4.3. Situace 3 – Exteriér: vně domu na náměstí (sondy 12, 17):
Postup preparace: Sondy 12 a 17 představovaly výkopy pro přípojky sítí. Z větší části se
jednalo o rekonstrukce starších sítí a primárně tak byly dokumentovány profily výkopu.
Hlavním cílem bylo zjistit jak výškové poměry archeologických terénů v exteriéru
domu, tak exkavací profilu získat datační materiál pro posouzení stáří čelní zdi domu.
Dokumentace dne 13. 6. a 2. 10. 2019, kresba situace 1:20 (SZ profil sondy 12), foto.
Popis: So 12 - stratigrafie tvořená 6 kontexty (nebylo dosaženo podloží) o
dokumentované výšce 1,3 m. Situace byla směrem do náměstí a ve své horní
části zničená novověkými a recentními zásahy. Popis vrstev: 1200 – výplň
základového vkopu, světlá písčitá; 1201 – základová zeď čelní zdi domu; 1202
– výkop pro zeď; 1203 – tmavě šedá hlinito-písčitá středně ulehlá kulturní vrstva;
1204 – štěrková ulehlá vrstva; 1205 – černá hlinitá středně ulehlá kulturní vrstva.
So 17 - v bezprostřední blízkosti domu byly archeologické situace zničeny
recentními výkopy vyplněnými sutí. Tmavá hlinitá kulturní vrstva byla zjištěna
v odstupu cca 2 m od domu směrem do náměstí. Neobsahovala ale bohužel
žádné artefakty a po 1 m byla opětovně přerušena vedením recentních sítí.
Interpretace nálezové situace a datování: Pozitivní zjištění byla učiněna především
v sondě 12. Jednalo se o důležitou situaci týkající se vztahu mezi terénem vně a uvnitř
domu v době výstavby a existence domu ve středověku. Jak již bylo uvedeno v kapitole
týkající se sondy 11, již od počátku byla místnost P.03 s trámovým stropem
koncipována jako částečně zahloubená. Díky opravdu malému kusu zachovalých terénů
vně domu se ale přeci jenom podařilo zjistit výškový rozdíl mezi interiérem a
exteriérem. Z vrstvy 1203 pochází několik zlomků keramiky z 2. pol. 13. až 14. století,
a tedy dle všeho předcházejících stavbě kamenného domu. Štěrkovou vrstvu 1204 na
základě znalosti žateckých stratigrafií můžeme označit za pochozí úroveň. Poměrně
mocná vrstva 1205 odpovídá svým charakterem vrstvám raně středověkým. Svou
nivelací odpovídá vrstvě 1105a uvnitř domu. Rozdíl mezi stratigrafií, co se týče
množství vrstev, v sondě 11 a 12 nelze bohužel kvůli čelní zdi domu vysvětlit. Závěr
tedy zní, že rozdíl mezi úrovní středověké podlahy v prostoře P.03 a terénem vně domu
činí 70 cm, což by odpovídalo 4–5 schodům. Druhou řešenou otázkou bylo stáří čelní
zdi domu mimo půdorys prostory P.03. V sondě 12 se podařilo ze základového vkopu
získat glazovaný zlomek keramiky datovatelný do raného novověku, tedy 16.–17.
století. Čelní zeď domu se současným vchodem tedy musela vzniknout v tomto rozmezí
či i později.
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Obr. 138: Plán výzkumu s vyznačením dokumentovaného profilu mezi so 11 a 12.

Obr. 139: Kresebná dokumentace profilu sondy 12 vně domu a profilu 2 sondy 11 uvnitř
domu.
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Obr. 140: Celkový pohled na sondu 12.

Obr. 141: detail stratigrafie v sondě 12. Základ zdi mírně ustupuje, pod ním již středověká
vrstva 1203.
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Obr. 142: Dokumentovaný profil sondy 12, čárkovaně vyznačen základovým vkop pro
zeď, pod základem šedá vrstva 1203, dále světlá štěrková vrstva 1204.

