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hrnčířských (cf. varadzin 
2010, obr. 31). ne zcela 
typická je jejich rovnoběž-
ná poloha (např. zaTloukal 
2000, 64) a značně protáhlý 
oválný půdorys, který může 
být ovlivněn celkovou jed-
noduchostí nákresu (viz 
dále). Ještě nesnadnější se 
jeví snaha zjistit, jaký před-
stavují konstrukční typ. na 
našem území se v  průběhu 
raného a vrcholného středo-
věku vyskytují jak pece s ta-
hem horizontálním, tak typy 
vertikální (varadzin 2010, 
tab. 1). ve stejném období 
i  v  rámci jedné oblasti se 
také mohlo používat i něko-

lik typů současně (Weiser 2003, 38). Pro jejich zařazení je proto potřebný podélný profil objek-
tem (Heege 2007, 119), který v našem případě chybí. 

určitým vodítkem může být právě oválný půdorys, při kterém se ale vstupní otvor nacházel vždy 
na jeho kratší straně – v našem případě tedy v místě, které nebylo narušeno rýhou. na půdo-
rysném plánku ani na řezu nejsou stěny objektů v těchto místech přerušeny. Jako vysvětlení se 
nabízela možnost, že by půdorys nebyl dokumentován v úrovni podlahy, ale až nad hypotetic-
kým vstupním otvorem. nasvědčovalo by tomu i zakreslení kamenů na půdorysu, které je patrné 
pouze po obvodu objektů, a to ještě značně schematicky. nelze také vyloučit, že se v místě, 
kam zasáhla rýha, nacházelo zúžení oddělující topeniště od vypalovacího prostoru, jak to známe 
u jiných pecí (sady u uherského Hradiště – Hrubý 1965, obr. 1; staré Mýto – ricHTer 1994, obr. 2, 
nebo staré Město – uherské Hradiště – galuŠka 2003, obr. 2). v takovém případě by se také 
vstupní otvor nacházel v místě, kudy byla vedena rýha, a nemohl být dokumentován. 

Právě protáhlý, snad oválný půdorys naznačuje, že by se mohlo jednat o pec s tahem šikmým či 
horizontálním, případně o některý z typů přechodných. Bohužel se nelze vyjádřit k otázce vnitř-
ního členění (pokud nějaké bylo). nevíme proto, zda byly zachyceny pece jedno – či dvoupro-
storové (kde je topeniště odděleno od vypalovací komory; Heege 2007, 121sqq; varadzin 2010, 
22). Podle ladislava varadzina se u nás do 12. století používaly převážně typy pecí polních, a až 
do 13. století spíše menších rozměrů (varadzin 2010, 27–28; 31). uvažovat z tohoto důvodu na 
mladší dataci pece je však více než spekulativní. 

sporné je také vyložení podlahy plochými kameny. u dosud odkrytých hrnčířských pecí se tento 
způsob úpravy zpravidla neobjevuje, nejedná-li se o nerozpoznanou součást přepažení, např. 
překladu nad topnými kanálky nebo o kamenný sokl (zaTloukal 2000, 63 sqq.). Propálené objek-
ty, jejichž dno bylo vyloženo kameny, bývají interpretovány spíše v rovině vysoušecích, nikoliv 
vypalovacích zařízení (kupř. Jihlava, Mstěnice; zaTloukal 2000, 64). 

Z prostředí levobřežního podhradí Pražského hradu známe z období 2. poloviny 13. století a prů-
běhu století následujícího několik hrnčířských pecí, které však doposavad nebyly detailněji pu-
blikovány (oválná pec s klenbou tvořenou keramickými nádobami z čp. 258 na Malostranském 
náměstí – čiHáková/zavřel 1993, 200), příp. jejich zpracování teprve probíhá (pec na zahradě 
domu čp. 355 ve vlašské ulici – Havrda 2013). v obou těchto pecí byla vypalována světlá červeně 
malovaná keramika.

Nálezy
výzkumem byl získán na liniovou stavbu poměrně početný materiál (obr. 5).3 václav Huml datuje 
nalezenou keramiku do 12. a 13. století (Huml 1971b, 43), nicméně krátké revizní zpracování 

3 nálezová zpráva neobsahuje celkový inventář nálezů – jejich celkový počet ani kvantitativní specifikaci jednotlivých typů  
či keramických tříd. soubor se nalézá ve čtyřech kartónových muzejních krabicích s tím, že poslední  krabice byla z větší 
části zaplněna nálezy z  jiné lokality. nálezy jsou uloženy v depozitáři Muzea hl. m. Prahy v Praze 13-stodůlkách. Za 
pomoc při revizi materiálu děkujeme M. Šmolíkové a H. nedvědové.

Obr. 4. výběr zlomků mazanice ze 
stěny pecí (?) získaný na západním 
konci Hellichovy ulice (Huml 1971a) 
při kopání odvodnění v roce 1969 
(foto K. Matějková).

Obr. 3. Půdorys a řez středověkými 
objekty. výzkum Hellichova 1969 
(kresba s. Pekař a v. Huml, plánek 
převzat z nálezové zprávy výzkumu 
Huml 1971a).
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Obr. 5. výběr keramiky získané na západním konci Hellichovy ulice (Huml 1971a) při kopání odvodnění v roce 1969 (kresba s. svatošová). 




