
lze datovat do 12. a 13. století. V některých pří-
padech bylo možné tento interval zúžit. Pouze 
osm ze staroměstských kroužkových skleně-
ných ozdob je možné eventuálně datovat už do  
11. století, a  to snad spíše do  jeho 2. poloviny. 
Soubor kroužků/prstýnků z Karlovy ul. čp. 223/I 
klade vedoucí výzkumu J. Podliska předběžně 
do 11.–12. století15 (obr. 3: 28; 7: 12 až 18). Do   
2. poloviny 11. či spíše až do konce 11. století, 
eventuálně do  1. poloviny 12. století lze řadit 
kroužek/prstýnek nalezený v  areálu Klementi-
na v  sídlištní vrstvě, ze které byly vyzvednuty 
zlomky keramických nádob s archaicky zduřelý-
mi okraji (obr. 3: 38; 7: 20). Výjimečně lze využít 
15 Při datování nálezů ze Starého Města a Nového Města 
se opíráme o cenné informace, které nám poskytli J. Pod-
liska, T. Cymbalak, P. Taibl, V. Staňková a A. Žďárská.

k datování i architekturu, a to v případě výzkumu 
ve  Staronové synagoze. Kroužky a  prstýnky 
zde nalezené (obr. 3: 25; 7: 1, 3, 4) pocháze-
jí ze sídlištních situací starších, než je gotická 
stavba, jejíž počátky jsou kladeny do 70.–80. let 
13. století (Vlček a  kol. 1996, 552), eventuálně 
do roku 1290 (Líbal – Muk 1996, 108). Nejmlad-
ší nálezy – kroužky s  menším průměrem –  
je možné datovat do 2. poloviny 13. století, s mož- 
ným přesahem do  století následujícího (28 
– Liliová čp. 248/I, 31 – Rybná čp. 682/I, 36 –  
Rybná čp. 693/I a patrně i 51 – Valentinská čp. 
1061; obr. 3: 25, 28, 32, 38). U dvou exemplářů je 
k dispozici pouze zařazení do širšího intervalu 
13. (respektive 12. století) až 14. století (obr. 7: 
35 a 38). 

Nové Město
Fond kroužkových ozdob z  katastru Nového 
Města, odkud pochází 120 předmětů ze šesti 
lokalit (tab. 1, 6, 7; srv. pozn. 2), se začal vytvářet 
oproti ostatním poměrně pozdě, a to od 80. let 
20. století. Jejich nálezy až na  výjimky (Kate-
řinská ul. čp. 1476/II a  Petrská čp. 1132/II)  
pocházejí z  velkých celoplošných výzkumů, 
a  to z  areálu u  kostela sv. Petra Na  Poříčí  
(čp. 2016/II mezi ul. Petrská, Klimentská a Mly-
nářská), na  náměstí Republiky čp. 1078/II 
a ppč. 2372/1 a v Mikulandské ulici čp. 1358/II  
(obr. 3: 40, 41, 43, 44). Výzkum parcely na rohu 
Mikulandské ulice a  Národní třídy provádělo 
v letech 2014–2016 pražské pracoviště NPÚ pod 
vedením T. Cymbalaka (obr. 8: 2–12). Za nálezy 
z  menších výzkumů v  Petrské ul. čp. 1132/II 
a Kateřinské ul. čp. 1476/II vděčíme V. Staňkové 
a  M. Trymlovi. Publikováno bylo podrobněji 
zatím pouze sedm nálezů ze sídlištního areálu 
ležícího severně od kostela sv. Petra Na Poříčí ze 
sezón 1988–1990 (M. Bureš, NPÚ ÚOP v Praze) 
a  1992–1993 (M. Bureš a  V. Kašpar, Archaia). 
U  zmíněných sedmi kroužků jsme pracovali 
pouze s popisy a kresbami, které byly publiko-
vány (Bureš – Kašpar – Vařeka 2000, 22; Vařeka 
– Bureš 1997, 146).
 Dosud nejpočetnější soubor kroužkových 
ozdob z  jedné lokality nejen v  rámci katastru 
Nového Města, ale Prahy vůbec přinesl výzkum 
na  náměstí Republiky. Výzkum realizovaný 
v  letech 2003–2006, při kterém bylo nalezeno 
100 kroužkových ozdob, probíhal jednak v ploše 
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náměstí (obr. 3: 44), jednak v objektu a na dvoře 
bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad (čp. 1078/II 
– dnes obchodní centrum Paladium) tvořících 
východní frontu náměstí (obr. 3: 43). Hlavním 
realizátorem akce byla společnost Archaia. Část 
plochy zkoumali i archeologové pražského pra-
coviště NPÚ, kteří působili na východní třetině 
dvora bývalých kasáren. Z  této části výzkumu 
pocházejí tři kroužky (obr. 8: 21, 22, 23).  
 V  současnosti je z  katastru Nového Města 
z  celkového počtu 120 kroužkových ozdob 
podrobněji evidováno 20 kroužků a 3 kroužky/
prstýnky (tab. 1, 6, 7). Necelá stovka dalších 
nalezených při  výzkumu přímo na  náměstí 
Republiky a  v  čp. 1078/II, resp. jeho části rea-
lizované společností Archaia, bude předmětem 
studia až v další etapě. 
 Kroužky převážně korodované (s  výjimkou 
exempláře z  tmavě zeleného skla z  areálu 
u  kostela sv. Petra Na  Poříčí) se vyskytly jak 
ve výplních zahloubených objektů 1. i  2. polo- 
viny 13. století, tak v komunikačním horizontu  
z  2. poloviny 13. století a  v  jediném případě 
v  druhotném uložení. Soubor z  Mikulandské 
ulice poskytl kroužky i kroužky/prstýnky širšího 
barevného spektra. Po  jednom až dvou exem-

plářích bylo vyrobeno ze skla barvy žluté, zelené 
a  černé. Korozi podléhaly přitom jak krouž- 
ky, tak kroužky/prstýnky. Předběžné datování  
T. Cymbalaka naznačuje mnohem širší časový 
interval výskytu v  archeologických terénech. 
Zelený kroužek/prstýnek pochází ze sídlišt-
ní vrstvy 11.–12. století. Po  jednom kroužku 
a  kroužku/prstýnku pochází z  výplně zahlou-
bené části domu z 12. – 1. poloviny 13. století. 
Kroužky ze sloupové jámy lze časově zařadit do  
2. poloviny 13. – 1. poloviny 14. století. Nálezy 
kroužků obsahovaly i jáma a vrstvy ze 14. a 15. 
století. Bude úkolem dalšího studia pokusit se 
rozlišit, zda artefakty z  nejmladšího horizon-
tu pocházejí z  tohoto období, nebo mohly být 
vyrobeny dříve a fungovaly jako „starožitnosti“, 
či představují starší intruzi. 
 Podobně se na výzkumu na náměstí Repub-
liky ve  východní části dvora bývalých kasáren 
(čp. 1078/II, ppč. 461) zkorodovaný skleněný 
kroužek šedohnědé až hnědočerné barvy vyskytl 
ve  výplni zahloubeného domu z  konce 12. –  
1. poloviny 13. století, ovšem další exemplář ze 
světle zeleného skla se objevil v  zásypu studny 
z  15. století. Poslední nález, opět zkorodova-
ný okrově šedého zbarvení, se jako sekundár-

Obr. 8. Skleněné kroužkové ozdoby z Nového Města. 1: Kateřinská čp. 1476/II, ppč. 1684; 2–12: Mikulandská čp. 135/II;  
14–19: Petrská/Klimentská čp. 1216/II, ppč. 281; 20: Petrská čp. 1132/II; 21–23: nám. Republiky čp. 1078/II, ppč. 461 
(dvůr – východ). Foto J. Hlavatý; kresby podle Bureš et al. 2000 a Vařeka – Bureš 1997. 
Fig. 8. Glass ring ornaments from Prague – New Town. 1: Kateřinská no. 1476/II, parcel no. 1684; 2–12: Mikulandská no. 
135/II; 14–19: Petrská/Klimentská no. 1216/II, plot no. 281; 20: Petrská no. 1132/II; 21 – 23: nám. Republiky no. 1078/II, 
plot no. 461 (courtyard – east). Photo J. Hlavatý; drawings after Bureš et al. 2000 and Vařeka – Bureš 1997. 
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ní příměs vyskytl v  zásypu domu zbouraného 
po  příchodu kapucínů v  17. století. Z  pravdě-
podobně druhotné polohy pochází i  kroužek 
z Kateřinské ulice čp. 1476/II, který je pozoru-
hodný svou polohou mimo hustě osídlený cen-
trální prostor pražské předlokační aglomerace. 
 Zajímavá je disproporce mezi získanými 
nálezy z dvou velmi podobných novoměstských, 
od  sebe nepříliš vzdálených areálů. Zatímco 
v  Mikulandské ulici čp.  135/II (obr. 3: 40)  
bylo nalezeno 11 skleněných kroužkových 
ozdob, na obdobně velké ploše ve Spálené ulici 
čp. 2121/II (dnes obchodní centrum Quadrio) 
nebyl nalezen žádný. Při obou výzkumech pro-
váděných podle stejné metodiky, stejným týmem 
archeologů, pokaždé pod vedením T. Cymbala-
ka, byly dokumentovány srovnatelné doklady 
osídlení v 12.–13. století (Cymbalak 2017, 661; 
Cymbalak – Musílek 2017, 125n). Navíc každá 
z  ploch vykazovala přibližně stejnou míru 
dochování archeologických situací. Jak vysvětlit 
tento rozdíl zatím nevíme. 
 Souhrnně můžeme konstatovat, že soubor 
kroužkových ozdob z  katastru Nového Města 
podobně jako na  Starém Městě ilustruje pro-
středí pražské předlokační aglomerace a raných 
vývojových fází města, kdy se ovšem sledované 

území nalézalo vně městských hradeb (Petrská, 
Mikulandská). Širší časové datování archeo-
logických situací, z  nichž ozdoby pocházejí, 
otevírá prostor pro diskusi o horní hranici pou-
žívání skleněných kroužků a kroužků/prstýnků 
a o roli postdepozičních procesů. 
 Z pohledu historické topografie se kroužko-
vé ozdoby z  katastru Nového Města vyskytují 
ve  východní a  jižní části pražské předlokační 
aglomerace, obvykle v  těsné blízkosti Starého 
Města (Mikulandská, nám. Republiky), přičemž 
nálezy z  2. poloviny 13. století se nacházely 
v sídlištních objektech za městskou hradbou.

Čimice
Skleněnou kroužkovou ozdobu nalezenou mimo 
historické centrum Prahy reprezentuje kroužek 
(obr. 9) vyzvednutý V. Humlem v roce 1984 při 
výzkumu Čimic, vsi rozkládající se 5 km severně 
od centra Prahy (Laval 2008, 126, obr. 19: 54). 
Získán byl z výplně nepravidelné 0,7 m hluboké 
oválné jámy o průměru 4–5 m, opatřené plentou 
z lomových kamenů pojených jílem. Zahloube-
ný objekt se nacházel v  centrální části intravi-
lánu Čimic, v  prostoru bývalé usedlosti čp. 2.  
Zmíněná jáma se nalézala 100 m východně 

č. lok.
NOVÉ MĚSTO typ předmětu

Lokalita K K/P K/P-D P PN PI neurč. celkem

39 Kateřinská čp. 1476/II (1999) 1             1

40 Mikulandská čp. 135/II (2013) 8 3           11

41 Petrská/Klimentská/Mlynářská čp. 1216/
II, ppč. 281 (1988, 1990, 1992–1993) 7             7

42 Petrská čp. 1132/II (2014) 1             1

43 nám. Republiky čp. 1078/II, ppč. 461– 
východní část parcely (2003) 3             3

43a

nám. Republiky čp. 1078/II, ppč. 461  
(západní a střední část dvora bývalých 
kasáren) + ppč. 460 (hlavní budova kasá-
ren) – výzkum společnosti Archaia 
(2003–2004)

29  1    2  1 2   4 23+16

44 nám. Republiky ppč.  2372/1 – výzkum 
společnosti Archaia (2005–2006) 55             3 58

celkem   104 4 0 2 1 2 7 120

Tab. 6. Nové Město. Výskyt kroužkových ozdob dle jednotlivých lokalit a typů. 
Tab. 6. Prague – New Town. Occurrence of ring ornaments by individual sites and types. 
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od archeologicky zkoumaného tvrziště, jež bylo 
situováno na  západním okraji vsi (Laval 2008, 
plán 1, objekt 56). Skleněný kroužek z Čimic je 
prozatím jediným známým nálezem z  bezpro-
středního zázemí pražské středověké aglome-
race. Artefakt o  vnějším průměru 16–17 mm 
a vnitřním průměru 11 mm byl zařazen do kate-
gorie kroužek (K). Jeho přesnější datování 
zůstává otevřeno. Ve  výplni jámy se nacházela 
vrcholně středověká keramika včetně zlomků ze 
světlých červeně malovaných nádob. Kroužek 
lze datovat do  širšího intervalu 2. poloviny  
13.–14. století. Autor zpracování výzkumu před-
pokládá, že objekt (jáma) existoval současně 
s areálem tvrze obehnané kruhovým příkopem 
(Laval 2008, 134, 138). Zůstává otázkou, zda je 
možné nález z hlediska sociálního a prostorové-
ho spojit s nedaleko stojící tvrzí, či zda souvisí 
spíše s  prostším venkovským prostředím. Na   
tomto místě je možné poznamenat, že nálezy 
či celé kolekce skleněných kroužků z panských 
sídel (např. Landštejn, Bolkov, Radyně, Věžka, 
Tlesky) jsou, na  rozdíl od  nálezů z  čistě ven-
kovského prostředí, výrazně četnější. Nálezy 
z  hradů a  tvrzí bývají datovány obvykle do   
2. poloviny 13. či až do 14. století (Hložek 2020).

5. 2. Prostorová a sociální topografie nálezů 
z Prahy 
Mapa na obr. 3 dokumentuje celoplošný výskyt 
skleněných kroužkových ozdob, které najdeme 
na všech sledovaných katastrech. Byly objeveny 
při archeologických výzkumech na  Pražském 
hradě, v jeho malostranském suburbiu i za jeho 
hranicemi na pražském levobřeží. Jejich nálezy 
pocházejí též z  archeologických výzkumů na   
pražském pravobřeží, a to jak v jádře budoucího 
Starého Města, tak východně a  i  jižně od něho 
a také na další hradní poloze, na Vyšehradě. Jak 
ukazuje nález z Prahy – Čimic, nálezy kroužků 
a  prstýnků lze očekávat i  na  lokalitách, které 
tvořily zázemí Prahy.
 Malá Strana, původně opevněné podhradí, 
které bylo součástí velké pražské raně středo-
věké předlokační aglomerace, se po  polovině 
13. století transformovala ve  vrcholně středo-
věké město. Zakladatelem Menšího Města pod 
Hradem pražským byl král Přemysl Otakar II. 
(lokace 1257). Pravobřežní předlokační proto- 

urbánní aglomerace, která se intenzivně roz-
víjela od  11. století, se v  2. čtvrtině 13. století 
postupně mění ve  vrcholně středověké město. 
Tento proces provází ve 30. a 40. letech 13. století 
výstavba městských hradeb. Některá sídliště se 
tak dostávají mimo opevněnou plochu (Poříčí, 
Opatovice). Až v roce 1348, po založení Nového 
Města, se tyto předměstské osady stávají součástí 
města.     
 Přiřazení k  jednotlivým nálezovým prostře-
dím vymezeným v tab. 1, hradu předrománské-
mu či románskému, k  předlokační aglomeraci 
či do  prostoru vrcholně středověkého města je 
komplikováno tím, že většina výzkumů zatím 
neprošla detailním zpracováním a  postrádáme 
tak podrobnější údaje o  chronologii některých 
lokalit. Dokud nebudou výzkumy vyhodno-
ceny, nelze zodpovědět otázku, které z  krouž-
kových ozdob z  Pražského hradu lze bezpečně 
spojit s  jeho  románskou fází a  fázemi, které jí 
předcházely. Určení, které nálezy na  Vyšehra-
dě spadají již do  éry knížete a  krále Vratisla-
va II. v  11. století, které do  12. či dokonce 13. 
století, je i  pro budoucnost limitováno dobou 
výzkumu a absencí potřebných údajů o nálezo-
vých situacích.
 Topografie kroužkových ozdob v  rámci 
hradních poloh a  podhradí Pražského hradu 
neindikuje podstatné rozdíly mezi akropolí 
hradu, jeho 1. předhradím, opevněnou a  neo-
pevněnou částí malostranského suburbia, 
mezi jejich vnitřními plochami a  okrajo-
vými polohami. Také na  Vyšehradě se tyto 
ozdoby vyskytují jak na  akropoli, tak mimo 
ni. Na  druhé straně, jak bylo výše ukázáno 
na  příkladu výzkumů v  Mikulandské ulici  
čp. 135/II a ve Spálené ulici čp. 2121/II (centrum 

Obr. 9. Skleněný kroužek z Čimic. Foto I. Kyncl, kresba 
podle V. Humla in Laval 2008.
Fig. 9. Glass ring from Čimice. Photo by I. Kyncl, drawing 
after V. Huml in Laval 2008.
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Quadrio) na  katastru Nového Města, v  rámci 
pravobřežní předlokační aglomerace existují 
i  určité disproporce ve  výskytu kroužkových 
ozdob, které zatím nedovedeme vysvětlit.
 Výskyt kroužkových ozdob na  pražském 
pravo- i  levobřeží v principu neindikuje nějaké 
sociální preference. Porovnáme-li situaci v Praze 
s výskytem v Čechách obecně (srv. Černá 1981, 
395; Černá – Tomková – Hulínský 2015, obr. 3), 
je ovšem patrné, že jsou jejich nálezy vázány 
na hrady, panská sídla, předlokační aglomerace 
a města, nikoliv na venkovské prostředí. V rámci 
Prahy se nálezy kroužků nevyhýbají výrobním 
areálům 2. poloviny 13. století (Klárov ppč. 
710 – 2. polovina 13. století: Letenská, Saská 
ppč. 1045; Hellichova čp. 632/III; obr. 3: 14, 16, 
17, 23). Zatím jen ojediněle lze některé nálezy 
spojit s církevními areály. Na Malé Straně byly 
nalezeny tři kroužky v augustiniánském klášteře 
sv. Tomáše. Dům biskupa na Pražském hradě je 
prozatím jediným místem, kdy lze nález kroužku 
bezprostředně spojit s románskou zděnou archi-
tekturou, a  to z  1. poloviny 13. století. Vazbu 
na  zděnou, blíže však neinterpretovatelnou 
konstrukci 2. poloviny 13. – 14. století je možné 
doložit z čp. 459/III v Nebovidské ulici na Malé 
Straně. 

6. Několik poznámek k chronologii 
V odborné literatuře do roku 2017 (např. Olczak 
1960; Černá 2000, 51; Černá – Tomková – Hulínský 
2015, 82; Ullrich 1989, 71–72) převládal názor, že 
výskyt skleněných prstýnků a kroužků/prstýnků 
předchází výskytu kroužků (ve významu němec-
kých Ringperlen). Již P.  Steppuhn (2002, 96) 
ovšem upozornil, že kromě nálezů datovaných 
do 13. století existují dolnosaské nálezy kroužků 
datované do  11.–12. století. Prstýnky/kroužky 
na hradišti Berlin-Spandau a ve Slezsku (Opo-
le-Ostrówek) se vyskytují již od 2. poloviny 10. 
století, četněji od  11. století (Ullrich 1989, 58; 
Pankiewicz – Siemianowska – Sadowski 2017, 
tab. 3). Teprve monografie o  nálezech skleně-
ných ozdob ve  Slezsku poskytla důležité infor-
mace o  možném paralelním výskytu prstýnků, 
kroužků/prstýnků a  kroužků, jak naznačují 
nálezy z  Opole-Ostrówka, pocházející z  doby 
starší než 12.–13. století (Pankiewicz – Siemia-
nowska – Sadowski 2017, tab. 3).