104

Obr. 143: Sonda 17 před vchodem do domu, v popředí tmavá kulturní vrstva.

Obr. 144: Situace v sondě 17 ve vchodu bohužel zničená mladšími výkopy.
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4.4. Situace 4 – Hradba: zadní dvorek a prostory P.05, P.06 a P.07 (so 5, 10, 13, 14, 15)

Obr. 146: Detailnější plán výzkumu s vyznačením řešených sond a situací (modře; červeně
pak ostatní sondy).
A: Sonda 5 v místnosti P.05
Postup preparace: Stavba v prostoře P.05 vyžadovala sejmutí cca 50 cm terénů z důvodu
odvlhčení stěn. Po začištění plochy na tuto úroveň bylo rozhodnuto o vyměření dvou
sond, které by prohloubily naše znalosti o základových poměrech severního traktu
domu. Zároveň bylo po sejmutí vrchních vrstev patrné, že základ severní zdi je
mnohonásobně mocnější než u zbylých stěn a mohlo by jít o starší konstrukci, což se
následně potvrdilo. Dokumentace dne 19. 3. 2019, kresba situace 1:20 (JV a JZ profil),
kolmé i šikmé foto.
Popis: Stratigrafie tvořená 11 kontexty, odkryv zastaven na povrchu vrstvy 510. Hlubší
výkop stavba nevyžadovala. Popis vrstev viz kontextové listy.
A: Interpretace nálezové situace a datování: V sondě 5 byly řešeny dvě situace. Poměrně
nečekaně objevená zeď tvořící základ severní zdi domu a zároveň základové poměry zdi
směrem do dvorku. Na počátku výzkumu bylo jasné, že se za domem či někde v zadní části
domu nachází linie kudy procházelo opevnění města. Uvažovalo se o současné terasní zdi
uzavírající parcelu domu. Nebylo zde jasné, jestli opevnění bylo tvořeno pouze hlavní
hradbou nebo bylo tak jako na opačné straně města doplněno o zeď parkánovou. Hned při
skrytí prvních vrstev byl patrný mocný základ severní (přesněji severovýchodní) zdi domu
nekorelující se situací SZ zdi směrem do dvorku. Sonda 5 byla odkrývána do hloubky 1 m,
kde byl výzkum zastaven z důvodu nestabilních vrstev pod SZ zdí. I vzhledem k zjištěním
v dalších sondách lze s jistotou základ SV zdi pokládat za hradební zeď, přesněji základ
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hradební zdi. Líc zdi byl nerovný a směrem dolů docházelo k rozšiřování základu. Na zeď
se vázaly vrstvy 500, 502, 503 a 504. Výplň výkopu pro zeď vyplňovaly vrstvy 505 a 506.
Zbylé vrstvy 509 a 510 byly tímto výkopem porušeny. Bohužel jednotlivé vrstvy
nepřinesly větší množství datovatelného materiálu, který by mohl osvětlit dobu stavby
hradební zdi. Ze stratigrafického hlediska můžeme konstatovat, že vrstvy 509 a 510 zde
vznikly před stavbou zdi. Vrstvu 509 můžeme datovat do 13. století, snad do doby kolem
poloviny století. Z výplně výkopu žádné nálezy nepocházejí. Vrstva 506 tvořená maltou
souvisí s velkou pravděpodobností se stavbou vlastní zdi. Důležitá je vrstva 504, která zde
byla navrstvena již v době existence hradby. Keramiku z této vrstvy můžeme datovat do
doby kolem poloviny 14. století. Na základě sondy 5 tak můžeme konstatovat, že hradební
zeď byla postavena mezi 2. polovinou 13. a 1. polovinou 14. století, což odpovídá
historický předpokladům, ke zpřesnění ale výzkum nepřinesl jasné indicie.
Sonda 5 byla zároveň důležitá pro stanovení doby stavby zadního traktu domu, v tomto
případě tedy traktu při zadním dvorku. Před výzkumem nebylo jasné, zda jde o součást
ještě středověké fáze domu, či o mladší přístavbu. Zde se zaměříme na vrstvu 502, která
byla stavbou SV zdi narušena, a vrstvu 500 ke zdi přiléhající. Vrstva 502 na základě zlomků
keramiky spadá do 1. pol. 15. století. Vrstvu 500 datujeme do rozmezí 2. pol. 15.–16.
století, a to na základě několika zlomků glazované keramiky. Severní trakt zde mohl
vzniknout až po zániku hradby jejíž základ byl využit. K tomu mohlo dojít nejspíše až v 16.
století. Dendrologická datace stropního trámu určila dobu skácení smrku 1763+. Můžeme
předpokládat, že trámový strop zde byl vystavěn v 2. pol. 18. století, což odpovídá i dalším
výsledkům denchronologie.

