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Středověké pece z HellicHovy ulice na Malé Straně 
revize výsledků výzkumu z roku 1969

Jan Havrda – Kristýna MatěJKová – MicHal tryMl

výsledky dosud nezveřejněné záchranné akce v Hellichově ulici na Malé straně (Praha 1) provedené v roce 1969. ve stěně již vykopané 
rýhy objevil amatérský archeolog v hloubce 2,4 m dva oválné objekty, pravděpodobně pece, a na haldách vykopané zeminy sesbíral po-
měrně početný soubor keramických fragmentů. většina z nich pochází z období 12. - 13. století, není proto vyloučené, že do tohoto období 
lze také datovat objevené objekty. s určitou mírou pravděpodobnosti lze dokumentované jámy interpretovat jako hrnčířské pece. Pro 
dějiny osídlení zdejšího mikroregionu je důležitá absence keramiky starší 12. století (kromě dvou střepů), která téměř vylučuje intenzivnější 
osídlení místa v této fázi raného středověku 

a Medieval Kilns in HellicHova street at Malá strana in Prague

unpublished results of a rescue excavation in Hellichova street at Malá strana in Prague 1 pursued in 1969. in a trench section an amateur 
archaeologist discovered two oval features in the depth of 2,4 m, probably kilns, and gathered a number of pottery fragments on the spoil 
heaps. since most of them are dated to the 12th–13th century, this date may be associated also with the features, interpreted as possible 
pottery kilns. the settlement history of this mikroregion is characterised by the absence of the pottery earlier than 12th century (apart from 
two sherds), which almost excludes any intensive activity on this site in this phase of the early Middle ages.
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Úvod
v  rámci zpracovávání nových archeologických akcí v  Hellichově ulici na pražské Malé straně 
(obr.  1) a snahy o zasazení jejich výsledků do širších sídelních souvislostí jsme se začali zabývat 
i  staršími výzkumy. na ploše Hellichovy ulice byly ve 20. století provedeny především dvě zá-
chranné akce. První z nich je rozsahem menší výzkum václava Humla z roku 1969, druhým pak 
dokumentace řezů v rýze pro plynovod pod vedením Marie Šírové realizovaná roku 1977. ani je-
den z těchto výzkumů nebyl až na stručná sdělení publikován (Huml 1971b; Šírová 1981). v násle-
dujícím textu chceme zpřístupnit výsledky výzkumu václava Humla (obr. 2). Hned na úvod proto 
pokládáme za nutné připomenout, že šlo o jednu z prvních akcí na území Malé strany, neboť do 
té doby uskutečněné akce vladimíra Píši byly spíše stavebně - historickými průzkumy, byť prová-
děnými i pod úrovní terénů. Probíhala zhruba ve stejné době jako dnes již legendární výzkum la-
dislava Hrdličky na Klárově. 
v  databázi archeologických 
dokumentačních bodů na 
území Pražské památkové 
rezervace (Hrdlička 2005, 99) 
má akce v  Hellichově ulici 
číslo 247.

roku 1969 probíhaly na 
Malé straně asanační prá-
ce, jejichž účelem bylo od-
vedení spodních vod z  vý-
chodního svahu  Petřína 
směrem do vltavy. na konci 
roku pak došlo při poklád-
ce odvodňovacího potrubí 
v  horním (západním) úseku 
Hellichovy ulice, ppč. 1054, 
jižně od domu čp. 535/iii, 
k  narušení archeologických 
situací. Pražskému sběra-
teli stanislavu Pekařovi se 
podařilo v již vykopané rýze 

Obr. 1. Pražská historická města. 
Černě kostel sv. vavřince v nebo-
videch na Malé straně, červeně – 
Hellichova ulice (kresba J. Hlavatý). 