 Jak do  diskuse o  počátcích výskytu krouž-
kových ozdob a  paralelním výskytu kroužků/
prstýnků a  kroužků přispívají nálezy z  Prahy? 
Jejich chronologický potenciál je značný, 
neboť výzkumy od  70. let 20. století zpravidla 
pocházejí ze stratifikovaných situací, datova-
ných obvykle keramikou. K  zatím nejstarším 
nálezům kroužkových ozdob řadíme drobný 
kroužek o vnitřním průměru 11 mm z Karme-
litské ulice čp. 387/III, a to na základě společné-
ho výskytu s keramikou s kalichovitou profilací 
okraje. Výroba této keramiky je v  současnosti 
předpokládána již v  průběhu 10. století a  dále  
v 11. století, v tomto případě bychom se dle jejího 
charakteru přiklonili k  datování situace spíše 
do 1. poloviny 11. století. V každém případě se 
jedná o další doklad výskytu tohoto typu ozdoby 
ve  střední Evropě před rokem 1100. V  dopro-
vodu s  kalichovitými okraji, ovšem s  příměsí 
zlomku s  archaickým zduřelým okrajem, byl 
nalezen kroužek/prstýnek na  Malostranském 
náměstí. Již z  11. století by mohl pocházet 
kroužek/prstýnek z průjezdu jižně kostela Panny 
Marie na Pražském hradě (obr. 4: 118). V 11. sto- 
letí mohly být vyrobeny též některé kroužkové 
ozdoby nalezené na  Malostranském nám. čp. 
2/III. Na  pražském pravobřeží patří k  nejstar-
ším nálezům pravděpodobně kroužky/prstýnky 
z Klementina (2. polovina 11. – 1. polovina 12. 
stol.) a  Karlovy ul. čp. 223/I (11.–12. století). 
Společný výskyt většiny kroužkových ozdob, 
mezi nimiž dominovaly jednoduché kroužky, 
s  keramikou se zduřelými okraji indikuje, 
že na  území Prahy k  jejich většímu rozšíření 
došlo v  průběhu 12. – 1. poloviny 13. století. 
Do 2. poloviny 13. století jsou některé kroužky 
datovány na  základě společného výskytu s  na- 
stupující světlou červeně malovanou kerami-
kou (např. Čimice, bývalé čp. 2). Z  obecného 
pohledu pochopitelně nelze vyloučit, že by 
i  některé nálezy deponované v  objektech 
a vrstvách 12.–13. století nemohly být vyrobeny 
již v 11. století. Je třeba přitom upozornit na to, 
že jak kroužky z 11. století z Prahy, tak slezské 
exempláře datované již do  10. století nenesou 
znaky charakteristické pro podstatnou část 
kroužků mladších období, jakými jsou robust-
nost, nepravidelnosti tvaru a častá koroze.
 Dosavadní poznatky o  chronologii krouž-
kových ozdob z  Prahy jsou pozoruhodné 
ve  srovnání s  nálezy ze Žatce. Tamější soubor 
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kromě dvou nedatovaných nálezů a  nálezů  
z  12. století (16 ks) totiž oproti Praze obsahuje 
vysoký podíl nálezů z  11. století, resp. 20 ks 
(Černá 2007, Tab. 1). Tato disproporce mezi 
Prahou a  Žatcem připomíná obdobnou chro-
nologickou disproporci ve  Slezsku. Zatímco 
soubor z  Opole-Ostrówka obsahuje nálezy 
2. poloviny 10. – 11. století, z  Wroclavi jsou 
známy nálezy z  11. a  častěji též 12.–13. století 
(Pankiewicz – Siemianowska – Sadowski 2017, 
Tab. 3 a katalog). Je otázkou dalšího zpracování 
výzkumů a revize starších výzkumů, zda se tato 
datování a  časově asynchronní výskyt krouž-
kových ozdob na  relativně blízkých lokalitách 
potvrdí či nikoliv.
 Zcela novým zjištěním je to, že kroužko-
vé ozdoby se v  Praze vyskytují nejen v  období 
11.–13., eventuálně počátku 14. století, ale 
okrajově i  v  objektech a  vrstvách následujících 
období středověku a novověku.16 Rozlišení, kdy 
se jedná o  intruze a  kdy o  případné pozdější 
výrobky, je věcí dalšího výzkumu. 

7. Funkce: prstýnek, ozdoba 
či platidlo?
Obecně lze z hlediska funkce kroužkové ozdoby 
dělit na  ty, které sloužily jako ozdoba ruky 
s  jistotou, tedy prstýnky se štítkem, s  vysokou 
pravděpodobností, tj. kroužky/prstýnky s  vý- 
zdobou nataveným vláknem, dále ty, u  nichž 
tuto funkci předpokládáme a jejich rozměry to 
umožňují, tj. kroužky/prstýnky, a  na  ty, které 
k  tomuto účelu v  širší míře z  důvodů malých 
rozměrů sloužit nemohly, tedy kroužky. Každé 
pravidlo má své výjimky, jak ukazují mimo-
pražské nálezy. I  prstýnky mohly být použity 
jako závěsek či ozdoba hlavy. Např. prsten 
o vnějším průměru 24 mm byl zavěšen na jedné 
ze tří záušnic z dětského hrobu 5/1963 z pohře-
biště v  Radomyšli (Nechvátal 1999, 131).17 Jak 
dokládá nález v hrobě 1 z Chelčického náměstí 
v  Žatci, malý kroužek mohl plnit funkci 
dětského prstýnku (informace P.  Čecha; srv. 
pozn. 5). V souvislosti s prstýnky je třeba připo-
menout jejich další možný význam, a to význam 
16 Výskyt kroužků zaznamenává J. Olczak od 13. do 14./ 
15. století (Olczak 2000, 313, 317).
17 K  použití skleněných kroužkových ozdob jako ozdob 
hlavy srv. Olczak 1958, 214; 2000, 317; Pankiewicz – Sie-
mianowska – Sadowski 2017, 39.

symbolický. Přehlédneme-li nálezy z pražských 
výzkumů, je patrné, že se vyskytují v  takových 
situacích, které vesměs nedovolují hodnotit, jak 
byly kroužkové ozdoby použity v živé kultuře. 
 Otázka funkcí malých kroužků je stále 
otevřená. Zvažovány jsou ozdoby hlavy, vplétání 
do  vlasů, ozdoba čelenek či nášivky na  čepci. 
Této interpretaci napovídají hrobové nálezy 
v  Polsku a  Německu, v  nichž jsou kroužky 
rozptýleny v  oblasti hlavy (Pankiewicz – Sie-
mianowska – Sadowski 2017, 39; Ullrich 1989, 
71). Ilustrací, byť z období 14. století, je vyob-
razení ve  Velislavově bibli (Černá – Tomková 
– Hulínský 2015, obr. 5). Kromě toho mohly 
být kroužky našívány (či provlékány) a využity 
jako ozdoby jiných částí oděvů. Podle němec-
kých badatelů mohly sloužit též jako korálky 
do  růženců (srov. Steppuhn 2002, 96). Před-
ložena byla též hypotéza, zda by nemohlo jít 
o součást jiných předmětů, resp. nádob (Černá 
– Tomková – Hulínský 2015, 83). Od  60. let  
20. století se zvláště v  české a  polské  odborné 
literatuře objevuje interpretace kroužků jako 
náhradního platidla, v  níž sehrál důležitou 
úlohu nález depotu cca 400 skleněných kroužků 
v Tleskách z konce 13. nebo počátku 14. století 
(Nechvátal – Radoměrský 1963, 7–8; Olczak 
2000, 317–318; 2007, 128; srv. též Pankiewicz 
– Siemianowska – Sadowski 2017, 41).18  Je věcí 
dalšího výzkumu, zda se podaří v řešení funkč-
ního využití kroužkových ozdob postoupit dále.

8. Závěrem 
Když se na  sklonku 50. let skleněným krouž-
kovým ozdobám poprvé podrobněji věnoval 
J. Olczak (1958), Čechy stály malým počtem 
nálezů zcela na okraji. V průběhu dalších deseti-
letí v důsledku postupujícího výzkumu a objevu 
depotu kroužků v Tleskách (Nechvátal – Rado-
měrský 1963) začaly kroužky a prstýnky z Čech 
– zvláště zásluhou publikací E. Černé a B. Ne- 
chvátala – vstupovat do širšího povědomí doma 
i  v  zahraničí. Další odborný zájem podníti-
ly záchranné archeologické výzkumy P.  Čecha 
v Žatci, které rozšířily fond těchto ozdob o téměř 
čtyři desítky kusů (Černá 2007). Revize a zpří-

18 Konzultace s  L. Polanským a  K. Smíškem naznačuje, 
že tuto interpretaci lze s ohledem na dnešní stav poznání 
považovat za poměrně málo pravděpodobnou.
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stupnění tří set z celkových čtyř set dosud evido-
vaných kroužkových ozdob z Prahy podstatným 
způsobem rozšiřuje pramennou základnu 
nejen v Čechách, ale v celé střední Evropě. Pro 
srovnání uveďme, že z celé Moravy je známa cca 
stovka nálezů (Sedláčková – Zapletalová 2012, 
536), z  hradiště Berlin-Spandau 99 ks (Ullrich 

1989, 58, 81–86), z  Opole 120 ks, z  Wroclavi 
400 ks (Pankiewicz – Siemianowska – Sadowski 
2017; Siemianowska et al. 2018, 2). Praha se 
tak ve  studiu kroužkových ozdob zařazuje 
mezi lokality středoevropského – a  s  ohledem 
na  nálezy v  Rusku, Skandinávii a  Anglii – též 
evropského významu.  
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Glass ring adornments and finger rings make up an 
important part of glass ornaments in Europe from 
the 10th to the 13th/14th century, and their numbers 
are expanded by almost 400 finds from archaeological 
excavations in Prague. This article presents 302 of these 
artefacts from 47 sites (tab. 7 – catalogue in CD-attach-
ment). Descriptions were used to distinguish: 1. finger 
rings – with bezel, that is an integral part of the hoop 
(PI), rings with a  fused bezel or a  drop of glass (PN), 
rings decorated by bezel and drop of a different colour 
(PNO); 2. (finger) band-rings whose inner diameter is 
greater than 14–15 mm – from monochrome glass (K/P) 
or polychrome decorated with a different colour, most 
often a yellow thread/trail (K/P-D); 3. rings whose inner 
diameter is lower than 14–15 mm (K). 
 The occurrence of ring ornaments throughout 
the entire territory of medieval Prague from the 11th 
century is documented, with a highpoint in the 12th–
13th century. They occurred in all parts of the histor-
ical centre of Prague – at Hradčany including Prague 
Castle, the Lesser Town, the Old Town (and Josefov), 
New Town and Vyšehrad. Most of these ring orna-
ments come from occupation layers, less often directly 
from sunken features. Finds from graves, wells and 
related to masonry architecture are rare. Compared to 
the high share of finds from the 11th century in Žatec, 
finds from the 12th–13th century are predominant in 
Prague. An entirely new is the conclusion that ring 
ornaments in Prague occurred not only in the 11th–13th 

century or even the beginning of the 14th century, but 
marginally also in features and layers of the following 
medieval and Early Modern period.
 Ring ornaments were worn by residents in the  
prelocation and early location phases of the Prague 
towns (Lesser Town, Old Town) and both castles – 
Prague Castle and Vyšehrad. The topography of ring 
ornaments at castle locations and in the extramural 
settlement of Prague Castle does not indicate signifi-
cant differences between the castle acropolis, its first 
bailey, fortified and unfortified parts of the Lesser 
Town suburb, between their inner areas and peripheral 
positions. At Vyšehrad, these ornaments occur both at 
the acropolis and outside of it. In Prague, finds of ring 
ornaments have also been found in production areas of 
the second half of the 13th century related to metal pro-
cessing. Only a few finds thus far can be tied to Church 
areas. The occurrence of ring ornaments in right- and 
left-bank Prague essentially does not indicate any 
social preference. And yet, a  comparison of the situ-
ation in Prague with the occurrence of these artefacts 
in Bohemia in general shows that their finds are tied 
to castles, noble residences, pre-location agglomera-
tions and towns. That the rings also appear in the rural 
environment in the area surrounding Prague is doc-
umented by a  ring found near the manor in Čimice. 
Considering their number, variability and scope of the 
find milieu, ring ornaments from Prague make up an 
important assemblage for their study in Europe.

English by D. J. Gaul

Jan Havrda
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1
havrda.jan@npu.cz

Kateřina Tomková
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1
tomkova@arup.cas.cz

Glass rings and finger rings from archaeological excavations in Prague. 
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SKLENĚNÉ KROUŽKY A PRSTÝNKY Z ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V PRAZE (PRAMENY)
GLASS RINGS AND FINGER RINGS FROM ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN PRAGUE

(SOURCES)

Jan Havrda – Kateřina Tomková

Tab. 7. Nálezy kroužkových ozdob v Praze. Č. lokality odpovídá číslování na obr. 3. Č. nálezu na katastru odpovídá číslování na obr. 4–9. Rozměry v závorce – odhad v případě malých zlomků. 

Tab. 7. Finds of ring ornaments in Prague. Site numbers correspond to numbering in fig. 3. The artefact numbers correspond to numbering in fig. 4–9. Dimensions in brackets – estimate for small 
fragments.
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Glass colour 
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ed artefact

Cross-
section

Preservation Find context Dating Note

HRADČANY (HRA)
HRA, Pražský hrad – Lobkovický palác; výzkum: ARÚ AV ČR (1978, 1982, 1983, 1985); ved. výzk.: T. Durdík; prameny a literatura: Durdík – Frolík, Chotěbor 1999, 42, obr. 18:1–10, 15, 16

1

1 148/78-a K 16 8 4 neurčená K 1/3 vrstva 11.–13. stol. koroze

2 148/78-b K 18 8 3,5–4 neurčená K 1/3 vrstva 11.–13. stol. koroze

3 166/78-a K/P 22 15 5–5,5 neurčená – hnědá O 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze

4 166/78-b K 17,5 11 5–6 neurčená – černá D-r 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze, technologická stopa

5 166/78-c K 17,5 11 5,5–7 neurčená – hnědo-
černá D-r 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze

6 166/78-d K neurč. neurč. 3,5–4 neurčená – černá O zlomky (2) vrstva 11.–13. stol. koroze

7 296/78-a K 18 8 5 neurčená – růžová 
s šedou K/A-r 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze

8 296/78-b K neurč. 
(18)

neurč. 
(8) 4 neurčená – růžová 

s šedou D/A 1/4 vrstva 11.–13. stol. koroze

9 296/78-c K 22 14 4 neurčená – šedá    
do růžova K 1/3 vrstva 11.–13. stol. koroze, asymetrický

10 296/78-d K 14 8-9 4,5–5 neurčená – hnědo-
černá D celý ve 2 

zlomcích vrstva 11.–13. stol. koroze

11 296/78-e K 18 9 4–5 neurčená – hnědá K/A-r 3/4 ve 2 zlom-
cích vrstva 11.–13. stol. koroze, v místě rozšíření mírně elip-

soidní

12 296/78-f K 17 10 4,5–5 neurčená – hnědo-
černá K-r 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze

13 296/78-g K 24 14 5 neurčená – hnědá A 1/3 vrstva 11.–13. stol. koroze

14 296/78-h K 22 10 5 neurčená – hnědá A 1/3 vrstva 11.–13. stol. koroze
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1

15 296/78-i K/P neurč.
(21)

neurč. 
(18) 8–8,8 neurčená – hnědo-

černá O 1/4 vrstva 11.–13. stol. koroze, atypická výška, společný vý-
skyt s okenním sklem

16 932/82 K 18 12 3–4 zelená D/O-r 1/3 vrstva 11.–13. stol.  

17 972/82 K neurč.
(24)

neurč. 
(13) 3 neurčená – černá A 1/3 a drť vrstva 11.–13. stol. koroze

18 1205/82-a K 18 9,9 5–6 neurčená – černá D?-r celý vrstva 11.–13. stol. koroze, změny v síle obroučky

19 1205/82-b K neurč.
 (24)

neurč. 
(12) 5–5,5 neurčená – černá O 1/4 vrstva 11.–13. stol. koroze

20 1205/82-c K 18 10 3–4 neurčená – černá K-r 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze, asymetrický, změny v síle 
obroučky

21 1205/82-d K 18 10,5 4,5–5 neurčená – černá K 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze, asymetrický

22 1227/82 K 19 13 3,5–4,5 neurčená – černá K snad celý ve 2 
zlomcích vrstva 11.–13. stol. koroze

23 1000/82 K 18 10 4,5–5,5 neurčená – černá O/A 1/3 vrstva 11.–13. stol. koroze

24 1192/82 K 12 9 2,5 neurčená – šedá D 1/2 ve 3 zlom-
cích vrstva 11.–13. stol. koroze, gracilní

25 1152/82 K 15 8 4,5–6 neurčená – černá D-r 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze, technologická stopa

26 1311/83 K/P neurč.
 (21,5)

neurč. 
(18) 3,9 neurčená – hnědo-

šedá O zlomek neurčeno 11.–13. stol. koroze

27 1659/85 K neurč. 
(20)

neurč. 
(12) 4 neurčená – hnědo-

černá A-O 1/3 ve 2 zlom-
cích vrstva 11.–13. stol. koroze

HRA, Pražský hrad – Jiřské nám.;  výzkum: ARÚ AV ČR (1985, 1986, 1989); ved. výzk.: J. Frolík et al.; prameny a literatura: –

2

28 4/85 (?) K/P 22 16 3 tyrkysová O necelá 1/2 vrstva 11.–13. stol.  

29 1089/85 K 18,5 11 4–6 černá D-r celý vrstva 11.–13. stol. technologické stopy: navíjení 

30 1090/85 neurč. neurč. neurč. 4,5 neurčená – šedá 
a okrová K/O fragmenty vrstva 11.–13. stol. koroze
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2

31 2321/86 K 17 11 6–7 černá/neurčená – 
černá D 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze

32 2391/86 K 14 8,5 3–3,5 světle zelená O-r 3/4 vrstva 11.–13. stol. sklo překryté hladkou černou korozní 
vrstvou o síle cca 1 mm

33 2331/86 K neurč.
 (20)

neurč. 
(10) 4,5–5 neurčená – černá A 1/4 vrstva 11.–13. stol. koroze, š. podstavy 5,4 mm

34 5003/89-a K 15 8 3,5–4 neurčená – černá O/D 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze

35 5003/89-b K 12 neurč. (8) 4 neurčená – černá D? 1/3 vrstva 11.–13. stol. jiná koroze než zlomek 5003/89a

36 5003/89-c K (14) (10) 3,5–4,5 černá D 3/4 ve 3 zlom-
cích vrstva 11.–13. stol.  

37 4919/89-a neurč. neurč. neurč. 5 neurčená – černá D 1/4 objekt 11.–13. stol. koroze

38 4919/89-b neurč. neurč.
(18) neurč. 3 neurčená – černá neurč. 1/4? objekt 11.–13. stol. koroze

HRA, Pražský hrad – Tereziánské křídlo; výzkum: ARÚ AV ČR (1938, 1991); ved. výzk.: K. Guth, I. Borkovský; I. Boháčová, I. Vochozková; prameny a literatura: Seznam předmětů I

3

39 12 380 PN 27,8 19–20 5,5–6 žlutá D celý

„vrstva nad 
valem 12. stol.“ 
spáleništní 
horizont – 
nerevidováno

středověk prsten s nataveným štítkem s plastic-
kou výzdobou

40 12 382 K/P-D 24 18 4,8 zelená/tyrkysová  
matrix, žlutý dekor D celý lepený

údajně vrchní 
terén valu – 
nerevidováno

11.–12. stol. bělavá koroze ve své počáteční fázi; vý-
zdoba kvůli korozi špatně čitelná

41 83/91 K 18 12 3,5–4 neurčitelná D/O 1/3 vrstva 11.–13. stol. koroze, žlutě krakelovaný

42 137/91 PN 18 14 3,5–4; 
štítek 7 zelená D 1/3 vrstva 11.–13. stol. prsten s nataveným štítkem s plastic-

kou výzdobou v podobě kužele

43 43/91-a K 14 9 6 a 8 neurčená – černá D-r 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze

44 43/91-b K 16 9 4 neurčená – černá A 1/3 vrstva 11.–13. stol. koroze, š. podstavy 5,5 mm



Č
. l

ok
al

ity
       

Č
. n

ál
ez

u 
 

na
 k

at
as

tr
u Inv. č. Typ  

předmětu
Vnější ø 
mm

Vnitřní ø 
mm

Výška 
mm

Barva skla – barva 
korodovaného 
artefaktu

Průřez Úplnost 
dochování

Nálezové 
okolnosti

Datování Poznámka

HRA, Pražský hrad – III. nádvoří; č. výzk.: ARÚ AV ČR (1927, 1928, 1993); ved. výzk.: K. Guth, J. Pasternak; I. Boháčová, I. Vochozková; prameny a literatura: Seznam předmětů I

4

45 10 608 K/P 20,5 15 3,5–4 zelená D 3/4 sonda s roube-
ním, vrstva 11.–12. stol.  