Obr. 147: Kresebná dokumentace sondy 5.
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Obr. 148: Pohled na severní polovinu místnosti P.05 po skrytí vrchních recentních vrstev.
Vpravo na snímku klenba sklepa S.02 (řešeno v rámci sondy 6).

Obr. 149: Snímek z nadhledu z prvního patra, pohled od jihu. Vpravo klenba sklepa S.02.
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Obr. 150: Kolmý snímek celé místnosti, foceno z prvního patra ze zdi mezi P.05 a P.06.
Výtyčka vlevo vyznačuje budoucí sondu 6, vodorovná výtyčka na horním okraji snímku
pak sondu 5. Pod fotografem klenba sklepa S.02. Vpravo pod SV zdí základ hradební zdi.

Relikt neznámé konstrukce

Základ
hradby

Klenba sklepa S.02

Čelo
klenby

Obr. 151: Detail situace ve východním rohu místnosti.
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Obr. 152: Pohled z nadhledu z východního rohu. Sklep S.02 s jistotou respektuje linii
hradby. Jeho čelo zůstalo od hradby vzdáleno 60 cm, což vylučuje existenci nějakého
volného prostoru mezi hradbou a vlastní domovní parcelou. Parcely domů tedy přímo
navazovaly na hradební pás. Několik větších kamenů v rovnoběžné linii s klenbou je
pravděpodobný pozůstatek základu snad dřevěné nadzemní konstrukce – přerušované čáry
vyznačují jeho možné pokračování. Mladší úpravy jej odstranily.
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Obr. 153: Sonda 5 na povrchu vrstvy 504.

Obr. 154: Kolmý snímek sondy 5, při zdi vpravo žlutá maltová vrstva 503.
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Obr. 155: Sonda 5 po ukončení odkryvu.

Obr. 156: Profil sondy 5 pod SV zdí.
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Obr. 157: Celkový pohled na sondu 5 pod SV zdí.

503

505

Obr. 158: Část profilu 1 při SZ zdi. Vlevo hradební zeď, vyznačeny některé vrstvy.
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Obr. 159: Celkový pohled po ukončení odkryvu sondy 5.