46 10 609 K/P 24 20 3,5–4 zelená D 1/3 až 1/2 na svahu valu, 
vrstva 11.–12. stol.  

47 10 980 K/P 21,5 17 3–3,5 zelená D 3/4 vrstva 11.–12. stol.  

48 85/93 K/P-D neurč.
 (20)

neurč. 
(18) 3–3,5 zelená/tyrkysová 

matrix, žlutý dekor D cca 1/4 vrstva 11.–12. stol. tyrkysové průsvitné sklo se žlutou zata-
venou nití z opakního skla

HRA, Pražský hrad – čp. 48; výzk.: ARÚ AV ČR (1984); ved. výzk.: J. Frolík et al.; prameny a literatura: Boháčová et al. 1990, 178, obr. 1: 4; Frolík 1999

5 49 289/84 K 18 11 4,5–5,5 neurčená – černá D cca 1/3
severní přísta-
vek, horizont 
D a E

1. pol. 
13. stol.

koroze, společný výskyt s dutým a oken-
ním sklem

HRA, Pražský hrad – Jižní křídlo; výzkum: ARÚ AV ČR (1937, 1938, 1948); ved. výzk.: K. Guth, J. Pasternak, I. Borkovský; prameny a literatura: Seznam předmětů I

6

50 12 357/1 K 21 x 23 9,8–10 
x 12 6–6,7 neurčená – bílo-

šedá A-r celý studna 2. pol. 
13. stol.

bílá koroze na šedém povrchu, rezavé 
skvrny, nepravidelný tvar, stopa navíjení

51 12 357/2 K/P 24 15 4,2–6,2 neurčená – šedo-
černá D-r celý ve 3 zlo-

mích studna 2. pol. 
13. stol.

koroze, mírně kónický tvar obroučky, 
silná koroze

52 12 357/3 K 18 x 19 8 4–7,5 neurčená – šedá neurč.-r celý studna 2. pol. 
13. stol. koroze

53 12 357/4 K 19 7 6 neurčená – šedá neurč.-r 3/4 ve 2 zlom-
cích studna 2. pol. 

13. stol. koroze, asymetrický

54 12 357/5 K 16 9,5 5,9–6,3 neurčená – šedo-
černá D-r zlomek studna 2. pol. 

13. stol. šedý povrch, černé korodované jádro

55 12 357/6 K (18) (6) 5–6 neurčená – černá A-r zlomek studna 2. pol. 
13. stol. koroze, šedé ostrůvky na povrchu

56 12 357/7 K 18 12 4 neurčená – okrová  A 3/4 ve 3 zlom-
cích studna 2. pol. 

13. stol. koroze, dílčí přesah podstavy

57 12 357/8 K 21 12 neurč. neurčená – okrová 
s šedými skvrnami neurč. 1/2 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol.

koroze, tloušťka 10,6 mm; šedé krake-
lování

58 12 357/9 K 18 11 5,8 neurčená – šedo-
hnědá D/A-r zlomek studna 2. pol. 

13. stol. koroze

59 12 357/10 K 20 10 5/3,5 neurčená – okrová 
s šedými skvrnami A-r zlomek studna 2. pol. 

13. stol. koroze, šedé krakelování
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60 12 357/11 K 22 11 5,4 neurčená – okrová 
s šedými skvrnami A-r 1/2 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol.

koroze, šedé krakelování, dílčí přesah 
podstavy

61 12 357/12 K 18 10 5/3,3 neurčená – okrová 
s šedými skvrnami A-r zlomek studna 2. pol. 

13. stol.
koroze, šedé krakelování, dílčí přesah 
podstavy

62 12 357/13 K 19 11 5,5 neurčená – okrová D 1/2 studna 2. pol. 
13. stol. koroze, mírně asymetrický

63 12 357/14 K 20 12 5 neurčená – 
šedookrová O/A necelá polo-

vina studna 2. pol. 
13. stol.

koroze, technologické stopy; nepravi-
delný tvar

64 12 357/15 K 21 13 6,2 neurčená – 
šedookrová

D – 
oblé 1/3 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, praskliny

65 12 357/16 K 22 13 5 neurčená – světle 
hnědá A zlomek studna 2. pol. 

13. stol. koroze, tloušťka 5,6–7,7 mm, matný

66 12 357/17 K (19) (13) 4,7 neurčená – světle 
šedá A zlomek studna 2. pol. 

13. stol. koroze, horizontální prasklina

67 12 357/18 K neurč. neurč. 6 neurčená – okrově 
šedá O/A zlomek studna 2. pol. 

13. stol. koroze, technologické stopy, matný

68 12 357/19 K 18 10 4,5 neurčená – 
šedookrová A 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, lesklý i matný

69 12 357/20 K 20 12 4 neurčená – světle 
hnědá A-r 1/3 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, tloušťka 4,4–5,3 mm

70 12 357/21 K 19 11 4 neurčená – světle 
hnědá A-r necelá 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, tloušťka 4,3–5,2 mm

71 12 357/22 K 19 12 4,4 neurčená – světle 
hnědá A 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze

72 12 357/23 K 15 7 4,8/6 neurčená – okrově 
šedá D-r celý studna 2. pol. 

13. stol. koroze, technologické stopy

73 12 357/24 K 17 8 3,5 neurčená – hnědo-
černá A 1/2 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol. koroze

74 12 357/25 K 15/15,6 10 4 neurčená – šedo-
černá A cca 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze

75 12 357/26 K 18 14 4 neurčená – šedo-
černá D-oblé zlomek (1/3) studna 2. pol. 

13. stol. koroze

76 12 357/27 K 18 10 5 neurčená – slonová 
kost A 1/3 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol. koroze



Č
. l

ok
al

ity
       

Č
. n

ál
ez

u 
 

na
 k

at
as

tr
u Inv. č. Typ  

předmětu
Vnější ø 
mm

Vnitřní ø 
mm

Výška 
mm

Barva skla – barva 
korodovaného 
artefaktu

Průřez Úplnost 
dochování

Nálezové 
okolnosti

Datování Poznámka

6

77 12 357/28 K 16 9 4,3/5,7 neurčená – slonová 
kost D-oblé zlomek - nece-

lá 1/2 studna 2. pol. 
13. stol. koroze, skvrna šedé hmoty

78 12 357/29 K 16 10–11 5 neurčená – světle 
hnědá D 1/3 studna 2. pol. 

13. stol. koroze

79 12 357/30 K 15 8 3,5/5 neurčená – světle 
hnědá O-r 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze

80 12 357/31 K 18 11 3,8/4 neurčená – světle 
hnědá O/A-r 1/3 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, krakelování

81 12 357/32 K 14 5,5 5,6 neurčená – světle 
šedá D cca 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, asymetrický, bělavě šedý matný

82 12 357/33 K 14 8 4,5/7 neurčená – světle 
hnědá D-r 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, technologické stopy

83 12 357/34 K 21 11 4/5 neurčená – světle 
hnědá A-r 2/3 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol. koroze

84 12 357/35 K 16 8 4/4,8 neurčená – světle 
hnědá D 1/2 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol. koroze

85 12 357/36 K 16 11 4 neurčená – světle 
hnědá A 1/2 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol. koroze

86 12 357/37 K 15 6–7 4/5 neurčená – světle 
hnědá A-r 1/2 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol. koroze

87 12 357/38 K 16 8 4,5 neurčená – světle 
hnědá A necelá 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze

88 12 357/39 K 15 10 3,3/4,5 neurčená – světle 
hnědá A-r 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, praskliny

89 12 357/40 K 16 8 5 neurčená – světle 
hnědá D 1/3 studna 2. pol. 

13. stol. koroze

90 12 357/41 K 14 8 3,5 neurčená – světle 
hnědá A 1/4 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, horizontální prasklina

91 12 357/42 K (15) N 5,2 neurčená – světle 
hnědá D zlomek studna 2. pol. 

13. stol. koroze

92 12 357/43 K 18 9 3,8 neurčená – světle 
hnědá A 1/2 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol. koroze

93 12 357/44 K 18 10 4 neurčená – světle 
hnědá O/A 1/2 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol. koroze



Č
. l

ok
al

ity
       

Č
. n

ál
ez

u 
 

na
 k

at
as

tr
u Inv. č. Typ  

předmětu
Vnější ø 
mm

Vnitřní ø 
mm

Výška 
mm

Barva skla – barva 
korodovaného 
artefaktu

Průřez Úplnost 
dochování

Nálezové 
okolnosti

Datování Poznámka

6

94 12 357/45 K (15) neurč. 4 neurčená – hnědá A zlomek studna 2. pol. 
13. stol. koroze

95 12 357/46 K (17–18) neurč. 4,4 neurčená – světle 
hnědá D 1/4 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, nepravidelnosti

96 12 357/47 K 14 8 3,3 neurčená – světle 
šedohnědá D necelá 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze

97 12 357/48 K 14 7 2,8 neurčená – hnědo-
černá A-r zlomek studna 2. pol. 

13. stol. koroze

98 12 357/49 K 14 (10) 3,5 neurčená – slonová 
kost D 1/3 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol. koroze

99 12 357/50 K (16) neurč. 3,5 neurčená – světle 
hnědá A zlomek studna 2. pol. 

13. stol. koroze, prasklina

100 12 357/51 K 14 8 3,5 neurčená – světle 
hnědá D zlomek studna 2. pol. 

13. stol. koroze

101 12 357/52 K         neurč.   studna 2. pol. 
13. stol.

koroze, 18 drobných zlomků kroužků 
převážně světle hnědé či okrové barvy, 
ojediněle tmavě hnědé 

102 12 384-a K/P 18,5 15 3,2 zelená atyp-r 1/2 údajně povrch 
valu 11.–13. stol.

atypický profil: spodní podstava jako 
A profil, vnitřní hrana šikmá, vnější 
oblá

103 12 384-b K/P (20) (17,7) 2,8 tmavší zelená O zlomek, méně 
než 1/4

údajně povrch 
valu 11.–13. stol.  

104 12 716-a K 18,5 9–10 4,6–5 neurčená – černá O-r celý
navážka s kach-
ly pod podla-
hou

novověk, 
sekundární 
uložení

koroze

105 12 716-b K (13) (8) 4 neurčená – okrová A malý zlomek 
navážka s kach-
ly pod podla-
hou

novověk, 
sekundární 
uložení

koroze, podstava 4,5 mm

106 12 716-c neurč. neurč. neurč. 4–4,5 neurčená – okrová D-r 2 malé zlomky 
navážka s kach-
ly pod podla-
hou

novověk, 
sekundární 
uložení

koroze

107 12 716-d neurč. neurč. neurč. 8 neurčená – okrově 
šedá D 3 zlomky      

a drť

navážka s kach-
ly pod podla-
hou

novověk, 
sekundární 
uložení

koroze, vysoká úzká obroučka
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HRA, Pražský hrad – Severní křídlo - průchod, Víceúčelový sál - suterén a průchod, Slévárenský dvůr; výzkum: ARÚ AV ČR (1982–1983, 1985, 1987, 1991–1993);            
ved. výzk.: J. Frolík et al.; I. Boháčová, I. Vochozková; prameny a literatura:  Boháčová – Herichová 2016

7

108 1098/91 K 17,1–
17,8 13,2 2,7–2,9 žlutá D celý vrstva 11.–13. stol. mírně asymetrický

109 721/87 K/P 19 17 3,5–4 zelená D téměř 1/2 vrstva 11.–12. stol. na povrchu světle hnědá korozní vrstva

110 896/93 K 18 14,4 2,1–2,8 zeleno/tyrkysová D 1/2 vrstva 11.–12. stol.  

111 47/85 K 22,3 8 a 6 10,3 černá D-oblé celý neurčeno 11.–13. stol. přeslenovitý tvar

112 977/91-a K/P 20 18 2,7 zelená – světlejší 
odstín D 1/3 vrstva 11.–12. stol.  

113 977/91-b K 17 14,3 1,8 zelená – tmavší 
odstín D 1/2 vrstva 11.–12. stol.  

114 1036/91 K neurč.
 (14)

neurč. 
(10) 3,5 zelená/tyrkysová D méně než 1/4 neurčeno 11.–12. stol.  

115 84/92 neurč. neurč. neurč. 4,5 povrch hnědý, 
na řezu černá D drobný 

zlomek vrstva 11.–13. stol. koroze

116 59/92-a K 17,5 14 2,4 
a 2,7 žlutá D-r cca 1/3 vrstva 11.–13.stol. od zlomku 59/92-b se liší sílou obrouč-

ky a odlišným zakřivením

117 59/92-b K neurč. 
(15) neurč. 1,7–2 žlutá D zlomek vrstva 11.–13.stol.  

HRA, Pražský hrad – u kostela Panny Marie; výzkum: ARÚ AV ČR (1930, 1950); ved. výzk.: K. Guth, I. Borkovský; prameny a literatura: Seznam předmětů I;  Seznam předmětů II; Borkovský 1953, 
obr. 25: 30; Borkovský 1953, obr. 25: 28–31; Frolík et al. 2000, obr. 2/48: B, D; Frolík 2017, obr. 82: 1–5; 

 8

118 12 195 K/P 20 16–18 4–4,6 zelená D
zlomek, cca 
1/3, původně 
1/2

sídlištní vrstva 
pod terénem 
koster

11.–12. stol. změny tloušťky, společně se 4 esovitý-
mi záušnicemi

119 13 132-a K/P neurč.
 (20)

neurč. 
(18) 3,5 zelená D 1/4 hřbitovní vrstva 11.–12. stol. koroze lokálně omezenější

120 13 132-b K neurč. 
(14)

neurč. 
(10) 2,5 zelená/tyrkysová D zlomky hřbitovní vrstva 11.–12. stol. koroze – celkový povlak
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8

121 13 132-c K 18 14,5 2,5 zelenomodrá D celý hřbitovní vrstva 11.–12. stol. v přes zelenou matrix zlomků okrová 
plošná koroze

122 13 132-d K/P 24 18–19 3,5–3,7 tyrkysová D téměř celý 
ve 2 zlomcích hřbitovní vrstva 11.–12. stol.  

123 13 132 neurč. ? ? ? ? neurč. (zlomek) hřbitovní vrstva 11.–12. stol. nedochovaný zlomek, pouze na obr. 
25: 28, Borkovský 1953

124 13 132 neurč. ? ? ? ? neurč. (zlomek) hřbitovní vrstva 11.–12. stol. nedochovaný zlomek, pouze na obr. 
25: 29, Borkovský 1953

HRA, Pražský hrad – IV. nádvoří; výzkum: ARÚ AV ČR (1930); ved. výzk.: K. Guth, I. Borkovský; prameny a literatura: Seznam předmětů I

9 125 11 897 K 16,3–18 10 4,5 a 5 neurčená – šedo-
černá D-r celý vrstva středověk–

novověk koroze; asymetrický

HRA, Hradčanské nám. – Salmovský palác; výzkum: ARÚ AV ČR; ved. výzk.: I. Boháčová, J. Frolík, K. Tomková; prameny a literatura: –

10

126 288/91 K 15 10 4 a 6 černá/neurčená – 
černá D-r celý vrstva 11.–13. stol. technologické stopy: překryv vlákna 

obroučky

127 311/91 K neurč.
 (19) neurč. 4,3 a 4,7 neurčená – šedo-

černá D-r 1/4 vrstva 11.–13. stol. koroze

128 312/91 neurč. neurč. neurč. 4,6 neurčená – šedo-
černá O/D zlomek vrstva 11.–13. stol. koroze

HRA, Loretánské nám.; výzkum: ARÚ AV ČR (1935); ved. výzk.: I. Borkovský; prameny a literatura: Seznam předmětů I; Boháčová – Blažková 2011, 154, 159, 210, obr. 40: 357: 9

11

129 12 834 K/P-D 17,8–
18,5 13 3,7–3,8 zelená/tyrkysová 

matrix, žlutý dekor D celý

hřbitovní vrs-
tva, nadloží 
hrobu, sekund. 
pozice nad 
pískovcovou 
deskou hrobu 
s dalšími nálezy 
včetně malého 
groše z r. 1578

novověk

dekor: žluté vlákno a skvrny, opakní 
sklo; dnešní stav kroužku neodpovídá 
původnímu popisu uvedenému u nále-
zu, nesouhlasí údaje uvedené v deníku 
a v Seznamu předmětů I

130 12 905 K 16 12 2,5 neurčená – černé 
jádro, šedý povrch D

celý v 5 zlom-
cích, dnes 
dochovány 4

hrob 11.–12. stol. koroze, příslušnost k hrobové výbavě 
se sadou esovitých záušnic není jistá
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MALÁ STRANA (MST)
MST, Hellichova čp. 632/III; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1999/11; ved. výzk.: J. Zavřel; prameny a literatura: Zavřel – Čiháková 2007: tab. 173: 11-99-20; Havrda – Tryml 2013: 1221

12 1 1999/11-020 K 20 11 3–6 neurčená neurč. 1/2

výplň poloza-
hloubeného 
dřevohliněného 
domu 
(obj. 1073)

poč. 14. stol. průřez nepravidelný

MST, Josefská čp. 626/III; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1999/33; ved. výzk.: J. Čiháková; prameny a literatura: Čiháková 2007

13
2 1999/33-012-a K     4 okrová D zlomek zásyp studny konec 

13. stol. zlomek 10 mm

3 1999/33-012-b K     3 okrová D zlomek zásyp studny konec 
13. stol. zlomek 11 mm

MST, Karmelitská čp. 379/III; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1996/34; ved. výzk.: J. Podliska; prameny a literatura: –

14 4 1996/34-371 K 16 13 2 modrozelená D celý

navážka – 
stavba domu, 
předmět byl 
v druhotném 
uložení

15.–16. stol.  

MST, Karmelitská čp. 387/III a Nebovidská 459/III; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 2003/20; ved. výzk.: J. Havrda, M. Tryml;  prameny a literatura: Havrda – Tryml 2013, 48, obr. 45; 121, obr. 135

15

5 2003/20-
0553+0637 K/P 21 15 4 zelená D 1/3

druhá nejstarší 
sídlištní vrstva 
a výplň sídlišt-
ního objektu

12. – 1. pol. 
13. stol. opakní sklo

6 2003/20-1102 K 21 14 5 žlutá D celý zahloubený 
objekt 15.–16. stol. průřez nepravidelný, technologické 

stopy: navíjení

7 2003/20-1253 K/P-D 20 15 4 černá matrix, žlutý 
dekor D 1/3 zahloubený 

objekt 13. stol. dekor:  natavené žluté vlákno

8 2003/20-2044-a K/P 21 15 4 tmavě modrá D-oblé celý

svrchní 
výplň příkopu 
RS opevnění 
(V1306)

12. – 1. pol. 
13. stol.

technologické stopy: výrazný překryv 
vlákna obroučky
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15

9 2003/20-2044-b K/P 21 15 4 modrá D celý

svrchní 
výplň příkopu 
RS opevnění 
(V1306)

12. – 1. pol. 
13. stol.

iris, technologické stopy: překryv vlák-
na obroučky

10 2003/20-2044-c K 19 13 8 světle modrá K celý

svrchní vý-
plň příkopu 
RS opevnění 
(V1306)

12. – 1. pol. 
13. stol.

technologické stopy: překryv vlákna 
obroučky 

11 2003/20-2061 K 23 15 6 neurčená – šedo-
černá A 1/3 sídlištní vrstva 12. – 1. pol. 

13. stol. koroze, průřez nepravidelný 

12 2003/20-2186 neurč.     5 neurčená – černá O 1/10
svrchní výplň 
příkopu RS 
opevnění 

12. stol.
koroze, zlomek 7 x 4 x 5 mm; jádro 
šedé, na povrchu červeno hnědá až 
černá

13 2003/20-2207 K/P 19 15 3 žlutá D celý výplň sídlištní-
ho objektu 12. stol.  

14 2003/20-2284 K/P 21 15 3 zelená D 1/5
výplň sídlišt-
ního objektu 
(V107)

12. stol. opakní sklo

15 2003/20-2602 K 19 12 6 černá D 1/2 sídlištní vrstva 
2. pol. 12. –  
1. pol. 13. 
stol. 

 

16 2003/20-2917 K 19–20 12 5 neurčená – šedo-
černá O-r celý zděná kon-

strukce
2. pol. 13. – 
14. stol. koroze

17 2003/20-3329 K 25 15 7 neurčená – černá D 1/3 sídlištní vrstva 2. pol. 
13. stol. koroze

18 2003/20-4216 K/P 26 20 4 zelená D 1/3 sídlištní vrstva 
2. pol. 13. –  
1. pol. 14. 
stol.

iris, společný výskyt s dutým sklem

19 2003/20-4648 K neurč. neurč. 
(13) 5 neurčená – okrová D 1/5 výplň výkopu – 

jámy (V556)
12. – 1. pol. 
13. stol. koroze

20 2003/20-4829 K/P-D 27 22 5 modrozelená mat-
rix, žlutý dekor D 1/2 sídlištní vrstva 12.–13. stol. dekor: natavené žluté vlákno ve tvaru 

vlnovky
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15

21 2003/20-5102 K/P-D 22 16 4 modrozelená mat-
rix, žlutý dekor D 1/2 výplň výkopu – 

jámy (V503) 13. stol. dekor: natavené nepravidelné žluté 
vlákno

22 2003/20-5201 K 16 11 3 tmavě zelená D celý sídlištní vrstva 1. pol. 
11. stol. makroskopicky patrné drobné bublinky

23 2003/20-5225 K 18 14 3,5 zelená D  1/4 výplň výkopu – 
jámy (V620) 12.–13. stol. opakní sklo

24 2003/20-5340 K/P-D 27 22 5 modrá matrix, 
žlutý dekor D 1/4 sídlištní vrstva 12. stol. dekor: natavené nespojité žluté vlákno

25 2003/20-5458 K/P 22 18 3 zelená D 1/2 výplň sloupové 
jámy (V698) 13. stol. koroze nebo opakní sklo

26 2003/20-6027 K 18 14 3 žlutá D 1/3
výplň výkopu – 
jámy/rýhy 
(V880)

12.–13. stol.  

27 2003/20-7001 K 19 11 4 černá/neurčená – 
černá O 1/2 sídlištní vrstva 12. – 1. pol. 

13. stol.  

28 2003/20-7066 neurč.         neurč. zlomek výplň výkopu – 
jámy  (V1034) 13. stol. po vyzvednutí se skleněný kroužek 

rozpadl 
  MST, Klárov ppč. 710; výzkum: ARÚ AV ČR (1969–71); ved. výzk.: L. Hrdlička;  prameny a literatura: Černá 1981: 395, obr. 1: 1–8, 11

16

29 A 029 2005/
063-71 K 16 13 3,5–4 neurčená –  

šedohnědočerná K 1/2
zahloubený 
objekt – jáma 
8/71

2. pol. 
13. stol.

koroze, mírně asymetrický, dnes do-
chován jen jeden zlomek, část kroužku 
– destrukce při analýze

30 A 029 2005/
122-69 K/P 24 18 4 světle žlutá D 1/2 sídlištní vrstva 2. pol. 

13. stol.
povrch slabě iridující, část kroužku – 
destrukce při analýze

31 A 029 2005/
140-69 K 15 12 2,5–4 jasně zelená D 1/2 výplň pece 6/69 2. pol. 

13. stol.
průsvitné, část kroužku – destrukce při 
analýze

32 A 029 2005/
165-69 K/P 18 15 2–2,5 modrá D-r celý sídlištní vrstva 2. pol. 

13. stol.  

33 A 029 2005/
172-70 PN 20 15? 3 zelená D 1/3 sídlištní vrstva 2. pol. 

13. stol.
s nataveným plochým štítkem, část 
kroužku – destrukce při analýze

34 A 029 2005/
184-71 neurč.     4 tyrkysová D zlomek sídlištní vrstva 2. pol. 

13. stol. opakní, 3 zlomky

35 A 029 2005/
202-71 neurč.     4 zelená D zlomek

zahloubený 
objekt – jáma 
19/71

2. pol. 
13. stol.

opakní mléčně zelené sklo, srv. 184-71, 
neměřitelný zlomek
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16

36 A 029 2005/
209-70 K/P 22 18 3 zelená D 1/2

zahloubený 
objekt – jáma 
17/69

2. pol. 
13. stol.  

37 A 029 2005/
224-69 K/P-D 20 16 6 zelená matrix, žlutý 

dekor D 1/3 zásyp hrobové 
jámy č. 19

2. pol. 
13. stol.

se žlutým nataveným dekorem, část 
kroužku – destrukce při analýze, větší 
výška

38 A 029 2005/
224-71 K/P-D     4,5 zelená matrix, žlutý 

dekor D 1/5
zahloubený 
objekt - jáma 
21/71

1. pol. 
13. stol.

dekor: žlutý, excentricky umístěným 
v horní části obroučky, průměry ne-
měřitelné

39 A 029 2005/
450-69 K/P 21 16 3 medově žlutá D 3/4

výplň zahlou-
beného domu 
(polozemnice) 
2/69

1. pol. 
13. stol. část kroužku – destrukce při analýze

MST, Letenská čp. 28, 29, 32, 33; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 2006/12; ved. výzk.: J. Čiháková; prameny a literatura: Čiháková – Müller 2012, Příloha V / Sklo 1/6 a 6/6

17

40 2006/12-0638 K 19 12 5 neurčená – hnědo-
černá A 1/3

destrukce vý-
robních zaříze-
ní (železářských 
pecí?)

konec 
13. stol. koroze, průřez oblý nepravidelný 

41 2006/12-0664-a K 18 11 6 zelená D 1/2

destrukce vý-
robních zaříze-
ní (železářských 
pecí?)

konec 
13. stol.

deformovaný kroužek, průsvitné sklo 
překryté tmavou korozní vrstvou

42 2006/12-0664-b K 19 11 4 zelená D 1/2

destrukce vý-
robních zaříze-
ní (železářských 
pecí?)

konec 
13. stol.

silně deformované torzo, průsvitné 
sklo překryté korozní vrstvou

43 2006/12-1496 K/P 20 16 3 černá/neurčená – 
černá O 1/3

zásyp příkopu 
městské fortifi-
kace na poč. 14. 
stol.

12.–13. stol.  

MST, Malostranské nám. čp. 2/III; č. výzk.: NPÚ Praha 2004/02; ved. výzk.: J. Čiháková; prameny a literatura: Čiháková – Müller 2016, Příloha V, tab. 107, 120–124

18 44 2004/02-0277 K 14 9 4 neurčená – šedo-
černá D 1/2

podklad pro 
opukovou dlaž-
bu rotundy

2. pol. 
13. stol. koroze
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18

45 2005/02-1548 K 16 11 3 žlutá D celý

souvrství (pla-
nýrka?) nad 
pyrotechnolo-
gickými objekty

2. pol. 11. – 
1. pol. 12. 
stol.

 

46 2005/02-1566 K/P 23? 20? 3 zelená D zlomek

souvrství (pla-
nýrka?) nad 
pyrotechnolo-
gickými objekty

2. pol. 1. – 
1. pol. 
12. stol.

opakní sklo

47 2005/02-1586 K 13 10 2 zelená D 1/2

souvrství (pla-
nýrka?) nad 
pyrotechnolo-
gickými objekty

2. pol. 11. – 
1. pol. 
12. stol.

 

48 2005/02-1588 K/P 25 20 3 neurčená – hnědá D 1/2

souvrství (pla-
nýrka?) nad 
pyrotechnolo-
gickými objekty

2. pol. 11. – 
1. pol. 
12. stol.

koroze

49 2005/02-1589 K/P-D     10 zelená matrix, žlutý 
dekor D zlomek

souvrství (pla-
nýrka?) nad 
pyrotechnolo-
gickými objekty

2. pol. 11. – 
1. pol. 
12. stol.

vysoký úzký; dekor: svazek pravidel-
ných horizontálních vláken 

50 2005/02-1628 K 18 14 3 neurčená – černá D 1/2

souvrství (pla-
nýrka?) nad 
pyrotechnolo-
gickými objekty

2. pol. 11. – 
1. pol. 
12. stol.

koroze

51 2005/02-1632 PN     3 zelená D zlomek

souvrství (pla-
nýrka?) nad 
pyrotechnolo-
gickými objekty

2. pol. 11. – 
1. pol. 
12. stol.

opakní sklo, natavený štítek, zlomek 
15 mm

52 2005/02-1698 K 18,5 x 
16 11 x 15 2 tmavě zelená O celý

souvrství (pla-
nýrka?) nad 
pyrotechnolo-
gickými objekty

2. pol. 11. – 
1. pol. 
12. stol.

velmi nepravidelný tvar 

MST, Malostranské nám. čp. 258/III; č. výzk.: NPÚ Praha 1990/08; ved. výzk.: J. Čiháková; prameny a literatura: –

19 53 1990/08-067 K 18 14 2 žlutá D téměř celý   12. stol.  
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MST, Malostranské nám. ppč. 993 (u kostela sv. Mikuláše a u trojičního sloupu); č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 2007/19; ved. výzk.: J. Čiháková; prameny a literatura: –                  
 a č. výzk.: NPÚ Praha 2018/15; ved. výzk.: J. Havrda; prameny a literatura: Havrda – Rückl 2019, 50

20

54 2007/19-011 K 18 10 4 neurčená – hnědo-
černá O 1/2 souvrství dla-

žeb 13.–14. stol. koroze

55 2018/15-002-73 K/P 20 16 3,5 černá/neurčená – 
černá D 1/5 sídlištní vrstva 11. stol. koroze, společný výskyt s červeným 

skleněným korálkem o průměru 6 mm

MST, Nerudova čp. 236/III; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1994/19; ved. výzk.: J. Zavřel; prameny a literatura: –; pozn.: lokalizace na parcelu domu čp. 236/III nejistá

21
56 1994/19-452 K/P 20 17 3 neurčená – šedá D 1/2 lokalizace ne-

jistá   koroze

57 1994/19-bč K 18 9 4 zelená A celý lokalizace ne-
jistá   zelené sklo překryto silnou korozní 

vrstvou
MST, Újezd čp. 425/III;  výzk.: Muzeum hl. m. Praha 1985; ved. výzk.: V. Huml; prameny a literatura: –

22 58 A0139749/003           neurč.     13. stol. chybí

MST, Saská ppč. 1045; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1999/08; ved. výzk.: J. Čiháková; prameny a literatura: –

23

59 1999/08-043 neurč.     5 hnědá D zlomek
prostředí s py-
rotechnologic-
kými objekty

2. pol. 
13. stol. zlomek 9 mm

60 1999/08-129-a K 18 8 5 neurčená – šedo-
hnědá O-r celý

prostředí s py-
rotechnologic-
kými objekty

2. pol. 
13. stol. koroze

61 1999/08-129-b K 17 9 5 neurčená – hnědá O-r 1/2
prostředí s py-
rotechnologic-
kými objekty

2. pol. 
13. stol.

koroze, deformovaný kroužek, průřez 
nepravidelný

62 1999/08-347 neurč.     3 neurčená – okrová neurč. 8 zlomků
prostředí s py-
rotechnologic-
kými objekty

2. pol. 
13. stol.  koroze, zlomky 0,3–9 mm

MST, Thunovská čp. 192/III; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 2011/03; ved. výzk.: J. Čiháková; prameny a literatura: –

24
63 2011/03-0214-b K/P-D 26? 22? 6 tyrkysová matrix, 

žlutý dekor D 1/3   12. stol. opakní tyrkysové sklo, dekor: svazek 
žlutých vláken, zlomek 17 mm

64 2011/03-0214-a K/P 19? 16? 3 žlutá D 1/4   12. stol.  
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24

65 2011/03-1319 neurč.     3 modrozelená D zlomek  
2. pol. 
12. nebo 
poč. 13. stol.

zlomek 10 mm

66 2011/03-3388 K 18? 14? 3 neurčená – šedá D-r 1/3
vrstva nečistoty 
na valounové 
cestě

polovina 
13. stol. koroze, zlomek 15 mm

67 2011/03-3392 K/P-D 22? 18? 3 zelená, žlutý dekor D 1/3 konstrukce 1. pol. 
12. stol (?)

zelené sklo překryté silnou korozní 
vrstvou, zbytky žlutého dekoru

STARÉ MĚSTO (SME) / JOSEFOV (JOS)
JOS, Červená 1 (Staronová synagoga); č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1998/21; ved. výzk.: Z. Dragoun; prameny a literatura: Dragoun 2003, 161, obr. 6: 9

25

1 1998/21-027 K     5 neurčená – šedo-
černá O 1/3   12. – 2. třet. 

13. stol. koroze

2 1998/21-091 K/P 22 20 6 neurčená – zelená 
(?) D 1/5   12. – 2. třet. 

13. stol.
silná povrchová bělavá koroze přes 
skleněné jádro, vysoký páskovitý

3 1998/21-173 K/P     4 zelená D 1/10   12.– 2. třet. 
13. stol. úzký páskovitý, neměřitelný 

4 1998/21-b.č. K/P 23 20 4–5 nažloutlá D 1/3   12.– 2. třet. 
13. stol.  

JOS, U Staré školy čp. 153/V; č. výzk.: NPÚ Praha 1999/14; ved. výzk.: Z. Dragoun; prameny a literatura: –

26 5 1999/14-091 K     1 modrozelená D 1/3   12.–13. stol. zlomek 16 mm

SME, Bílkova čp. 863/I; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1998/17; ved. výzk.: J. Havrda; prameny a literatura: Havrda 2000, 29

27

6 1998/17-0196 PN     4 zelenomodrá neurč. 1/4 sídlištní vrstva 12.–13. stol. natavený plasticky zdobený štítek, 
zlomek 16 mm

7 1998/17-0663 K/P?     3 zelená D zlomek výkop pro rou-
benou stavbu 13. stol. opakní, zlomek 11 mm

8 1998/17-1117 K/P?     3 modrá O-r zlomek sídlištní vrstva 12.–13. stol. zlomek 9 mm

9 1998/17-1119 K/P 20 16 3 zelená D celý sídlištní vrstva 12.–13. stol. opakní sklo

10 1998/17-1431 K 18 10 6 červenohnědá D-r 1/2 sídlištní vrstva 12.–13. stol. červenohnědé sklo překryté silnou 
vrstvou černé koroze

11 1998/17-1452 K/P 22 15 3 zelená D 1/2 výplň sídlištní-
ho objektu

12.– 2. třet. 
13. stol.  
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SME, Karlova čp. 223/I; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1996/41; ved. výzk.: J. Podliska; prameny a literatura: –

28

12 1996/41-0509-a K/P?     3 zelená D zlomek výplň objektu 11.–12. stol. zlomek 15 mm, pravděpodobně jeden 
exemplář s 1996/41-509b

13 1996/41-0509-b K/P?     3 zelená D zlomek výplň objektu 11.–12. stol. zlomek 11 mm, pravděpodobně jeden 
exemplář s 1996/41-509a

14 1996/41-0706 neurč.     1 zelená D zlomek výplň objektu 11.–12. stol. zlomek 11 mm

15 1996/41-1198 neurč.     1 zelená D zlomek výplň objektu 11.–12. stol. zlomek 7 mm

16 1996/41-1206 K/P     3 zelená D zlomek výplň objektu 11.–12. stol. opakní sklo, šedá koroze, zlomek 9 mm

17 1996/41-1208 K 18 10 4 neurčená – okrová O celý sídlištní sou-
vrství 11.–12. stol. koroze, průřez oválný až kruhový

18 1996/41-1209 K/P-D 21 16 3 zelená matrix, žlutý 
dekor D 1/2 sídlištní sou-

vrství 11.–12. stol. dekor: opakní žluté sklo

SME, Karlova ppč. 1108 (před čp. 149/I); č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1986/11; ved. výzk.: Z. Dragoun; prameny a literatura: Dragoun 1988, 188

29 19 1986/01-03 PN 24 18 4 černá D celý   12.–13. stol. na povrchu natavená kapka

SME, Klementinum čp. 1040/I; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 2010/11, 2011/15 a 2012/35; ved. výzk.: J. Havrda, A. Žďárská; prameny a literatura: Havrda 2010, 21; Havrda 2012, 135; Havrda a kol. 2019

30

20 2010/11-S22 K/P 20 16 3 světle zelená D 3/4 sídlištní vrstva
konec 11.–
1. pol. 
12. stol.

 

21 2011/15-310 K/P 20 15 2,5 zelená D 1/2 sídlištní vrstva
2. pol. 12. – 
1. třeť. 
13. stol.

 

22 2011/15-337 PN 23 18 5 žlutá D celý sídlištní vrstva 2. pol. 
12. stol.

prstýnek s nataveným pravidelným 
štítkem o rozměrech 12 x 8 x 2–3 mm

23 2012/35-D12-
036-a K/P-D     3 zelená matrix, žlutý 

dekor D 1/3 sídlištní vrstva 12. stol. opakní sklo

24 2012/35-D12-
036-b K/P?     2 zelená D zlomek sídlištní vrstva 12. stol. opakní sklo, zlomek 6 mm
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30

25 2012/35-D12-
042-a K/P 20 16 3 modrozelená D 1/2

výplň sídlišt-
ního objektu 
V299 (zahlou-
bený dům?)

2. pol. 
12. stol.  

26 2012/35-D12-
042-b K/P?       zelená D zlomek

výplň sídlišt-
ního objektu 
V299 (zahlou-
bený dům?)

2. pol. 
12. stol. zlomek 11 mm

27 2012/35-F09-
057 K/P     3 žlutá D 1/3

výplň sídlišt-
ního objektu 
V472

12. stol.  

SME, Liliová čp. 248/I; č. výzk.: NPÚ Praha 2005/17; ved. výzk.: J. Havrda; prameny a literatura: Havrda 2006, příloha IV, tab. 216: 334

31 28 2005/17-334 K 17 9 3 neurčená – černá A 2/3 ve 3 zlom-
cích zásyp jámy V89

2. pol. 
13. stol. – 
14. stol.

velmi silná koroze, poškozený

SME, nám. Republiky čp. 656/I, ppč. 683, 680 (OD Kotva); č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1971/30; ved. výzk.: H. Ječný, V. Martinec, H. Olmerová; prameny a literatura: –

32 29 1971/30-b.č. K 21 11 5 zelenožlutá O 1/2

bez nálezo-
vých okolností 
(sídlištní are-
ál?, kostelní 
hřbitov?, ko-
menda Řádu 
německých 
rytířů?)

12. – 13. stol. 
(?)

na povrchu skla hnědá a pod ní černá 
koroze

SME, Rybná čp. 682/I; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1992/22; ved. výzk.: Z. Dragoun, M. Tryml; prameny a literatura: –

33

30 1992/22-4408 neurč.     4 neurčená – šedá D zlomek sídlištní objekt 
V83 13. stol. koroze, zlomek 10 mm

31 1992/22-4422 K 16 9 4 neurčená – černá D celý sídlištní objekt 
V77

pol. 13.–
14. stol. koroze, slepeno ze 4 zlomků

32 1992/22-4925 K 19 11 5 neurčená – okrová K celý sídlištní vrstva 13. stol. koroze, slepeno ze 4 zlomků

33 1992/22-4951 K 17 9 5 šedohnědá neurč. celý sídlištní vrstva
pol. 12.–
1. pol. 
13. stol.

silná koroze, slepeno ze 2 zlomků
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SME, Rybná čp. 693/I; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1999/36 a 2001/36; ved. výzk.: J. Havrda, M. Omelka; prameny a literatura: Havrda – Omelka 2000, 25; Omelka 2003, 223

34

34 1999/36-218 K 16 10 4 neurčená – okrová D 1/4
sídlištní situace 
(vrstvy a výplně 
objektů)

13. stol. koroze, zlomek 13 mm

35 1999/36-344 K 16 9 6 neurčená – okrová D 1/4
sídlištní situace 
(vrstvy a výplně 
objektů)

13.–14.  stol. koroze, zlomek 15 mm a drobná drť

36 1999/36-361 K 17 9–12 4 neurčená – šedo-
černá D 1/4

sídlištní situace 
(vrstvy a výplně 
objektů)

2. pol. 13. – 
14. stol. koroze, oválný tvar 

37 1999/36-476 K 17 11 5 zelená D celý
sídlištní situace 
(vrstvy a výplně 
objektů)

13. stol. zelené sklo překryté silnou vrstvou 
lesklé černé koroze

38 2001/36-b.č. K 18 9 5 černá/neurčená – 
černá D celý   12.–14. stol. TS

SME, Staroměstské nám. ppč. 1090 – výkop pro protipožární nádrž před Husovým pomníkem; výzkum: Muzeum hl. m. Prahy (1943); ved. výzk.: A. Liška; prameny a literatura: –

35

39 H.042.919 
(Sk-1) K 16 9 3,5 neurčená – hnědá D 1/3

bez bližších 
nálezových 
okolností

12. – 13. stol.
? koroze, mírně nepravidelný kroužek 

40 H.042.919 
(Sk-2) K 20 14 3 neurčená – hnědá D 1/2

bez bližších 
nálezových 
okolností

12. – 13. stol.
? koroze

41 H.042.919 
(Sk-3) K 20 14 3 neurčená – hnědá D 1/4

bez bližších 
nálezových 
okolností

12. – 13. stol.
? koroze

SME, U Obecního domu čp. 660/I; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 2007/20; ved. výzk.: M. Omelka; prameny a literatura: Omelka – Řebounová 2009: Příloha 7 – Inventář nálezů

36 42 2007/20-550 neurč.         neurč.   výplň jámy V52 
= V282 = V127

2. pol. 
12. – 1. pol. 
13. stol.

předmět nenalezen

SME, U Radnice čp. 13/I; č. výzk.: NPÚ ÚOP A269Praha 2000/17; ved. výzk.: J. Havrda; prameny a literatura: Havrda 2000, tab. 672: 84, 281, 377, 422

37 43 2000/17-084-a K     2 žlutá O 1/4 sídlištní vrstva 1. pol. 
13. stol. zlomek 12 mm
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37

44 2000/17-084-b K     2 zelená O 1/4 sídlištní vrstva 1. pol. 
13. stol. opakní sklo, zlomek 11 mm

45 2000/17-281 K/P 19 16 3 bezbarvý D 1/2 sídlištní vrstva poč. 13. stol.  