Obr. 160: Pohled na odkrytý líc hradební zdi.
114

B: Sonda 10 na zadním dvorku
Postup preparace: Na zadním dvorku byla dle projektu plánována zcela nová stavba
hygienického zázemí muzea. Rovnoběžně s hranicí parcely byly vyhloubeny základy,
které z větší části zasáhly odpadní jímku z 20. století zasypanou někdy v závěru obývaní
domu. Při stavbě jímky byly ale jako její dvě stěny využity starší zděné konstrukce.
V rámci sondy 10 jsme se tedy věnovaly těmto nálezovým situacím. Jednalo se o
pokračující úsek hradební zdi a na ni do pravého úhlu navazující další linii zdi tvořící
parcelní hranici. Dokumentace dne 4. 4. 2019, kolmé i šikmé foto.
Popis: Plocha sondy 10 byla rozdělena na dvě části – situace jižně a severně od linie
hradby. Archeologické situace jižně (na vnitřní straně hradby) byly kompletně zničeny
při stavbě recentní odpadní jímky. Do hloubky 1 m se zde nezachovaly žádné starší
terény. Dokumentovány byly pouze zděné konstrukce. Archeologické situace severně
(na vnější straně hradby) byly taktéž z větší části zničené, pouze při dně výkopu byla
zachycena tmavá hlinitá vrstva bez nálezů.
B: Interpretace nálezové situace a datování: V návaznosti na poznatky učiněné v sondě 5
je možné konstatovat, že i v sondě 10 se podařilo zachytit pokračující hradební těleso
v podobě zděných základů. Na rozdíl od sondy 5 měla hradba jasně patrný skládaný líc.
Při parcelní hranici (západní strana sondy 10) byly hradba širší, což bylo dáno jejím
patrným rozšířením na vnější severní straně. Rozšíření bylo k hradbě přiloženo na spáru.
Pravděpodobně může jít o dodatečně přiložený pilíř. I přes hloubky výkopu cca 1 m
bohužel nebyly zjištěny žádné jasné intaktní vrstvy, které by pomohly celkovou situaci
hradby časově zařadit.
Překvapivé bylo zjištění, že na hradbu navazuje další kamenná zeď pojedná také maltou.
Tato zeď vedla po parcelní hranici, s hradbou byla ve své spodní části provázaná. Zeď se
svou plochou rozkládala na sousední parcele, šířku ani další pokračovaní se proto
nepodařilo zjistit. Hypoteticky se může jednat o základ bašty. Její umístění na vnitřní
straně hradební linie ale této intepretaci nenasvědčuje. Ověření této situace tak bude
muset přinést až potenciální další výzkum na sousední parcele. Tuto zeď i vlastní hradbu
překračovala další ale jednoznačně mladší zeď dělící obě parcely.
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Obr. 161: Celkový pohled na sondu 10 od jihu. Výtyčky vyznačují hradební zeď, vlevo pak
kolmo navazující další zeď. Situace v popředí byla zničena recentní odpadní jímkou.
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Obr. 162: Bližší pohled na situaci hradební zdi.

Obr. 163: Pohled na začištěný povrch hradební zdi od severu.
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Obr. 164: Vnitřní líc hradby na východní straně sondy 10.

Obr. 165: Vnější líc hradby na východní straně sondy 10.
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Obr. 166: Kolmý snímek hradby na východní straně sondy 10.

Obr. 167: Vnitřní líc hradby na západní straně sondy 10.
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Obr. 168: Vnější líc hradby na západní straně sondy 10.

Obr. 169: Kolmý snímek hradby na západní straně sondy 10, čárkovaně vyznačena spára
mezi tělesem hradby a přizděnou částí na vnější straně.
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Obr. 170: Celkový pohled na linii hradby ve směru k zadní části domu, za oknem prostora
P.05 se sondou 5. Zadní stěna domu tedy dle všeho využila základ hradební zdi.
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Obr. 171: Zeď tvořící parcelní hranici a navazující na vlastní hradbu. Za plachtou se
nachází sousední parcela 61/1.