46 2000/17-377 K 15 12 2 neurčená – okrová D celý zahloubený 
objekt

2. pol. 12.–
1. pol. 
13. stol.

koroze

47 2000/17-422 K/P     3 zelená D 1/3 zahloubený 
objekt

1. pol. 
13. stol. zlomek 18 mm

SME, Valentinská čp. 1061/I; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 2016/01; ved. výzk.: A. Žďárská; prameny a literatura: –

38

48 2016/01-A1-
076-b PI 21 13 6 medově žlutá D 1/3

svrchní partie 
zásypu zahlou-
bených dřevo- 
hliněných 
domů, příp. 
součást zásypu 
nejmladšího 
z nich V250

13. stol.; 
eventuálně 
2. pol. 
12. stol.

pravidelný integrální štítek oválného 
tvaru

49 2016/01-D1-118 K 14 8 4 zelená D celý

zásyp zahloube-
né části dřevo- 
hliněného 
domu V220

12. stol.  

50 2016/01-E2-118 K 19 10 4 neurčená – šedá A 2/3

odpadní vrstva, 
výplň V247 
(původně za-
hloubený dům 
sloužící druhot-
ně jako odpad-
ní jímka)

12. stol. koroze, 2 zlomky

51 2016/01-E2-160 K 15 12 3 neurčená – hnědá O D

výplň hluboké-
ho objektu V66, 
snad odpadní-
ho charakteru

(spíše 
2. pol.) 
13. stol.

koroze
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52 2016/01-S1-047 PNO 20 16 3 zelená/tyrkysová 
a žlutá D 1/6

svrchní partie 
zásypu zahlou-
beného objektu 
V21

1. pol. 13. 
stol. (12.–
13. stol.)

prstýnek s očkem tvořený z opakního 
zeleného/ tyrkysového skla na kterém 
je natavená kruhová podložka ze skla 
téže barvy, na níž je očko ze žlutého 
průsvitného skla; dochována jen část 
se štítkem

53 2016/01-S2-008 K/P?     4 zelená D zlomek

spodní partie 
zásypu zahlou-
beného objektu 
(domu?) V02

13. stol.; 
event. 2. pol. 
12. stol.

opakní, zlomek 7 mm

54 2016/01-S2-
019-a K/P-D     6–7 zelená matrix, žlutý 

dekor D zlomek

patrně součást 
zásypu za-
hloubené části 
dřevohliněného 
domu V27

13. stol. dekor: žluté opakní sklo; zlomek 5 mm

55 2016/01-S2-
019-b neurč.     3 zelená D zlomek

patrně součást 
zásypu za-
hloubené části 
dřevohliněného 
domu V27

13. stol. zlomek 13 mm

56 2016/01-S2-032 K 13 7 5 zelená D 1/3

patrně součást 
výplně za-
hloubené části 
dřevohliněného 
domu V08; pře-
krývá horizont 
raně středo-
věkých hrobů 
(z 10. stol.?)

12. stol. činí dojem korálku
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NOVÉ MĚSTO (NME)
NME, Kateřinská čp. 1476/II, ppč. 1684; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1999/05; ved. výzk.: M. Tryml; prameny a literatura: –

39 1 1999/05-b.č. K 22 12 6 černá/neurčená - 
šedá A celý druhotné ulo-

žení středověk?  

NME, Mikulandská čp. 135/II; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 2013/33; ved. výzk.: T. Cymbalak; prameny a literatura: –

40

2 2013/33-B13-
001 K 13 9 3 žlutá D celý na podlaze go-

tického sklepa 15.–19. stol. průsvitné sklo, malý kroužek – prsten-
cový korál?

3 2013/33-C05-
022 K/P     4 zelená D 1/3 sídlištní vrstva 11.–12. stol. zlomek 18 mm

4 2013/33-E03-
015 K 17 13 4 hnědočerná D 3/4 výplň jámy 15. stol. koroze, dva zlomky

5 2013/33-G02-
003 K/P 24 16 7 neurčená – šedá O 1/2 navážková 

vrstva novověk koroze

6 2013/33-J07-
026-a K 17 11 4 neurčená –

šedočerná O 1/2 sloupová jáma
2. pol. 13. – 
1. pol. 
14. stol.

koroze

7 2013/33-J07-
026-b K     5 šedočerná O 1/4 sloupová jáma

2. pol. 13. – 
1. pol.
14. stol.

koroze, možná součástí 2013/33-J07-
26a

8 2013/33-L09-
045 K 16 10 4 černá O 3/4 sídlištní vrstva 14. stol. průřez nepravidelný (místy zploště-

lý/A)

9 2013/33-M06-
035 K 16 11 3 neurčená – hnědo-

šedá D celý sídlištní vrstva 15. stol. koroze

10 2013/33-N03-
027 K/P 23 19 5 neurčená – okrově 

šedá O 1/2
výplň poloza-
hloubeného 
domu

12. – 1. pol. 
13. stol. koroze

11 2013/33-P06-
024 K     2 zelená D 1/4 výplň zahlou-

beného domu
12. – 1. pol. 
13. stol. opakní sklo

12 2013/33-P06-
026-a K     3 zelená D zlomek   12. – 1. pol. 

13. stol. 
opakní sklo; zlomek 11 mm, společný 
výskyt s polychromním korálkem
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NME, Petrská/Klimentská čp. 1216/II, ppč. 281; výzkum: Archaia (1992–1993) a NPÚ ÚOP Praha č. výzk. 1988/10 a 1990/10; ved. výzk.: M. Bureš, V. Kašpar; prameny a literatura: Bureš – Kašpar – 
Vařeka 2000, 22, obr. 3: 5–9; Vařeka – Bureš 1997, 146, obr. 1: 6

41

13 1988–90/10-b.č. K 20?   6? tmavě zelená neurč. zlomek

výplň jámy 
XXXI, sídelní 
areál u kostela 
sv. Petra Na Po-
říčí

1. pol. 
13. stol. koroze

14 1988–90/10-b.č. K 19–17 12–10 
(??) 5 neurčená D celý

výplň jámy 
XXXI, sídelní 
areál u kostela 
sv. Petra Na Po-
říčí

1. pol. 
13. stol. koroze; Vařeka – Bureš 1997, obr. 1: 6

15 b.č. K 20–25   5–6 neurčená – hnědo-
černá O 1/3

výplň zahlou-
bené stavby 
F.S6, sídelní 
areál u kostela 
sv. Petra Na Po-
říčí

2. pol. 
13. stol.

koroze; Bureš – Kašpar Vařeka 2000, 
obr. 3: 5

16 b.č. K 20 12 4 neurčená – hnědo-
černá O 2/3

komunikační 
horizont F.KO4, 
sídelní areál 
u kostela sv. 
Petra Na Poříčí

2. pol. 
13. stol. 
(až konec 
13. stol.)

koroze; Bureš – Kašpar Vařeka 2000, 
obr. 3: 6

17 b.č. K 17 11 4–5 neurčená – hnědo-
černá D celý

nález v druhot-
ném uložení, 
sídelní areál 
u kostela sv. 
Petra Na Poříčí

  koroze; Bureš – Kašpar Vařeka 2000, 
obr. 3:7

18 b.č. K 20 9 5–6 neurčená – černá D 2/3

komunikační 
horizont F.KO4, 
sídelní areál 
u kostela sv. 
Petra Na Poříčí

2. pol. 
13. stol. 
(až konec 
13. stol.)

koroze; Bureš – Kašpar Vařeka 2000, 
obr. 3: 8

19 b.č. K 20 9 5–7 neurčená – černá D 1/3

komunikační 
horizont F.KO4, 
sídelní areál 
u kostela sv. 
Petra Na Poříčí

2. pol. 
13. stol. 
(až konec 
13. stol.)

koroze; Bureš – Kašpar Vařeka 2000, 
obr. 3: 9
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NME, Petrská čp. 1132/II; č. výzk.: NPÚ Praha 2014/40; ved. výzk.: V. Staňková; prameny a literatura: Blažková – Staňková 2015, 54

42 20 2014/40-038 K 18 10 5 černá/neurčená – 
černá A-r 1/2   1. pol. 

13. stol. rozšiřující se průřez

NME, nám. Republiky čp. 1078/II, ppč. 461 (dvůr – východ); č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 2003/01; ved. výzk.: J. Podliska; prameny a literatura: –

43

21 2003/01-0575 K 19–21 12–17 6–7
neurčená – okrově 
šedá, jádro černé 
s bílými místy

D celý

zásyp sklepa 
domu odstra-
něného s pří-
chodem kapu-
cínů, nález je 
v sekundárním 
uložení

17. stol. koroze, oválný tvar, průřez nepravi-
delný

22 2003/01-4510 K 19 11–13 4–5,5 tmavě šedohnědá 
až hnědočerná D-r celý

svrchní výplň 
zahloubeného 
dřevohliněného 
domu (V49), 
dům patrně 
zanikl v 1. pol. 
13. stol. v dů-
sledku budová-
ní staroměstské 
hradby 

konec 12. – 
1. pol. 
13. stol.

nepravidelný kroužek technologické 
stopy, hmotnost 1,39 g; nepravidelně 
oválný tvar

23 2003/01-7041 K 24 11 4–6 světle zelená O/A celý zásyp studny/
jímky 15. stol. technologické stopy

43: NME, nám. Republiky čp. 1078/II, ppč. 461 (západní a střední část dvora bývalých kasáren), ppč. 460 (hlavní budova kasáren); výzkum: Archaia (2003–2004); ved. výzk.: P. Juřina; pozn.: 39 
nálezů z tohoto výzkumu není součástí katalogu

44: NME, nám. Republiky, ppč. 2372/1; č. výzk.: Archaia (2005–2006); ved. výzk.: J. Juřina, M. Vyšohlíd; pozn.: 58 nálezů z tohoto výzkumu není součástí katalogu
VYŠEHRAD (VYS)
VYS, bez lokalizace; ved. výzk.: K. Vlačiha; prameny a literatura: Vlačiha 1913, obr. na str. 153–154; Nechvátal 2004, obr. 378: 11–18; Seznam předmětů, Tab. LI, LII

45

1 NM H2-
100 625 K 15 x 16 11 3 modrá D/O celý neurčeno 11.–13. stol.  

2 NM H2-
100 626 K 18 x 20 10 x 12 4–4,6 neurčená – šedo-

hnědá A-r celý neurčeno 11.–13. stol. koroze, v době dokumentace B. Ne-
chvátalem i. č. 100 617, staré č. 7 590
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45

3
NM H2-
100 627, 
staré č. 7589

K 16 x 17 10 a 12 3,5 světle zelený D-r celý neurčeno 11.–13. stol. průřez: kónické D; staré č. 7589

4 NM H2-
100 628 K 19 x 21 14–15 3,5-4 zelená D celý neurčeno 11.–13. stol. makroskopicky patrné bublinky

5 NM H2-
100 629 K 17 x 20 13 x 14 2,5 tmavě zelená D celý neurčeno 11.–13. stol.  

6 NM H2-
100 631 K 19 14     neurč. cca 1/2 neurčeno 11.–13. stol. chybí; na kresbě slabý náznak štítku 

7 NM H2-
100 632 K 21,5 14     neurč. 3/4, ze 2 až 3 

zlomků neurčeno 11.–13. stol. chybí

8 NM H2-7585 
(staré č.) K (nejmé-

ně 19)
(nejméně 

13)     neurč.

zlomek, méně 
než 1/2, le-
peno ze 2 
zlomků

neurčeno 11.–13. stol. chybí

9 NM H2-7589 
(staré č.) K/P 21 17     neurč. cca 1/2 neurčeno 11.–13. stol. chybí

10 NM neurč.         neurč. zlomek, méně 
než 1/2 neurčeno 11.–13. stol. chybí

11 NM neurč.         neurč. zlomek malý neurčeno 11.–13. stol. chybí

12 NM neurč.         neurč. zlomek, méně 
než 1/2 neurčeno 11.–13. stol. chybí

13 NM neurč.         neurč. cca 1/2 neurčeno 11.–13. stol. chybí

14 NM neurč.         neurč. zlomek, méně 
než 1/2 neurčeno 11.–13. stol. chybí

15 NM neurč.         neurč. zlomek malý neurčeno 11.–13. stol. chybí

16 NM neurč.         neurč. neurč. neurčeno 11.–13. stol. rozbitý kroužek, chybí

17 NM neurč.         neurč. neurč. neurčeno 11.–13. stol. rozbitý kroužek, chybí

18 NM neurč.         neurč. zlomek malý neurčeno 11.–13. stol. rozbitý kroužek, chybí
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VYS, akropole; ved. výzk.: Vyšehradská komisse, asistent J. Müller; prameny a literatura: Varadzin 2015, 374–375, obr. 14.9: 137–140

46

19 551 K/P 20 15 ? zelená neurč. 1/2 neurčeno 11.–13. stol. nález kat. č. 137

20 628 K 14 11 3 neurčená – okrová 
a černá D 1/2 neurčeno 11.–13. stol.

koroze, nález kat. č. 138; v témže sáčku 
zlomek esovité záušnice a fr. pletené 
čelenky

21 628 K 18 14,5 4 neurčená – okrová D 1/2 neurčeno 11.–13. stol. koroze, nález kat. č. 139; dtto, kolísá 
tloušťka

22 628 K ? ? 3 neurčená – okrová D 1/3 neurčeno 11.–13. stol. koroze, nález kat. č. 140; dtto

23 562 neurč. neurče-
no       neurč.   neurčeno 11.–13. stol. nález  kat. č. 141 chybí; oblast 4. gotic-

kého paláce

24 573 neurč. neurče-
no       neurč.   obj. 175 – 

ohniště 11.–13. stol. nález  kat. č. 142 chybí; RS ohniště – 
uprostřed východní místnosti paláce

25 b.č. neurč. neurče-
no       neurč.   novověká 

navážka
středověk–
novověk

nález kat. č. 143 – informace o nein-
ventovaném  nálezu v deníku: „skleně-
ný prstýnek“ 

ČIMICE (CIM)
CIM, prostor zaniklého čp. 2 – východně od tvrziště; výzkum: Muzeum hl. m. Prahy (1984); ved. výzk.: V. Huml; prameny a literatura: Laval 2008, 126, obr. 19: 54

47 1
obr. 19: 54 
(MMP asi 
A0117366)

K 16–17 11 5 neurčená – šedá D-r celý

výplň objektu 
č. 56 (podle F. 
Lavala)/resp. 
č. 9 (podle V. 
Humla)

2. pol. 13. 
stol.

na povrchu světle šedá a uvnitř hnědo-
šedá koroze, poměrně značné rozdíly 
v síle, dochován neúplný ve třech frag-
mentech



SKLENĚNÉ KROUŽKY A PRSTÝNKY Z ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V PRAZE (PRAMENY)
GLASS RINGS AND FINGER RINGS FROM ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN PRAGUE

(SOURCES)

Jan Havrda – Kateřina Tomková

Tab. 7. Nálezy kroužkových ozdob v Praze. Č. lokality odpovídá číslování na obr. 3. Č. nálezu na katastru odpovídá číslování na obr. 4–9. Rozměry v závorce – odhad v případě malých zlomků. 

Tab. 7. Finds of ring ornaments in Prague. Site numbers correspond to numbering in fig. 3. The artefact numbers correspond to numbering in fig. 4–9. Dimensions in brackets – estimate for small 
fragments.
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Cross-
section

Preservation Find context Dating Note

HRADČANY (HRA)
HRA, Pražský hrad – Lobkovický palác; výzkum: ARÚ AV ČR (1978, 1982, 1983, 1985); ved. výzk.: T. Durdík; prameny a literatura: Durdík – Frolík, Chotěbor 1999, 42, obr. 18:1–10, 15, 16

1

1 148/78-a K 16 8 4 neurčená K 1/3 vrstva 11.–13. stol. koroze

2 148/78-b K 18 8 3,5–4 neurčená K 1/3 vrstva 11.–13. stol. koroze

3 166/78-a K/P 22 15 5–5,5 neurčená – hnědá O 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze

4 166/78-b K 17,5 11 5–6 neurčená – černá D-r 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze, technologická stopa

5 166/78-c K 17,5 11 5,5–7 neurčená – hnědo-
černá D-r 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze

6 166/78-d K neurč. neurč. 3,5–4 neurčená – černá O zlomky (2) vrstva 11.–13. stol. koroze

7 296/78-a K 18 8 5 neurčená – růžová 
s šedou K/A-r 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze

8 296/78-b K neurč. 
(18)

neurč. 
(8) 4 neurčená – růžová 

s šedou D/A 1/4 vrstva 11.–13. stol. koroze

9 296/78-c K 22 14 4 neurčená – šedá    
do růžova K 1/3 vrstva 11.–13. stol. koroze, asymetrický

10 296/78-d K 14 8-9 4,5–5 neurčená – hnědo-
černá D celý ve 2 

zlomcích vrstva 11.–13. stol. koroze

11 296/78-e K 18 9 4–5 neurčená – hnědá K/A-r 3/4 ve 2 zlom-
cích vrstva 11.–13. stol. koroze, v místě rozšíření mírně elip-

soidní

12 296/78-f K 17 10 4,5–5 neurčená – hnědo-
černá K-r 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze

13 296/78-g K 24 14 5 neurčená – hnědá A 1/3 vrstva 11.–13. stol. koroze

14 296/78-h K 22 10 5 neurčená – hnědá A 1/3 vrstva 11.–13. stol. koroze
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1

15 296/78-i K/P neurč.
(21)

neurč. 
(18) 8–8,8 neurčená – hnědo-

černá O 1/4 vrstva 11.–13. stol. koroze, atypická výška, společný vý-
skyt s okenním sklem

16 932/82 K 18 12 3–4 zelená D/O-r 1/3 vrstva 11.–13. stol.  

17 972/82 K neurč.
(24)

neurč. 
(13) 3 neurčená – černá A 1/3 a drť vrstva 11.–13. stol. koroze

18 1205/82-a K 18 9,9 5–6 neurčená – černá D?-r celý vrstva 11.–13. stol. koroze, změny v síle obroučky

19 1205/82-b K neurč.
 (24)

neurč. 
(12) 5–5,5 neurčená – černá O 1/4 vrstva 11.–13. stol. koroze

20 1205/82-c K 18 10 3–4 neurčená – černá K-r 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze, asymetrický, změny v síle 
obroučky

21 1205/82-d K 18 10,5 4,5–5 neurčená – černá K 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze, asymetrický

22 1227/82 K 19 13 3,5–4,5 neurčená – černá K snad celý ve 2 
zlomcích vrstva 11.–13. stol. koroze

23 1000/82 K 18 10 4,5–5,5 neurčená – černá O/A 1/3 vrstva 11.–13. stol. koroze

24 1192/82 K 12 9 2,5 neurčená – šedá D 1/2 ve 3 zlom-
cích vrstva 11.–13. stol. koroze, gracilní

25 1152/82 K 15 8 4,5–6 neurčená – černá D-r 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze, technologická stopa

26 1311/83 K/P neurč.
 (21,5)

neurč. 
(18) 3,9 neurčená – hnědo-

šedá O zlomek neurčeno 11.–13. stol. koroze

27 1659/85 K neurč. 
(20)

neurč. 
(12) 4 neurčená – hnědo-

černá A-O 1/3 ve 2 zlom-
cích vrstva 11.–13. stol. koroze

HRA, Pražský hrad – Jiřské nám.;  výzkum: ARÚ AV ČR (1985, 1986, 1989); ved. výzk.: J. Frolík et al.; prameny a literatura: –

2

28 4/85 (?) K/P 22 16 3 tyrkysová O necelá 1/2 vrstva 11.–13. stol.  

29 1089/85 K 18,5 11 4–6 černá D-r celý vrstva 11.–13. stol. technologické stopy: navíjení 

30 1090/85 neurč. neurč. neurč. 4,5 neurčená – šedá 
a okrová K/O fragmenty vrstva 11.–13. stol. koroze
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2

31 2321/86 K 17 11 6–7 černá/neurčená – 
černá D 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze

32 2391/86 K 14 8,5 3–3,5 světle zelená O-r 3/4 vrstva 11.–13. stol. sklo překryté hladkou černou korozní 
vrstvou o síle cca 1 mm

33 2331/86 K neurč.
 (20)

neurč. 
(10) 4,5–5 neurčená – černá A 1/4 vrstva 11.–13. stol. koroze, š. podstavy 5,4 mm

34 5003/89-a K 15 8 3,5–4 neurčená – černá O/D 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze

35 5003/89-b K 12 neurč. (8) 4 neurčená – černá D? 1/3 vrstva 11.–13. stol. jiná koroze než zlomek 5003/89a

36 5003/89-c K (14) (10) 3,5–4,5 černá D 3/4 ve 3 zlom-
cích vrstva 11.–13. stol.  

37 4919/89-a neurč. neurč. neurč. 5 neurčená – černá D 1/4 objekt 11.–13. stol. koroze

38 4919/89-b neurč. neurč.
(18) neurč. 3 neurčená – černá neurč. 1/4? objekt 11.–13. stol. koroze

HRA, Pražský hrad – Tereziánské křídlo; výzkum: ARÚ AV ČR (1938, 1991); ved. výzk.: K. Guth, I. Borkovský; I. Boháčová, I. Vochozková; prameny a literatura: Seznam předmětů I

3

39 12 380 PN 27,8 19–20 5,5–6 žlutá D celý

„vrstva nad 
valem 12. stol.“ 
spáleništní 
horizont – 
nerevidováno

středověk prsten s nataveným štítkem s plastic-
kou výzdobou

40 12 382 K/P-D 24 18 4,8 zelená/tyrkysová  
matrix, žlutý dekor D celý lepený

údajně vrchní 
terén valu – 
nerevidováno

11.–12. stol. bělavá koroze ve své počáteční fázi; vý-
zdoba kvůli korozi špatně čitelná

41 83/91 K 18 12 3,5–4 neurčitelná D/O 1/3 vrstva 11.–13. stol. koroze, žlutě krakelovaný

42 137/91 PN 18 14 3,5–4; 
štítek 7 zelená D 1/3 vrstva 11.–13. stol. prsten s nataveným štítkem s plastic-

kou výzdobou v podobě kužele

43 43/91-a K 14 9 6 a 8 neurčená – černá D-r 1/2 vrstva 11.–13. stol. koroze

44 43/91-b K 16 9 4 neurčená – černá A 1/3 vrstva 11.–13. stol. koroze, š. podstavy 5,5 mm
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HRA, Pražský hrad – III. nádvoří; č. výzk.: ARÚ AV ČR (1927, 1928, 1993); ved. výzk.: K. Guth, J. Pasternak; I. Boháčová, I. Vochozková; prameny a literatura: Seznam předmětů I

4

45 10 608 K/P 20,5 15 3,5–4 zelená D 3/4 sonda s roube-
ním, vrstva 11.–12. stol.  

46 10 609 K/P 24 20 3,5–4 zelená D 1/3 až 1/2 na svahu valu, 
vrstva 11.–12. stol.  

47 10 980 K/P 21,5 17 3–3,5 zelená D 3/4 vrstva 11.–12. stol.  

48 85/93 K/P-D neurč.
 (20)

neurč. 
(18) 3–3,5 zelená/tyrkysová 

matrix, žlutý dekor D cca 1/4 vrstva 11.–12. stol. tyrkysové průsvitné sklo se žlutou zata-
venou nití z opakního skla

HRA, Pražský hrad – čp. 48; výzk.: ARÚ AV ČR (1984); ved. výzk.: J. Frolík et al.; prameny a literatura: Boháčová et al. 1990, 178, obr. 1: 4; Frolík 1999

5 49 289/84 K 18 11 4,5–5,5 neurčená – černá D cca 1/3
severní přísta-
vek, horizont 
D a E

1. pol. 
13. stol.

koroze, společný výskyt s dutým a oken-
ním sklem

HRA, Pražský hrad – Jižní křídlo; výzkum: ARÚ AV ČR (1937, 1938, 1948); ved. výzk.: K. Guth, J. Pasternak, I. Borkovský; prameny a literatura: Seznam předmětů I

6

50 12 357/1 K 21 x 23 9,8–10 
x 12 6–6,7 neurčená – bílo-

šedá A-r celý studna 2. pol. 
13. stol.

bílá koroze na šedém povrchu, rezavé 
skvrny, nepravidelný tvar, stopa navíjení

51 12 357/2 K/P 24 15 4,2–6,2 neurčená – šedo-
černá D-r celý ve 3 zlo-

mích studna 2. pol. 
13. stol.

koroze, mírně kónický tvar obroučky, 
silná koroze

52 12 357/3 K 18 x 19 8 4–7,5 neurčená – šedá neurč.-r celý studna 2. pol. 
13. stol. koroze

53 12 357/4 K 19 7 6 neurčená – šedá neurč.-r 3/4 ve 2 zlom-
cích studna 2. pol. 

13. stol. koroze, asymetrický

54 12 357/5 K 16 9,5 5,9–6,3 neurčená – šedo-
černá D-r zlomek studna 2. pol. 

13. stol. šedý povrch, černé korodované jádro

55 12 357/6 K (18) (6) 5–6 neurčená – černá A-r zlomek studna 2. pol. 
13. stol. koroze, šedé ostrůvky na povrchu

56 12 357/7 K 18 12 4 neurčená – okrová  A 3/4 ve 3 zlom-
cích studna 2. pol. 

13. stol. koroze, dílčí přesah podstavy

57 12 357/8 K 21 12 neurč. neurčená – okrová 
s šedými skvrnami neurč. 1/2 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol.

koroze, tloušťka 10,6 mm; šedé krake-
lování

58 12 357/9 K 18 11 5,8 neurčená – šedo-
hnědá D/A-r zlomek studna 2. pol. 

13. stol. koroze

59 12 357/10 K 20 10 5/3,5 neurčená – okrová 
s šedými skvrnami A-r zlomek studna 2. pol. 

13. stol. koroze, šedé krakelování
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6

60 12 357/11 K 22 11 5,4 neurčená – okrová 
s šedými skvrnami A-r 1/2 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol.

koroze, šedé krakelování, dílčí přesah 
podstavy

61 12 357/12 K 18 10 5/3,3 neurčená – okrová 
s šedými skvrnami A-r zlomek studna 2. pol. 

13. stol.
koroze, šedé krakelování, dílčí přesah 
podstavy

62 12 357/13 K 19 11 5,5 neurčená – okrová D 1/2 studna 2. pol. 
13. stol. koroze, mírně asymetrický

63 12 357/14 K 20 12 5 neurčená – 
šedookrová O/A necelá polo-

vina studna 2. pol. 
13. stol.

koroze, technologické stopy; nepravi-
delný tvar

64 12 357/15 K 21 13 6,2 neurčená – 
šedookrová

D – 
oblé 1/3 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, praskliny

65 12 357/16 K 22 13 5 neurčená – světle 
hnědá A zlomek studna 2. pol. 

13. stol. koroze, tloušťka 5,6–7,7 mm, matný

66 12 357/17 K (19) (13) 4,7 neurčená – světle 
šedá A zlomek studna 2. pol. 

13. stol. koroze, horizontální prasklina

67 12 357/18 K neurč. neurč. 6 neurčená – okrově 
šedá O/A zlomek studna 2. pol. 

13. stol. koroze, technologické stopy, matný

68 12 357/19 K 18 10 4,5 neurčená – 
šedookrová A 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, lesklý i matný

69 12 357/20 K 20 12 4 neurčená – světle 
hnědá A-r 1/3 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, tloušťka 4,4–5,3 mm

70 12 357/21 K 19 11 4 neurčená – světle 
hnědá A-r necelá 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, tloušťka 4,3–5,2 mm

71 12 357/22 K 19 12 4,4 neurčená – světle 
hnědá A 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze

72 12 357/23 K 15 7 4,8/6 neurčená – okrově 
šedá D-r celý studna 2. pol. 

13. stol. koroze, technologické stopy

73 12 357/24 K 17 8 3,5 neurčená – hnědo-
černá A 1/2 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol. koroze

74 12 357/25 K 15/15,6 10 4 neurčená – šedo-
černá A cca 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze

75 12 357/26 K 18 14 4 neurčená – šedo-
černá D-oblé zlomek (1/3) studna 2. pol. 

13. stol. koroze

76 12 357/27 K 18 10 5 neurčená – slonová 
kost A 1/3 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol. koroze
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6

77 12 357/28 K 16 9 4,3/5,7 neurčená – slonová 
kost D-oblé zlomek - nece-

lá 1/2 studna 2. pol. 
13. stol. koroze, skvrna šedé hmoty

78 12 357/29 K 16 10–11 5 neurčená – světle 
hnědá D 1/3 studna 2. pol. 

13. stol. koroze

79 12 357/30 K 15 8 3,5/5 neurčená – světle 
hnědá O-r 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze

80 12 357/31 K 18 11 3,8/4 neurčená – světle 
hnědá O/A-r 1/3 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, krakelování

81 12 357/32 K 14 5,5 5,6 neurčená – světle 
šedá D cca 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, asymetrický, bělavě šedý matný

82 12 357/33 K 14 8 4,5/7 neurčená – světle 
hnědá D-r 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, technologické stopy

83 12 357/34 K 21 11 4/5 neurčená – světle 
hnědá A-r 2/3 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol. koroze

84 12 357/35 K 16 8 4/4,8 neurčená – světle 
hnědá D 1/2 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol. koroze

85 12 357/36 K 16 11 4 neurčená – světle 
hnědá A 1/2 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol. koroze

86 12 357/37 K 15 6–7 4/5 neurčená – světle 
hnědá A-r 1/2 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol. koroze

87 12 357/38 K 16 8 4,5 neurčená – světle 
hnědá A necelá 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze

88 12 357/39 K 15 10 3,3/4,5 neurčená – světle 
hnědá A-r 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, praskliny

89 12 357/40 K 16 8 5 neurčená – světle 
hnědá D 1/3 studna 2. pol. 

13. stol. koroze

90 12 357/41 K 14 8 3,5 neurčená – světle 
hnědá A 1/4 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, horizontální prasklina

91 12 357/42 K (15) N 5,2 neurčená – světle 
hnědá D zlomek studna 2. pol. 

13. stol. koroze

92 12 357/43 K 18 9 3,8 neurčená – světle 
hnědá A 1/2 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol. koroze

93 12 357/44 K 18 10 4 neurčená – světle 
hnědá O/A 1/2 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol. koroze
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94 12 357/45 K (15) neurč. 4 neurčená – hnědá A zlomek studna 2. pol. 
13. stol. koroze

95 12 357/46 K (17–18) neurč. 4,4 neurčená – světle 
hnědá D 1/4 studna 2. pol. 

13. stol. koroze, nepravidelnosti

96 12 357/47 K 14 8 3,3 neurčená – světle 
šedohnědá D necelá 1/2 studna 2. pol. 

13. stol. koroze

97 12 357/48 K 14 7 2,8 neurčená – hnědo-
černá A-r zlomek studna 2. pol. 

13. stol. koroze

98 12 357/49 K 14 (10) 3,5 neurčená – slonová 
kost D 1/3 ve 2 zlom-

cích studna 2. pol. 
13. stol. koroze

99 12 357/50 K (16) neurč. 3,5 neurčená – světle 
hnědá A zlomek studna 2. pol. 

13. stol. koroze, prasklina

100 12 357/51 K 14 8 3,5 neurčená – světle 
hnědá D zlomek studna 2. pol. 

13. stol. koroze

101 12 357/52 K         neurč.   studna 2. pol. 
13. stol.

koroze, 18 drobných zlomků kroužků 
převážně světle hnědé či okrové barvy, 
ojediněle tmavě hnědé 

102 12 384-a K/P 18,5 15 3,2 zelená atyp-r 1/2 údajně povrch 
valu 11.–13. stol.

atypický profil: spodní podstava jako 
A profil, vnitřní hrana šikmá, vnější 
oblá

103 12 384-b K/P (20) (17,7) 2,8 tmavší zelená O zlomek, méně 
než 1/4

údajně povrch 
valu 11.–13. stol.  

104 12 716-a K 18,5 9–10 4,6–5 neurčená – černá O-r celý
navážka s kach-
ly pod podla-
hou

novověk, 
sekundární 
uložení

koroze

105 12 716-b K (13) (8) 4 neurčená – okrová A malý zlomek 
navážka s kach-
ly pod podla-
hou

novověk, 
sekundární 
uložení

koroze, podstava 4,5 mm

106 12 716-c neurč. neurč. neurč. 4–4,5 neurčená – okrová D-r 2 malé zlomky 
navážka s kach-
ly pod podla-
hou

novověk, 
sekundární 
uložení

koroze

107 12 716-d neurč. neurč. neurč. 8 neurčená – okrově 
šedá D 3 zlomky      

a drť

navážka s kach-
ly pod podla-
hou

novověk, 
sekundární 
uložení

koroze, vysoká úzká obroučka
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HRA, Pražský hrad – Severní křídlo - průchod, Víceúčelový sál - suterén a průchod, Slévárenský dvůr; výzkum: ARÚ AV ČR (1982–1983, 1985, 1987, 1991–1993);            
ved. výzk.: J. Frolík et al.; I. Boháčová, I. Vochozková; prameny a literatura:  Boháčová – Herichová 2016

7

108 1098/91 K 17,1–
17,8 13,2 2,7–2,9 žlutá D celý vrstva 11.–13. stol. mírně asymetrický

109 721/87 K/P 19 17 3,5–4 zelená D téměř 1/2 vrstva 11.–12. stol. na povrchu světle hnědá korozní vrstva

110 896/93 K 18 14,4 2,1–2,8 zeleno/tyrkysová D 1/2 vrstva 11.–12. stol.  

111 47/85 K 22,3 8 a 6 10,3 černá D-oblé celý neurčeno 11.–13. stol. přeslenovitý tvar

112 977/91-a K/P 20 18 2,7 zelená – světlejší 
odstín D 1/3 vrstva 11.–12. stol.  

113 977/91-b K 17 14,3 1,8 zelená – tmavší 
odstín D 1/2 vrstva 11.–12. stol.  

114 1036/91 K neurč.
 (14)

neurč. 
(10) 3,5 zelená/tyrkysová D méně než 1/4 neurčeno 11.–12. stol.  

115 84/92 neurč. neurč. neurč. 4,5 povrch hnědý, 
na řezu černá D drobný 

zlomek vrstva 11.–13. stol. koroze

116 59/92-a K 17,5 14 2,4 
a 2,7 žlutá D-r cca 1/3 vrstva 11.–13.stol. od zlomku 59/92-b se liší sílou obrouč-

ky a odlišným zakřivením

117 59/92-b K neurč. 
(15) neurč. 1,7–2 žlutá D zlomek vrstva 11.–13.stol.  

HRA, Pražský hrad – u kostela Panny Marie; výzkum: ARÚ AV ČR (1930, 1950); ved. výzk.: K. Guth, I. Borkovský; prameny a literatura: Seznam předmětů I;  Seznam předmětů II; Borkovský 1953, 
obr. 25: 30; Borkovský 1953, obr. 25: 28–31; Frolík et al. 2000, obr. 2/48: B, D; Frolík 2017, obr. 82: 1–5; 

 8

118 12 195 K/P 20 16–18 4–4,6 zelená D
zlomek, cca 
1/3, původně 
1/2

sídlištní vrstva 
pod terénem 
koster

11.–12. stol. změny tloušťky, společně se 4 esovitý-
mi záušnicemi

119 13 132-a K/P neurč.
 (20)

neurč. 
(18) 3,5 zelená D 1/4 hřbitovní vrstva 11.–12. stol. koroze lokálně omezenější

120 13 132-b K neurč. 
(14)

neurč. 
(10) 2,5 zelená/tyrkysová D zlomky hřbitovní vrstva 11.–12. stol. koroze – celkový povlak
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8

121 13 132-c K 18 14,5 2,5 zelenomodrá D celý hřbitovní vrstva 11.–12. stol. v přes zelenou matrix zlomků okrová 
plošná koroze

122 13 132-d K/P 24 18–19 3,5–3,7 tyrkysová D téměř celý 
ve 2 zlomcích hřbitovní vrstva 11.–12. stol.  

123 13 132 neurč. ? ? ? ? neurč. (zlomek) hřbitovní vrstva 11.–12. stol. nedochovaný zlomek, pouze na obr. 
25: 28, Borkovský 1953

124 13 132 neurč. ? ? ? ? neurč. (zlomek) hřbitovní vrstva 11.–12. stol. nedochovaný zlomek, pouze na obr. 
25: 29, Borkovský 1953

HRA, Pražský hrad – IV. nádvoří; výzkum: ARÚ AV ČR (1930); ved. výzk.: K. Guth, I. Borkovský; prameny a literatura: Seznam předmětů I

9 125 11 897 K 16,3–18 10 4,5 a 5 neurčená – šedo-
černá D-r celý vrstva středověk–

novověk koroze; asymetrický

HRA, Hradčanské nám. – Salmovský palác; výzkum: ARÚ AV ČR; ved. výzk.: I. Boháčová, J. Frolík, K. Tomková; prameny a literatura: –

10

126 288/91 K 15 10 4 a 6 černá/neurčená – 
černá D-r celý vrstva 11.–13. stol. technologické stopy: překryv vlákna 

obroučky

127 311/91 K neurč.
 (19) neurč. 4,3 a 4,7 neurčená – šedo-

černá D-r 1/4 vrstva 11.–13. stol. koroze

128 312/91 neurč. neurč. neurč. 4,6 neurčená – šedo-
černá O/D zlomek vrstva 11.–13. stol. koroze

HRA, Loretánské nám.; výzkum: ARÚ AV ČR (1935); ved. výzk.: I. Borkovský; prameny a literatura: Seznam předmětů I; Boháčová – Blažková 2011, 154, 159, 210, obr. 40: 357: 9

11

129 12 834 K/P-D 17,8–
18,5 13 3,7–3,8 zelená/tyrkysová 

matrix, žlutý dekor D celý

hřbitovní vrs-
tva, nadloží 
hrobu, sekund. 
pozice nad 
pískovcovou 
deskou hrobu 
s dalšími nálezy 
včetně malého 
groše z r. 1578

novověk

dekor: žluté vlákno a skvrny, opakní 
sklo; dnešní stav kroužku neodpovídá 
původnímu popisu uvedenému u nále-
zu, nesouhlasí údaje uvedené v deníku 
a v Seznamu předmětů I

130 12 905 K 16 12 2,5 neurčená – černé 
jádro, šedý povrch D

celý v 5 zlom-
cích, dnes 
dochovány 4

hrob 11.–12. stol. koroze, příslušnost k hrobové výbavě 
se sadou esovitých záušnic není jistá
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MALÁ STRANA (MST)
MST, Hellichova čp. 632/III; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1999/11; ved. výzk.: J. Zavřel; prameny a literatura: Zavřel – Čiháková 2007: tab. 173: 11-99-20; Havrda – Tryml 2013: 1221

12 1 1999/11-020 K 20 11 3–6 neurčená neurč. 1/2

výplň poloza-
hloubeného 
dřevohliněného 
domu 
(obj. 1073)

poč. 14. stol. průřez nepravidelný

MST, Josefská čp. 626/III; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1999/33; ved. výzk.: J. Čiháková; prameny a literatura: Čiháková 2007

13
2 1999/33-012-a K     4 okrová D zlomek zásyp studny konec 

13. stol. zlomek 10 mm

3 1999/33-012-b K     3 okrová D zlomek zásyp studny konec 
13. stol. zlomek 11 mm

MST, Karmelitská čp. 379/III; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1996/34; ved. výzk.: J. Podliska; prameny a literatura: –

14 4 1996/34-371 K 16 13 2 modrozelená D celý

navážka – 
stavba domu, 
předmět byl 
v druhotném 
uložení

15.–16. stol.  