Obr. 172: Detail zdi při pohledu od domu k hradbě. Vrchní tři řady kamenů jsou mladší.
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Obr. 173: Situace napojení zdi na hradbu. Vrchní tři řady kamenů mírně ustupují a
pokračují přes hradební zeď dále na severní okraj parcely.
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Obr. 174: Detail provázání zdi (vlevo) s hradební zdí (vpravo).
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C: Sonda 13 na zadním dvorku
Postup preparace: Sonda 13 představuje výkop pro dešťovou kanalizaci. Ve své jižní
části navazovala na sondu 8. Souvrství zjištěné v sondě 8 překvapivě v sondě 13 již
zachyceno nebylo, zároveň však sonda 13 byla o polovinu mělčí než sonda 8. Již
očekávaný byl nález hradebního tělesa v prostoru mezi sondou 10 a 5. Vzhledem
k rychlému postupu prací na několika místech v domě byla situace v sondě 13 pouze
fotograficky zdokumentována. Dokumentace dne 2. 10. 2019, kolmé i šikmé foto.
Popis: Plocha sondy 13 byla rozdělena na dvě části – situace jižně a severně od linie
hradby. Archeologické situace jižně (na vnitřní straně hradby) byly tvořeny z větší části
písčitou vrstvou bez nálezů a v e vrchní části obou bočních profilů výkopu novověkými
a recentními vrstvami. Archeologické situace severně (na vnější straně hradby) byly
z větší části zničené, pouze podobně jako v sondě 10 byla při dně výkopu zachycena
tmavá hlinitá vrstva s několika zlomky keramiky.
C: Interpretace nálezové situace a datování: Zjištění ze sondy 13 plně navazují na sondy
5 a 10. Potvrdila se zde existence hradební zdi široké 170–180 cm. Na vnější severní
straně hradby byla zdokumentována část vynášecího oblouku. Podobné známe z více míst
v Žatci včetně opěráků (např. v Obloukové ulici za čp. 216–217). Tyto pomocné prvky
sloužily pro větší rozložení váhy hradebního tělesa na hraně svahu. Před tímto stavebním
prvkem byla zjištěna hlinitá kulturní vrstva s nálezy keramiky z 14. až 15. století.
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Obr. 175: Celkový pohled na sondu 13 do jihu. Cihlová budova vlevo stojí v místě so 10.

Obr. 176: Východní profil sondy 13 navazující na sondu 8.
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Obr. 177: Pohled od severu na vnější líc hradební zdi, kterou v místě výtyčky prošel výkop.

Obr. 178: Odrytý kus vnějšího líce hradby s patrným kusem vynášecího oblouku.
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Obr. 179: Detail předchozího snímku.

Obr. 180: Kolmý snímek odkryté hradby, plocha zdi je zvýrazněna žlutou maltou.
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D: Sonda 15 v místnosti P.07
Postup preparace: Za sondu 15 byla označena celá přízemní místnost P.07. Stavba
vyžadovala sejmutí současné podlahy a její nahrazení odizolovanou podlahou. Po
odstranění současné podlahy bylo zjištěno, že v celé místnosti je zachovalá podlaha
z cihelných dlaždic a cihel. Investorem bylo rozhodnuto, že tato podlaha bude jako celek
zachována a stane se součástí muzejní expozice. K dalším výkopovým pracím zde již
proto nedošlo. Na SV straně místnosti byly přesto po sejmutí současné podlahy zjištěny
zděné konstrukce dle zjištění uvedených výše spojitelné s hradební zdí. Dokumentace
dne 25. 11. 2019, kolmé i šikmé foto.
Popis: Cihelná podlaha byla z větší části tvořená čtvercovými dlaždicemi, zhruba ve
středu místnosti ji tvořily klasické cihly. Většina podlahové krytiny byla rozpraskána na
menší kusy.
Na SV stěně byly po obou stranách okenního výklenku patrné dva výstupky zdiva.
Nízký ústupek na západní straně a 1 m vysoký na východní. Zbylé zdivo stěny bylo o
cca 20 cm užší. Výstupky byly tvořeny kamenno-cihelným zdivem pojeným maltou.
D: Interpretace nálezové situace a datování: V tomto oddíle se zaměříme pouze na otázku
hradby (podlaha je řešena dále). Oba výstupky můžeme takřka s jistotou spojit s hradební
zdí, a tedy lze konstatovat, že celá severní (SV) strana domu využila jako základ zbořenou
hradbu. Zajímavý je především výstupek mezi oknem a východním rohem místnosti.
V tomto případě nebyla hradba ubořena jako v ostatních případech, ale byla v malé části
využita i jako nadzemní zdivo. Vzhledem k tomu, že v místnosti byla odkryta pouze
novověká cihelná podlaha, nebyly zjištěny žádné další poznatky pro dataci hradby.
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Obr. 181: Celkový pohled do místnosti P.07 po začištění cihelné podlahy.