MST, Karmelitská čp. 387/III a Nebovidská 459/III; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 2003/20; ved. výzk.: J. Havrda, M. Tryml;  prameny a literatura: Havrda – Tryml 2013, 48, obr. 45; 121, obr. 135

15

5 2003/20-
0553+0637 K/P 21 15 4 zelená D 1/3

druhá nejstarší 
sídlištní vrstva 
a výplň sídlišt-
ního objektu

12. – 1. pol. 
13. stol. opakní sklo

6 2003/20-1102 K 21 14 5 žlutá D celý zahloubený 
objekt 15.–16. stol. průřez nepravidelný, technologické 

stopy: navíjení

7 2003/20-1253 K/P-D 20 15 4 černá matrix, žlutý 
dekor D 1/3 zahloubený 

objekt 13. stol. dekor:  natavené žluté vlákno

8 2003/20-2044-a K/P 21 15 4 tmavě modrá D-oblé celý

svrchní 
výplň příkopu 
RS opevnění 
(V1306)

12. – 1. pol. 
13. stol.

technologické stopy: výrazný překryv 
vlákna obroučky
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15

9 2003/20-2044-b K/P 21 15 4 modrá D celý

svrchní 
výplň příkopu 
RS opevnění 
(V1306)

12. – 1. pol. 
13. stol.

iris, technologické stopy: překryv vlák-
na obroučky

10 2003/20-2044-c K 19 13 8 světle modrá K celý

svrchní vý-
plň příkopu 
RS opevnění 
(V1306)

12. – 1. pol. 
13. stol.

technologické stopy: překryv vlákna 
obroučky 

11 2003/20-2061 K 23 15 6 neurčená – šedo-
černá A 1/3 sídlištní vrstva 12. – 1. pol. 

13. stol. koroze, průřez nepravidelný 

12 2003/20-2186 neurč.     5 neurčená – černá O 1/10
svrchní výplň 
příkopu RS 
opevnění 

12. stol.
koroze, zlomek 7 x 4 x 5 mm; jádro 
šedé, na povrchu červeno hnědá až 
černá

13 2003/20-2207 K/P 19 15 3 žlutá D celý výplň sídlištní-
ho objektu 12. stol.  

14 2003/20-2284 K/P 21 15 3 zelená D 1/5
výplň sídlišt-
ního objektu 
(V107)

12. stol. opakní sklo

15 2003/20-2602 K 19 12 6 černá D 1/2 sídlištní vrstva 
2. pol. 12. –  
1. pol. 13. 
stol. 

 

16 2003/20-2917 K 19–20 12 5 neurčená – šedo-
černá O-r celý zděná kon-

strukce
2. pol. 13. – 
14. stol. koroze

17 2003/20-3329 K 25 15 7 neurčená – černá D 1/3 sídlištní vrstva 2. pol. 
13. stol. koroze

18 2003/20-4216 K/P 26 20 4 zelená D 1/3 sídlištní vrstva 
2. pol. 13. –  
1. pol. 14. 
stol.

iris, společný výskyt s dutým sklem

19 2003/20-4648 K neurč. neurč. 
(13) 5 neurčená – okrová D 1/5 výplň výkopu – 

jámy (V556)
12. – 1. pol. 
13. stol. koroze

20 2003/20-4829 K/P-D 27 22 5 modrozelená mat-
rix, žlutý dekor D 1/2 sídlištní vrstva 12.–13. stol. dekor: natavené žluté vlákno ve tvaru 

vlnovky
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15

21 2003/20-5102 K/P-D 22 16 4 modrozelená mat-
rix, žlutý dekor D 1/2 výplň výkopu – 

jámy (V503) 13. stol. dekor: natavené nepravidelné žluté 
vlákno

22 2003/20-5201 K 16 11 3 tmavě zelená D celý sídlištní vrstva 1. pol. 
11. stol. makroskopicky patrné drobné bublinky

23 2003/20-5225 K 18 14 3,5 zelená D  1/4 výplň výkopu – 
jámy (V620) 12.–13. stol. opakní sklo

24 2003/20-5340 K/P-D 27 22 5 modrá matrix, 
žlutý dekor D 1/4 sídlištní vrstva 12. stol. dekor: natavené nespojité žluté vlákno

25 2003/20-5458 K/P 22 18 3 zelená D 1/2 výplň sloupové 
jámy (V698) 13. stol. koroze nebo opakní sklo

26 2003/20-6027 K 18 14 3 žlutá D 1/3
výplň výkopu – 
jámy/rýhy 
(V880)

12.–13. stol.  

27 2003/20-7001 K 19 11 4 černá/neurčená – 
černá O 1/2 sídlištní vrstva 12. – 1. pol. 

13. stol.  

28 2003/20-7066 neurč.         neurč. zlomek výplň výkopu – 
jámy  (V1034) 13. stol. po vyzvednutí se skleněný kroužek 

rozpadl 
  MST, Klárov ppč. 710; výzkum: ARÚ AV ČR (1969–71); ved. výzk.: L. Hrdlička;  prameny a literatura: Černá 1981: 395, obr. 1: 1–8, 11

16

29 A 029 2005/
063-71 K 16 13 3,5–4 neurčená –  

šedohnědočerná K 1/2
zahloubený 
objekt – jáma 
8/71

2. pol. 
13. stol.

koroze, mírně asymetrický, dnes do-
chován jen jeden zlomek, část kroužku 
– destrukce při analýze

30 A 029 2005/
122-69 K/P 24 18 4 světle žlutá D 1/2 sídlištní vrstva 2. pol. 

13. stol.
povrch slabě iridující, část kroužku – 
destrukce při analýze

31 A 029 2005/
140-69 K 15 12 2,5–4 jasně zelená D 1/2 výplň pece 6/69 2. pol. 

13. stol.
průsvitné, část kroužku – destrukce při 
analýze

32 A 029 2005/
165-69 K/P 18 15 2–2,5 modrá D-r celý sídlištní vrstva 2. pol. 

13. stol.  

33 A 029 2005/
172-70 PN 20 15? 3 zelená D 1/3 sídlištní vrstva 2. pol. 

13. stol.
s nataveným plochým štítkem, část 
kroužku – destrukce při analýze

34 A 029 2005/
184-71 neurč.     4 tyrkysová D zlomek sídlištní vrstva 2. pol. 

13. stol. opakní, 3 zlomky

35 A 029 2005/
202-71 neurč.     4 zelená D zlomek

zahloubený 
objekt – jáma 
19/71

2. pol. 
13. stol.

opakní mléčně zelené sklo, srv. 184-71, 
neměřitelný zlomek
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16

36 A 029 2005/
209-70 K/P 22 18 3 zelená D 1/2

zahloubený 
objekt – jáma 
17/69

2. pol. 
13. stol.  

37 A 029 2005/
224-69 K/P-D 20 16 6 zelená matrix, žlutý 

dekor D 1/3 zásyp hrobové 
jámy č. 19

2. pol. 
13. stol.

se žlutým nataveným dekorem, část 
kroužku – destrukce při analýze, větší 
výška

38 A 029 2005/
224-71 K/P-D     4,5 zelená matrix, žlutý 

dekor D 1/5
zahloubený 
objekt - jáma 
21/71

1. pol. 
13. stol.

dekor: žlutý, excentricky umístěným 
v horní části obroučky, průměry ne-
měřitelné

39 A 029 2005/
450-69 K/P 21 16 3 medově žlutá D 3/4

výplň zahlou-
beného domu 
(polozemnice) 
2/69

1. pol. 
13. stol. část kroužku – destrukce při analýze

MST, Letenská čp. 28, 29, 32, 33; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 2006/12; ved. výzk.: J. Čiháková; prameny a literatura: Čiháková – Müller 2012, Příloha V / Sklo 1/6 a 6/6

17

40 2006/12-0638 K 19 12 5 neurčená – hnědo-
černá A 1/3

destrukce vý-
robních zaříze-
ní (železářských 
pecí?)

konec 
13. stol. koroze, průřez oblý nepravidelný 

41 2006/12-0664-a K 18 11 6 zelená D 1/2

destrukce vý-
robních zaříze-
ní (železářských 
pecí?)

konec 
13. stol.

deformovaný kroužek, průsvitné sklo 
překryté tmavou korozní vrstvou

42 2006/12-0664-b K 19 11 4 zelená D 1/2

destrukce vý-
robních zaříze-
ní (železářských 
pecí?)

konec 
13. stol.

silně deformované torzo, průsvitné 
sklo překryté korozní vrstvou

43 2006/12-1496 K/P 20 16 3 černá/neurčená – 
černá O 1/3

zásyp příkopu 
městské fortifi-
kace na poč. 14. 
stol.

12.–13. stol.  

MST, Malostranské nám. čp. 2/III; č. výzk.: NPÚ Praha 2004/02; ved. výzk.: J. Čiháková; prameny a literatura: Čiháková – Müller 2016, Příloha V, tab. 107, 120–124

18 44 2004/02-0277 K 14 9 4 neurčená – šedo-
černá D 1/2

podklad pro 
opukovou dlaž-
bu rotundy

2. pol. 
13. stol. koroze
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18

45 2005/02-1548 K 16 11 3 žlutá D celý

souvrství (pla-
nýrka?) nad 
pyrotechnolo-
gickými objekty

2. pol. 11. – 
1. pol. 12. 
stol.

 

46 2005/02-1566 K/P 23? 20? 3 zelená D zlomek

souvrství (pla-
nýrka?) nad 
pyrotechnolo-
gickými objekty

2. pol. 1. – 
1. pol. 
12. stol.

opakní sklo

47 2005/02-1586 K 13 10 2 zelená D 1/2

souvrství (pla-
nýrka?) nad 
pyrotechnolo-
gickými objekty

2. pol. 11. – 
1. pol. 
12. stol.

 

48 2005/02-1588 K/P 25 20 3 neurčená – hnědá D 1/2

souvrství (pla-
nýrka?) nad 
pyrotechnolo-
gickými objekty

2. pol. 11. – 
1. pol. 
12. stol.

koroze

49 2005/02-1589 K/P-D     10 zelená matrix, žlutý 
dekor D zlomek

souvrství (pla-
nýrka?) nad 
pyrotechnolo-
gickými objekty

2. pol. 11. – 
1. pol. 
12. stol.

vysoký úzký; dekor: svazek pravidel-
ných horizontálních vláken 

50 2005/02-1628 K 18 14 3 neurčená – černá D 1/2

souvrství (pla-
nýrka?) nad 
pyrotechnolo-
gickými objekty

2. pol. 11. – 
1. pol. 
12. stol.

koroze

51 2005/02-1632 PN     3 zelená D zlomek

souvrství (pla-
nýrka?) nad 
pyrotechnolo-
gickými objekty

2. pol. 11. – 
1. pol. 
12. stol.

opakní sklo, natavený štítek, zlomek 
15 mm

52 2005/02-1698 K 18,5 x 
16 11 x 15 2 tmavě zelená O celý

souvrství (pla-
nýrka?) nad 
pyrotechnolo-
gickými objekty

2. pol. 11. – 
1. pol. 
12. stol.

velmi nepravidelný tvar 

MST, Malostranské nám. čp. 258/III; č. výzk.: NPÚ Praha 1990/08; ved. výzk.: J. Čiháková; prameny a literatura: –

19 53 1990/08-067 K 18 14 2 žlutá D téměř celý   12. stol.  
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MST, Malostranské nám. ppč. 993 (u kostela sv. Mikuláše a u trojičního sloupu); č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 2007/19; ved. výzk.: J. Čiháková; prameny a literatura: –                  
 a č. výzk.: NPÚ Praha 2018/15; ved. výzk.: J. Havrda; prameny a literatura: Havrda – Rückl 2019, 50

20

54 2007/19-011 K 18 10 4 neurčená – hnědo-
černá O 1/2 souvrství dla-

žeb 13.–14. stol. koroze

55 2018/15-002-73 K/P 20 16 3,5 černá/neurčená – 
černá D 1/5 sídlištní vrstva 11. stol. koroze, společný výskyt s červeným 

skleněným korálkem o průměru 6 mm

MST, Nerudova čp. 236/III; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1994/19; ved. výzk.: J. Zavřel; prameny a literatura: –; pozn.: lokalizace na parcelu domu čp. 236/III nejistá

21
56 1994/19-452 K/P 20 17 3 neurčená – šedá D 1/2 lokalizace ne-

jistá   koroze

57 1994/19-bč K 18 9 4 zelená A celý lokalizace ne-
jistá   zelené sklo překryto silnou korozní 

vrstvou
MST, Újezd čp. 425/III;  výzk.: Muzeum hl. m. Praha 1985; ved. výzk.: V. Huml; prameny a literatura: –

22 58 A0139749/003           neurč.     13. stol. chybí

MST, Saská ppč. 1045; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1999/08; ved. výzk.: J. Čiháková; prameny a literatura: –

23

59 1999/08-043 neurč.     5 hnědá D zlomek
prostředí s py-
rotechnologic-
kými objekty

2. pol. 
13. stol. zlomek 9 mm

60 1999/08-129-a K 18 8 5 neurčená – šedo-
hnědá O-r celý

prostředí s py-
rotechnologic-
kými objekty

2. pol. 
13. stol. koroze

61 1999/08-129-b K 17 9 5 neurčená – hnědá O-r 1/2
prostředí s py-
rotechnologic-
kými objekty

2. pol. 
13. stol.

koroze, deformovaný kroužek, průřez 
nepravidelný

62 1999/08-347 neurč.     3 neurčená – okrová neurč. 8 zlomků
prostředí s py-
rotechnologic-
kými objekty

2. pol. 
13. stol.  koroze, zlomky 0,3–9 mm

MST, Thunovská čp. 192/III; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 2011/03; ved. výzk.: J. Čiháková; prameny a literatura: –

24
63 2011/03-0214-b K/P-D 26? 22? 6 tyrkysová matrix, 

žlutý dekor D 1/3   12. stol. opakní tyrkysové sklo, dekor: svazek 
žlutých vláken, zlomek 17 mm

64 2011/03-0214-a K/P 19? 16? 3 žlutá D 1/4   12. stol.  
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24

65 2011/03-1319 neurč.     3 modrozelená D zlomek  
2. pol. 
12. nebo 
poč. 13. stol.

zlomek 10 mm

66 2011/03-3388 K 18? 14? 3 neurčená – šedá D-r 1/3
vrstva nečistoty 
na valounové 
cestě

polovina 
13. stol. koroze, zlomek 15 mm

67 2011/03-3392 K/P-D 22? 18? 3 zelená, žlutý dekor D 1/3 konstrukce 1. pol. 
12. stol (?)

zelené sklo překryté silnou korozní 
vrstvou, zbytky žlutého dekoru

STARÉ MĚSTO (SME) / JOSEFOV (JOS)
JOS, Červená 1 (Staronová synagoga); č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1998/21; ved. výzk.: Z. Dragoun; prameny a literatura: Dragoun 2003, 161, obr. 6: 9

25

1 1998/21-027 K     5 neurčená – šedo-
černá O 1/3   12. – 2. třet. 

13. stol. koroze

2 1998/21-091 K/P 22 20 6 neurčená – zelená 
(?) D 1/5   12. – 2. třet. 

13. stol.
silná povrchová bělavá koroze přes 
skleněné jádro, vysoký páskovitý

3 1998/21-173 K/P     4 zelená D 1/10   12.– 2. třet. 
13. stol. úzký páskovitý, neměřitelný 

4 1998/21-b.č. K/P 23 20 4–5 nažloutlá D 1/3   12.– 2. třet. 
13. stol.  

JOS, U Staré školy čp. 153/V; č. výzk.: NPÚ Praha 1999/14; ved. výzk.: Z. Dragoun; prameny a literatura: –

26 5 1999/14-091 K     1 modrozelená D 1/3   12.–13. stol. zlomek 16 mm

SME, Bílkova čp. 863/I; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1998/17; ved. výzk.: J. Havrda; prameny a literatura: Havrda 2000, 29

27

6 1998/17-0196 PN     4 zelenomodrá neurč. 1/4 sídlištní vrstva 12.–13. stol. natavený plasticky zdobený štítek, 
zlomek 16 mm

7 1998/17-0663 K/P?     3 zelená D zlomek výkop pro rou-
benou stavbu 13. stol. opakní, zlomek 11 mm

8 1998/17-1117 K/P?     3 modrá O-r zlomek sídlištní vrstva 12.–13. stol. zlomek 9 mm

9 1998/17-1119 K/P 20 16 3 zelená D celý sídlištní vrstva 12.–13. stol. opakní sklo

10 1998/17-1431 K 18 10 6 červenohnědá D-r 1/2 sídlištní vrstva 12.–13. stol. červenohnědé sklo překryté silnou 
vrstvou černé koroze

11 1998/17-1452 K/P 22 15 3 zelená D 1/2 výplň sídlištní-
ho objektu

12.– 2. třet. 
13. stol.  
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SME, Karlova čp. 223/I; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1996/41; ved. výzk.: J. Podliska; prameny a literatura: –

28

12 1996/41-0509-a K/P?     3 zelená D zlomek výplň objektu 11.–12. stol. zlomek 15 mm, pravděpodobně jeden 
exemplář s 1996/41-509b

13 1996/41-0509-b K/P?     3 zelená D zlomek výplň objektu 11.–12. stol. zlomek 11 mm, pravděpodobně jeden 
exemplář s 1996/41-509a

14 1996/41-0706 neurč.     1 zelená D zlomek výplň objektu 11.–12. stol. zlomek 11 mm

15 1996/41-1198 neurč.     1 zelená D zlomek výplň objektu 11.–12. stol. zlomek 7 mm

16 1996/41-1206 K/P     3 zelená D zlomek výplň objektu 11.–12. stol. opakní sklo, šedá koroze, zlomek 9 mm

17 1996/41-1208 K 18 10 4 neurčená – okrová O celý sídlištní sou-
vrství 11.–12. stol. koroze, průřez oválný až kruhový

18 1996/41-1209 K/P-D 21 16 3 zelená matrix, žlutý 
dekor D 1/2 sídlištní sou-

vrství 11.–12. stol. dekor: opakní žluté sklo

SME, Karlova ppč. 1108 (před čp. 149/I); č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1986/11; ved. výzk.: Z. Dragoun; prameny a literatura: Dragoun 1988, 188

29 19 1986/01-03 PN 24 18 4 černá D celý   12.–13. stol. na povrchu natavená kapka

SME, Klementinum čp. 1040/I; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 2010/11, 2011/15 a 2012/35; ved. výzk.: J. Havrda, A. Žďárská; prameny a literatura: Havrda 2010, 21; Havrda 2012, 135; Havrda a kol. 2019

30

20 2010/11-S22 K/P 20 16 3 světle zelená D 3/4 sídlištní vrstva
konec 11.–
1. pol. 
12. stol.

 

21 2011/15-310 K/P 20 15 2,5 zelená D 1/2 sídlištní vrstva
2. pol. 12. – 
1. třeť. 
13. stol.

 

22 2011/15-337 PN 23 18 5 žlutá D celý sídlištní vrstva 2. pol. 
12. stol.

prstýnek s nataveným pravidelným 
štítkem o rozměrech 12 x 8 x 2–3 mm

23 2012/35-D12-
036-a K/P-D     3 zelená matrix, žlutý 

dekor D 1/3 sídlištní vrstva 12. stol. opakní sklo

24 2012/35-D12-
036-b K/P?     2 zelená D zlomek sídlištní vrstva 12. stol. opakní sklo, zlomek 6 mm
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30

25 2012/35-D12-
042-a K/P 20 16 3 modrozelená D 1/2

výplň sídlišt-
ního objektu 
V299 (zahlou-
bený dům?)

2. pol. 
12. stol.  

26 2012/35-D12-
042-b K/P?       zelená D zlomek

výplň sídlišt-
ního objektu 
V299 (zahlou-
bený dům?)

2. pol. 
12. stol. zlomek 11 mm

27 2012/35-F09-
057 K/P     3 žlutá D 1/3

výplň sídlišt-
ního objektu 
V472

12. stol.  

SME, Liliová čp. 248/I; č. výzk.: NPÚ Praha 2005/17; ved. výzk.: J. Havrda; prameny a literatura: Havrda 2006, příloha IV, tab. 216: 334

31 28 2005/17-334 K 17 9 3 neurčená – černá A 2/3 ve 3 zlom-
cích zásyp jámy V89

2. pol. 
13. stol. – 
14. stol.

velmi silná koroze, poškozený

SME, nám. Republiky čp. 656/I, ppč. 683, 680 (OD Kotva); č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1971/30; ved. výzk.: H. Ječný, V. Martinec, H. Olmerová; prameny a literatura: –

32 29 1971/30-b.č. K 21 11 5 zelenožlutá O 1/2

bez nálezo-
vých okolností 
(sídlištní are-
ál?, kostelní 
hřbitov?, ko-
menda Řádu 
německých 
rytířů?)

12. – 13. stol. 
(?)

na povrchu skla hnědá a pod ní černá 
koroze

SME, Rybná čp. 682/I; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1992/22; ved. výzk.: Z. Dragoun, M. Tryml; prameny a literatura: –

33

30 1992/22-4408 neurč.     4 neurčená – šedá D zlomek sídlištní objekt 
V83 13. stol. koroze, zlomek 10 mm

31 1992/22-4422 K 16 9 4 neurčená – černá D celý sídlištní objekt 
V77

pol. 13.–
14. stol. koroze, slepeno ze 4 zlomků

32 1992/22-4925 K 19 11 5 neurčená – okrová K celý sídlištní vrstva 13. stol. koroze, slepeno ze 4 zlomků

33 1992/22-4951 K 17 9 5 šedohnědá neurč. celý sídlištní vrstva
pol. 12.–
1. pol. 
13. stol.

silná koroze, slepeno ze 2 zlomků
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SME, Rybná čp. 693/I; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1999/36 a 2001/36; ved. výzk.: J. Havrda, M. Omelka; prameny a literatura: Havrda – Omelka 2000, 25; Omelka 2003, 223

34

34 1999/36-218 K 16 10 4 neurčená – okrová D 1/4
sídlištní situace 
(vrstvy a výplně 
objektů)

13. stol. koroze, zlomek 13 mm

35 1999/36-344 K 16 9 6 neurčená – okrová D 1/4
sídlištní situace 
(vrstvy a výplně 
objektů)

13.–14.  stol. koroze, zlomek 15 mm a drobná drť

36 1999/36-361 K 17 9–12 4 neurčená – šedo-
černá D 1/4

sídlištní situace 
(vrstvy a výplně 
objektů)

2. pol. 13. – 
14. stol. koroze, oválný tvar 

37 1999/36-476 K 17 11 5 zelená D celý
sídlištní situace 
(vrstvy a výplně 
objektů)

13. stol. zelené sklo překryté silnou vrstvou 
lesklé černé koroze

38 2001/36-b.č. K 18 9 5 černá/neurčená – 
černá D celý   12.–14. stol. TS

SME, Staroměstské nám. ppč. 1090 – výkop pro protipožární nádrž před Husovým pomníkem; výzkum: Muzeum hl. m. Prahy (1943); ved. výzk.: A. Liška; prameny a literatura: –

35

39 H.042.919 
(Sk-1) K 16 9 3,5 neurčená – hnědá D 1/3

bez bližších 
nálezových 
okolností

12. – 13. stol.
? koroze, mírně nepravidelný kroužek 

40 H.042.919 
(Sk-2) K 20 14 3 neurčená – hnědá D 1/2

bez bližších 
nálezových 
okolností

12. – 13. stol.
? koroze

41 H.042.919 
(Sk-3) K 20 14 3 neurčená – hnědá D 1/4

bez bližších 
nálezových 
okolností

12. – 13. stol.
? koroze

SME, U Obecního domu čp. 660/I; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 2007/20; ved. výzk.: M. Omelka; prameny a literatura: Omelka – Řebounová 2009: Příloha 7 – Inventář nálezů

36 42 2007/20-550 neurč.         neurč.   výplň jámy V52 
= V282 = V127

2. pol. 
12. – 1. pol. 
13. stol.

předmět nenalezen

SME, U Radnice čp. 13/I; č. výzk.: NPÚ ÚOP A269Praha 2000/17; ved. výzk.: J. Havrda; prameny a literatura: Havrda 2000, tab. 672: 84, 281, 377, 422

37 43 2000/17-084-a K     2 žlutá O 1/4 sídlištní vrstva 1. pol. 
13. stol. zlomek 12 mm



Č
. l

ok
al

ity
       

Č
. n

ál
ez

u 
 

na
 k

at
as

tr
u Inv. č. Typ  

předmětu
Vnější ø 
mm

Vnitřní ø 
mm

Výška 
mm

Barva skla – barva 
korodovaného 
artefaktu

Průřez Úplnost 
dochování

Nálezové 
okolnosti

Datování Poznámka

37

44 2000/17-084-b K     2 zelená O 1/4 sídlištní vrstva 1. pol. 
13. stol. opakní sklo, zlomek 11 mm

45 2000/17-281 K/P 19 16 3 bezbarvý D 1/2 sídlištní vrstva poč. 13. stol.  

46 2000/17-377 K 15 12 2 neurčená – okrová D celý zahloubený 
objekt

2. pol. 12.–
1. pol. 
13. stol.

koroze

47 2000/17-422 K/P     3 zelená D 1/3 zahloubený 
objekt

1. pol. 
13. stol. zlomek 18 mm

SME, Valentinská čp. 1061/I; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 2016/01; ved. výzk.: A. Žďárská; prameny a literatura: –

38

48 2016/01-A1-
076-b PI 21 13 6 medově žlutá D 1/3

svrchní partie 
zásypu zahlou-
bených dřevo- 
hliněných 
domů, příp. 
součást zásypu 
nejmladšího 
z nich V250

13. stol.; 
eventuálně 
2. pol. 
12. stol.

pravidelný integrální štítek oválného 
tvaru

49 2016/01-D1-118 K 14 8 4 zelená D celý

zásyp zahloube-
né části dřevo- 
hliněného 
domu V220

12. stol.  

50 2016/01-E2-118 K 19 10 4 neurčená – šedá A 2/3

odpadní vrstva, 
výplň V247 
(původně za-
hloubený dům 
sloužící druhot-
ně jako odpad-
ní jímka)

12. stol. koroze, 2 zlomky

51 2016/01-E2-160 K 15 12 3 neurčená – hnědá O D

výplň hluboké-
ho objektu V66, 
snad odpadní-
ho charakteru

(spíše 
2. pol.) 
13. stol.

koroze
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38

52 2016/01-S1-047 PNO 20 16 3 zelená/tyrkysová 
a žlutá D 1/6

svrchní partie 
zásypu zahlou-
beného objektu 
V21

1. pol. 13. 
stol. (12.–
13. stol.)

prstýnek s očkem tvořený z opakního 
zeleného/ tyrkysového skla na kterém 
je natavená kruhová podložka ze skla 
téže barvy, na níž je očko ze žlutého 
průsvitného skla; dochována jen část 
se štítkem

53 2016/01-S2-008 K/P?     4 zelená D zlomek

spodní partie 
zásypu zahlou-
beného objektu 
(domu?) V02

13. stol.; 
event. 2. pol. 
12. stol.

opakní, zlomek 7 mm

54 2016/01-S2-
019-a K/P-D     6–7 zelená matrix, žlutý 

dekor D zlomek

patrně součást 
zásypu za-
hloubené části 
dřevohliněného 
domu V27

13. stol. dekor: žluté opakní sklo; zlomek 5 mm

55 2016/01-S2-
019-b neurč.     3 zelená D zlomek

patrně součást 
zásypu za-
hloubené části 
dřevohliněného 
domu V27

13. stol. zlomek 13 mm

56 2016/01-S2-032 K 13 7 5 zelená D 1/3

patrně součást 
výplně za-
hloubené části 
dřevohliněného 
domu V08; pře-
krývá horizont 
raně středo-
věkých hrobů 
(z 10. stol.?)

12. stol. činí dojem korálku
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NOVÉ MĚSTO (NME)
NME, Kateřinská čp. 1476/II, ppč. 1684; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 1999/05; ved. výzk.: M. Tryml; prameny a literatura: –

39 1 1999/05-b.č. K 22 12 6 černá/neurčená - 
šedá A celý druhotné ulo-

žení středověk?  

NME, Mikulandská čp. 135/II; č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 2013/33; ved. výzk.: T. Cymbalak; prameny a literatura: –
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2 2013/33-B13-
001 K 13 9 3 žlutá D celý na podlaze go-

tického sklepa 15.–19. stol. průsvitné sklo, malý kroužek – prsten-
cový korál?

3 2013/33-C05-
022 K/P     4 zelená D 1/3 sídlištní vrstva 11.–12. stol. zlomek 18 mm

4 2013/33-E03-
015 K 17 13 4 hnědočerná D 3/4 výplň jámy 15. stol. koroze, dva zlomky

5 2013/33-G02-
003 K/P 24 16 7 neurčená – šedá O 1/2 navážková 

vrstva novověk koroze

6 2013/33-J07-
026-a K 17 11 4 neurčená –

šedočerná O 1/2 sloupová jáma
2. pol. 13. – 
1. pol. 
14. stol.

koroze

7 2013/33-J07-
026-b K     5 šedočerná O 1/4 sloupová jáma

2. pol. 13. – 
1. pol.
14. stol.

koroze, možná součástí 2013/33-J07-
26a

8 2013/33-L09-
045 K 16 10 4 černá O 3/4 sídlištní vrstva 14. stol. průřez nepravidelný (místy zploště-

lý/A)

9 2013/33-M06-
035 K 16 11 3 neurčená – hnědo-

šedá D celý sídlištní vrstva 15. stol. koroze

10 2013/33-N03-
027 K/P 23 19 5 neurčená – okrově 

šedá O 1/2
výplň poloza-
hloubeného 
domu

12. – 1. pol. 
13. stol. koroze

11 2013/33-P06-
024 K     2 zelená D 1/4 výplň zahlou-

beného domu
12. – 1. pol. 
13. stol. opakní sklo

12 2013/33-P06-
026-a K     3 zelená D zlomek   12. – 1. pol. 

13. stol. 
opakní sklo; zlomek 11 mm, společný 
výskyt s polychromním korálkem
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NME, Petrská/Klimentská čp. 1216/II, ppč. 281; výzkum: Archaia (1992–1993) a NPÚ ÚOP Praha č. výzk. 1988/10 a 1990/10; ved. výzk.: M. Bureš, V. Kašpar; prameny a literatura: Bureš – Kašpar – 
Vařeka 2000, 22, obr. 3: 5–9; Vařeka – Bureš 1997, 146, obr. 1: 6
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13 1988–90/10-b.č. K 20?   6? tmavě zelená neurč. zlomek

výplň jámy 
XXXI, sídelní 
areál u kostela 
sv. Petra Na Po-
říčí

1. pol. 
13. stol. koroze

14 1988–90/10-b.č. K 19–17 12–10 
(??) 5 neurčená D celý

výplň jámy 
XXXI, sídelní 
areál u kostela 
sv. Petra Na Po-
říčí

1. pol. 
13. stol. koroze; Vařeka – Bureš 1997, obr. 1: 6

15 b.č. K 20–25   5–6 neurčená – hnědo-
černá O 1/3

výplň zahlou-
bené stavby 
F.S6, sídelní 
areál u kostela 
sv. Petra Na Po-
říčí

2. pol. 
13. stol.

koroze; Bureš – Kašpar Vařeka 2000, 
obr. 3: 5

16 b.č. K 20 12 4 neurčená – hnědo-
černá O 2/3

komunikační 
horizont F.KO4, 
sídelní areál 
u kostela sv. 
Petra Na Poříčí

2. pol. 
13. stol. 
(až konec 
13. stol.)

koroze; Bureš – Kašpar Vařeka 2000, 
obr. 3: 6

17 b.č. K 17 11 4–5 neurčená – hnědo-
černá D celý

nález v druhot-
ném uložení, 
sídelní areál 
u kostela sv. 
Petra Na Poříčí

  koroze; Bureš – Kašpar Vařeka 2000, 
obr. 3:7

18 b.č. K 20 9 5–6 neurčená – černá D 2/3

komunikační 
horizont F.KO4, 
sídelní areál 
u kostela sv. 
Petra Na Poříčí

2. pol. 
13. stol. 
(až konec 
13. stol.)

koroze; Bureš – Kašpar Vařeka 2000, 
obr. 3: 8

19 b.č. K 20 9 5–7 neurčená – černá D 1/3

komunikační 
horizont F.KO4, 
sídelní areál 
u kostela sv. 
Petra Na Poříčí

2. pol. 
13. stol. 
(až konec 
13. stol.)

koroze; Bureš – Kašpar Vařeka 2000, 
obr. 3: 9
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NME, Petrská čp. 1132/II; č. výzk.: NPÚ Praha 2014/40; ved. výzk.: V. Staňková; prameny a literatura: Blažková – Staňková 2015, 54

42 20 2014/40-038 K 18 10 5 černá/neurčená – 
černá A-r 1/2   1. pol. 

13. stol. rozšiřující se průřez

NME, nám. Republiky čp. 1078/II, ppč. 461 (dvůr – východ); č. výzk.: NPÚ ÚOP Praha 2003/01; ved. výzk.: J. Podliska; prameny a literatura: –
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21 2003/01-0575 K 19–21 12–17 6–7
neurčená – okrově 
šedá, jádro černé 
s bílými místy

D celý

zásyp sklepa 
domu odstra-
něného s pří-
chodem kapu-
cínů, nález je 
v sekundárním 
uložení

17. stol. koroze, oválný tvar, průřez nepravi-
delný

22 2003/01-4510 K 19 11–13 4–5,5 tmavě šedohnědá 
až hnědočerná D-r celý

svrchní výplň 
zahloubeného 
dřevohliněného 
domu (V49), 
dům patrně 
zanikl v 1. pol. 
13. stol. v dů-
sledku budová-
ní staroměstské 
hradby 

konec 12. – 
1. pol. 
13. stol.

nepravidelný kroužek technologické 
stopy, hmotnost 1,39 g; nepravidelně 
oválný tvar

23 2003/01-7041 K 24 11 4–6 světle zelená O/A celý zásyp studny/
jímky 15. stol. technologické stopy

43: NME, nám. Republiky čp. 1078/II, ppč. 461 (západní a střední část dvora bývalých kasáren), ppč. 460 (hlavní budova kasáren); výzkum: Archaia (2003–2004); ved. výzk.: P. Juřina; pozn.: 39 
nálezů z tohoto výzkumu není součástí katalogu

44: NME, nám. Republiky, ppč. 2372/1; č. výzk.: Archaia (2005–2006); ved. výzk.: J. Juřina, M. Vyšohlíd; pozn.: 58 nálezů z tohoto výzkumu není součástí katalogu
VYŠEHRAD (VYS)
VYS, bez lokalizace; ved. výzk.: K. Vlačiha; prameny a literatura: Vlačiha 1913, obr. na str. 153–154; Nechvátal 2004, obr. 378: 11–18; Seznam předmětů, Tab. LI, LII
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1 NM H2-
100 625 K 15 x 16 11 3 modrá D/O celý neurčeno 11.–13. stol.  

2 NM H2-
100 626 K 18 x 20 10 x 12 4–4,6 neurčená – šedo-

hnědá A-r celý neurčeno 11.–13. stol. koroze, v době dokumentace B. Ne-
chvátalem i. č. 100 617, staré č. 7 590
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3
NM H2-
100 627, 
staré č. 7589

K 16 x 17 10 a 12 3,5 světle zelený D-r celý neurčeno 11.–13. stol. průřez: kónické D; staré č. 7589

4 NM H2-
100 628 K 19 x 21 14–15 3,5-4 zelená D celý neurčeno 11.–13. stol. makroskopicky patrné bublinky

5 NM H2-
100 629 K 17 x 20 13 x 14 2,5 tmavě zelená D celý neurčeno 11.–13. stol.  

6 NM H2-
100 631 K 19 14     neurč. cca 1/2 neurčeno 11.–13. stol. chybí; na kresbě slabý náznak štítku 

7 NM H2-
100 632 K 21,5 14     neurč. 3/4, ze 2 až 3 

zlomků neurčeno 11.–13. stol. chybí

8 NM H2-7585 
(staré č.) K (nejmé-

ně 19)
(nejméně 

13)     neurč.

zlomek, méně 
než 1/2, le-
peno ze 2 
zlomků

neurčeno 11.–13. stol. chybí

9 NM H2-7589 
(staré č.) K/P 21 17     neurč. cca 1/2 neurčeno 11.–13. stol. chybí

10 NM neurč.         neurč. zlomek, méně 
než 1/2 neurčeno 11.–13. stol. chybí

11 NM neurč.         neurč. zlomek malý neurčeno 11.–13. stol. chybí

12 NM neurč.         neurč. zlomek, méně 
než 1/2 neurčeno 11.–13. stol. chybí

13 NM neurč.         neurč. cca 1/2 neurčeno 11.–13. stol. chybí

14 NM neurč.         neurč. zlomek, méně 
než 1/2 neurčeno 11.–13. stol. chybí

15 NM neurč.         neurč. zlomek malý neurčeno 11.–13. stol. chybí

16 NM neurč.         neurč. neurč. neurčeno 11.–13. stol. rozbitý kroužek, chybí

17 NM neurč.         neurč. neurč. neurčeno 11.–13. stol. rozbitý kroužek, chybí

18 NM neurč.         neurč. zlomek malý neurčeno 11.–13. stol. rozbitý kroužek, chybí



Č
. l

ok
al

ity
       

Č
. n

ál
ez

u 
 

na
 k

at
as

tr
u Inv. č. Typ  

předmětu
Vnější ø 
mm

Vnitřní ø 
mm

Výška 
mm

Barva skla – barva 
korodovaného 
artefaktu

Průřez Úplnost 
dochování

Nálezové 
okolnosti

Datování Poznámka

VYS, akropole; ved. výzk.: Vyšehradská komisse, asistent J. Müller; prameny a literatura: Varadzin 2015, 374–375, obr. 14.9: 137–140
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19 551 K/P 20 15 ? zelená neurč. 1/2 neurčeno 11.–13. stol. nález kat. č. 137

20 628 K 14 11 3 neurčená – okrová 
a černá D 1/2 neurčeno 11.–13. stol.

koroze, nález kat. č. 138; v témže sáčku 
zlomek esovité záušnice a fr. pletené 
čelenky

21 628 K 18 14,5 4 neurčená – okrová D 1/2 neurčeno 11.–13. stol. koroze, nález kat. č. 139; dtto, kolísá 
tloušťka

22 628 K ? ? 3 neurčená – okrová D 1/3 neurčeno 11.–13. stol. koroze, nález kat. č. 140; dtto

23 562 neurč. neurče-
no       neurč.   neurčeno 11.–13. stol. nález  kat. č. 141 chybí; oblast 4. gotic-

kého paláce

24 573 neurč. neurče-
no       neurč.   obj. 175 – 

ohniště 11.–13. stol. nález  kat. č. 142 chybí; RS ohniště – 
uprostřed východní místnosti paláce

25 b.č. neurč. neurče-
no       neurč.   novověká 

navážka
středověk–
novověk

nález kat. č. 143 – informace o nein-
ventovaném  nálezu v deníku: „skleně-
ný prstýnek“ 

ČIMICE (CIM)
CIM, prostor zaniklého čp. 2 – východně od tvrziště; výzkum: Muzeum hl. m. Prahy (1984); ved. výzk.: V. Huml; prameny a literatura: Laval 2008, 126, obr. 19: 54

47 1
obr. 19: 54 
(MMP asi 
A0117366)

K 16–17 11 5 neurčená – šedá D-r celý

výplň objektu 
č. 56 (podle F. 
Lavala)/resp. 
č. 9 (podle V. 
Humla)

2. pol. 13. 
stol.

na povrchu světle šedá a uvnitř hnědo-
šedá koroze, poměrně značné rozdíly 
v síle, dochován neúplný ve třech frag-
mentech