Obr. 182: SV stěna, výstupky po obou stranách okna představují pozůstatky hradební zdi.
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Obr. 183: Detail vyššího z obou výstupků. Přerušovaná čára vyznačuje předěl mezi
původní zdí a mladší dozdívkou.

Obr. 184: Pohled na stejnou situaci.
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Obr. 185: Situace ve východním rohu. Žádná další spára spojitelná s výše zachovaným
lícem hradby zde zachycena již nebyla.

Obr. 186: Detail druhého z výstupků tvořící základ současného nadzemního zdiva.
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Hradba – interpretace nálezové situace a datování: V sondách 5, 10, 13 a prostorách P.06
(so 14) a P.07 (so 15) byla zjištěna zděná konstrukce spojitelná s hlavní hradební zdí.
Podařilo se prokázat, že původní linie hradby tedy nevede až v prostoru současné zadní
terasní zdi, ale alespoň na zkoumané parcele je posunuta více k jihozápadu. Šířka hradby
byla ověřena v sondách 10 a 13, kde činila 170–180 cm. Ani v jedné ze sond nebylo zcela
patrné, zda prozkoumané části náleží pouze k základům vlastní hradby či se již od počátku
jednalo o nadzemní zdivo. To bylo s jistotou zdokumentováno pouze v místnosti P.07.
Stavba ani v jednom případě nepotřebovala tak hluboké výkopy, aby bylo v rámci
záchranného výzkumu možné řešit např. základové poměry hradby či její přesnější stáří.
Pouze na základě sondy 5 můžeme uvést, že hradba zde byla postavena v době mezi 2. pol.
13. a 1. pol. 14. století. V budoucnosti bude důležité sledovat možné výkopové práce na
sousední parcele, a to především z důvodu ověření neznámé stavby, která se kolmo
napojovala na hradbu a jejíž JV zeď výzkum zachytil. Důležité je zároveň zjištění, že dům
čp. 102 se do současné podoby a rozlohy mohl rozšířit až po zániku hradebního tělesa. Na
opačné straně žatecké ostrožny, kde hlavní tíhu obrany převzala hradba parkánová to
mohlo být dříve než zde, kde o parkánové hradbě nemáme jednoznačné doklady. Na
základě dendrodat z trámového stropu v prostoře P.05 k tomu nejspíše došlo až v závěru
18. století, kdy středověká hradba již pozbyla svého smyslu.

Obr. 187: Plán shrnující nálezové situace spojitelné s hradební zdí: modře – hlavní hradba,
zeleně – přizděný pilíř, fialově – další zeď konstrukčně propojená s hradbou.
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4.5. Situace 5 – Interiér domu: prostora P.06 a P.07 (sondy 14, 15)
Postup preparace a popis: Za sondy 14 a 15 byly označeny celé přízemní místnost P.06
a P.07. V obou případech stavba vyžadovala sejmutí současné podlahy a její nahrazení
odizolovanou podlahou. V místnosti P.06 bylo očekáváno nalezení větší části klenby
sklepa S.02, jejíž západní okraj byl zdokumentován v sousední místnosti P.05. Stejně
tak se potvrdil předpoklad o přítomnosti základů hradby pod SV stěnou domu podobně
jako v obou sousedních místnostech P.05 a P.07. Obě konstrukce žádné další zjištění
nepřinesly a byly zdokumentovány jejich vrchní odhalené části. Překvapivým bylo
nalezení další zděné konstrukce v podobě provalené valené klenby kolmo navazující na
klenbu sklepa S.02. I v tomto případě ale hlubší výkopy prováděny nebyly.
Jak již bylo uvedeno výše u sondy 15 - po odstranění současné podlahy bylo zjištěno,
že v celé místnosti je zachovalá podlaha z cihelných dlaždic a cihel. Investorem bylo
rozhodnuto, že tato podlaha bude jako celek zachována a stane se součástí muzejní
expozice. Podlaha byla pouze začištěna a k dalším výkopovým pracím zde již nedošlo.
Cihelná podlaha byla z větší části tvořená čtvercovými dlaždicemi, zhruba ve středu
místnosti ji tvořily klasické cihly. Většina podlahové krytiny byla rozpraskána na menší
kusy. Dokumentace dne 25. 11. 2019, kolmé i šikmé foto.
Interpretace nálezové situace a datování: V místnosti P.06 (so 14) bylo kromě klenby
sklepa S.02 zjištěna i další porušená klenba. Zásadním se v tomto směru ukázalo zaměření
nalezených konstrukcí provedené pracovníky NPÚ (za vyhotovení plánu děkuji P.
Hasilovi). Nově nalezená klenba o poloměru cca 2 m byla zachována z poměrně malé
části navázané na klenbu sklepa S.02. Její lokalizace přesně vychází na místo průchodu
mezi sklepy S.02 a S.03. Jedná se tak s velkou pravděpodobností o klenbu původního
schodiště do sklepa S.02. Po stavbě velkého sklepa S.03 byl původní vchod využit jako
průchod mezi oběma sklepy. Tuto intepretaci potvrzuje i zazděný trámek v uvedeném
průchodu ve sklepě S.02, jehož dendrodatace přinesla datum 1356+. Chybějící podkorní
letokruhy nedovolují přesnější dataci, ale sklep nejspíše vzniknul v rámci jednoho
stavebního záměru spolu s domem v 80. letech 14. století a zpřístupněn byl schodišťovou
síjí začínající někde v prostoru dnešní prostory P.07.
Zajímavým nálezem je i cihlová podlaha v místnosti P.07. Především poměrně netradiční
rozpraskání cihelných dlaždic a cihel. Toto poškození muselo vzniknout údery či pády
blíže neurčených předmětů. Střed podlahy byl dokonce vyspravován. Výzkum nepřinesl
žádné nálezy, které by tuto činnost specifikovaly. Ani písemné prameny situaci
neupřesňují. Podobné praskliny vznikají v místech skládání pivních sudů. Dům
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pravovárečné právo měl a využití místnosti pro sklad sudů vyloučit tedy nelze. Podlaha
je, co se týče datace, mladší než sklep S.03 a je součástí severního traktu domu, který zde
vznikl nejpravděpodobněji až na konci 18. století.

Obr. 188: Detailnější plán výzkumu s vyznačením řešených sond a situací (modře;
červeně pak ostatní sondy).

Obr. 189: Pohled ze vchodu do prostory P.06 z chodby P.04. Zděná hmota vlevo
představuje povrch klenby sklepa S.02. Nově nalezená klenba je vyznačena dvěma
výtyčkami.
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Obr. 190: Bližší pohled na provázání obou kleneb.

Obr. 191: Klenba zaniklé schodišťové šíje při pohledu ze vchodu mezi S.06 a S.07.
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Obr. 192: Čárkovaně vyznačeno klenutí.

Obr. 193: Situace obou kleneb z východního rohu místnosti. Vrcholy kleneb jsou výškově
shodné. Obě klenby jsou provázané.
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Obr. 194: Základ SV stěny představuje zároveň základ hlavní hradební zdi podobně jako
v sousedních místnostech.

Obr. 195: Kolmý snímek SV stěny prostory S.06.
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Obr. 196: Východní roh místnosti S.06. U svislé výtyčky blíže neurčitelná zděná
konstrukce přiložená na hradbu na spáru a vykloněním kamenů připomínající základ
neznámého klenebního pasu.

Obr. 197: Práh vchodu z místnosti P.06 do chodby P.04 tvořený druhotně využitým
stavebním článkem.
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Obr. 198: Část okenního ostění po vyndání z prahu.
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Obr. 199: Celkový pohled na cihelnou podlahu v místnosti P.07.
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Obr. 200: Detail podlahy. Zhruba ve středu patrná oprava podlahy. Původní dlaždice byly
více rozbity ve středu místnosti, při stěnách méně.

Obr. 201: Pohled na podlahu ze severního rohu místnosti.
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Obr. 202: Celkové zaměření s vloženými fotoplány.
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