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Abstrakt: 

Práce se zabývá českými neolitickými pecemi. Jejím základem je výzkum pecí na vybraných 

lokalitách kultury s lineární keramikou (LnK), kultury s vypíchanou keramikou (StK) a kultury 

s moravskou malovanou keramikou (MMK).  

Klíčovou lokalitou pro studium pecí LnK jsou Bylany u Kutné Hory, které poskytly soubor 46 

zahloubených pecí. Tyto pece byly na sídlišti postupně používány v průběhu 500 let, takže jsou 

reprezentativní pro studium jejich dynamiky v čase. Pro srovnání s Bylanami byla zvolena 

lokalita Mohelnice u Zábřehu, která reprezentuje jiný trend umisťování pecí v prostoru. Na 

základě analýz konstrukcí a prostorového umisťování pecí se povedlo zjistit, že pece 

pravděpodobně sloužily k tepelné úpravě potravy a že byly používány komunitou obývající 

nejbližší dům.  

V případě mladšího neolitu (StK a MMK) je studium pecí omezené malým počtem nalezených 

pecí v zahloubených objektech. Situace je mimo jiné komplikovaná stavem poznání a 

nejednoznačností sídlištních situací. Analýzy nalezené mazanice ale mohou teoreticky 

ukazovat na používání nadzemních pecí, které se in situ na našem území nezachovávají.  

Druhá část práce je věnovaná představení vybraných situací balkánského neolitu, které 

vytváří kontext k českým neolitickým pecím. Jako první je představené staroneolitické 

starčevské sídliště Galovo – Slavonský brod, u kterého byly sledovány podobné tendence jako 

u LnK – umisťování kumulací pecí do specializovaných výrobních zahloubených objektů. Jako 

další jsem uvedl ukázky nadzemních pecí vinčanské kultury, která reprezentuje mladší neolit. 

Nadzemní pece byly zachovány díky tellovým sídlištím, která krom pecí konzervovala 

v primární poloze i řadu dalších artefaktů. Vinčanské situace byly uvedeny pro zlepšení 

představy toho, jako mohly mladoneolitické nadzemní pece vypadat a fungovat. 

 

Klíčová slova: Neolit – Česko – pece – Bylany – balkánský neolit 

  



 
 

Abstract: 

This thesis analyses Neolithic ovens from the territory of Czech Republic. It is based on 

theoretical research of ovens from Linear Pottery culture (LnK), Stroke-ornamented Ware 

culture (StK) and Moravian Painted Ware culture (MMK) settlements. 

The most important site for research of Czech LnK ovens is settlement in Bylany, on which 46 

ovens in pits were found. These ovens were continuously used for 500 years, which means that 

they enable us to observe the development of this phenomenon in time. For comparison with 

settlement in Bylany, I studied the Moravian site Mohelnice u Zábřeha. Different trend of 

placement of ovens in space within the area of settlement is observable there. In result, the 

analyses of construction and placement of ovens proved, that the type of ovens used in 

Mohelnice served probably as equipment for food processing. They were presumably used by 

community living in the house closest to the oven.  

Research of Late Neolithic (StK and MMK) ovens is complicated because of small number of 

finds the ovens located in pits. Complications are caused also by the state of research of Late 

Neolithic and by the ambiguity of settlements. The absence of pit ovens leads to idea of above 

ground domed ovens. However, this type of ovens is usually not preserved in central Europe, 

so the only way how to study them is to analyse fragments of daub found in pits.  

In the second part of this thesis I chose several representative sites from Neolithic Balkans to 

create a comparative platform for studying Czech Neolithic ovens. As first Early Neolithic 

settlement in Galovo - Slavonský Brod is introduced which represents the Starčevo culture. In 

this settlement were followed the same tendencies as in LnK – ovens were situated in 

specialized pit workshops. As second, I presented few situations from Late Neolithic Vinča 

culture. From Vinča culture we know examples of aboveground ovens, which were preserved 

because of the structure of tell settlements containing lot of artifacts in primary position. These 

examples from Vinča culture help us to understand how could aboveground ovens in central 

Europe work and how they might look like.  

 

Keywords: Neolithic - Czechia - ovens - Bylany - Neolithic Balkans 
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1. Úvod 

 

V minulosti nebyla tématu neolitických pecí věnována příliš velká pozornost. Až na pár 

výjimek se přítomnost pecí v zahloubených objektech uzavírala nejednoznačností jejich funkce, 

absence pecí v domech byla spojována s nedochováním podlah a dále tato zařízení nebyla 

řešena. Přes řadu problémů, které zužují pramennou základnu, je třeba se tomuto tématu 

věnovat detailněji, protože v sobě skrývá řadu unikátních odpovědí, které pomocí jiných 

pramenů nenajdeme. 

Pece nám mohou přiblížit některé aspekty technologie výroby, socioekonomického 

fungování komunit anebo jejich vztahu k prostoru. Způsob, jakým byly pece stavěny a kde byly 

umisťovány, je stejným kulturním výrazem jako styl výzdoby keramiky anebo způsob stavby 

domů. Na rozdíl od jiných artefaktů, které nám mohou přiblížit výrobu anebo domácí činnosti 

(např. zrnotěrky, přesleny, výrobní odpad), nesou pece přesnou informaci o místě jejich 

používání. Díky tomu můžeme studovat rozložení tohoto fenoménu v prostoru s jistotou, že 

není zkreslen. Zároveň ale musíme přijmout fakt, že se na našem území vůbec nezachovávají 

nadzemní pece in situ a je nutné hledat alternativní způsoby jejich poznání. 

 

1.1. Záměr práce 

 

 Cílem mé práce je prozkoumat fenomén pecí na reprezentativních lokalitách českého 

neolitu. U jednotlivých lokalit se pokusím popsat konstrukce pecí, jejich funkci a prostorové 

informace, které nesou. Při prostorové analýze se budu snažit sledovat rozmístění pecí v rámci 

celého sídliště, umístění pecí v jednotlivých mikroareálech a jejich vzájemný vztah. U situací, 

kde nebude tato analýza možná, zkusím formulovat možné důvody absence pramenů a 

alternativní způsoby jejich poznání. 

 Získané informace posléze srovnám s charakterem neolitických pecí v jihovýchodní 

Evropě. Tuto oblast jsem zvolil, protože tvoří dobrý prostorový a dějinný kontext českého 

neolitu, a protože se v ní objevují jiné způsoby ukládání kulturních vrstev, které nám umožňují 

poznat skrytou tvář neolitických pecí. 
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Obr. 1. Mapa České republiky s vyznačenými lokalitami, které budou zkoumány v této práci. 

1: Bylany u Kutné Hory. 2: Mohelnice u Zábřehu. 3: Plotiště nad Labem. 4: Příšovice. 5: 

Postoloprty. 6: Mšeno. 7: Březno u Loun. 8: Jaroměř. 9: Těšetice-Kyjovice. 10: Znojmo-

Novosady. 11: Hluboké Mašůvky. 
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2. Dějiny bádání 

 

 Problematika neolitických pecí nebyla v našem prostředí v minulosti příliš silně 

reflektována a řešena byla primárně v rámci prací, jejichž cílem bylo poznat keramickou 

produkci nebo složení neolitické stravy. U výzkumů sídlišť se jejich role až na výjimky 

redukovala na konstatování jejich nejednoznačnosti, a to jak po stránce konstrukce, tak využití.  

 První články, věnované pecím, byly motivovány atypickými nálezy během menších 

výzkumů, kde tyto pece tvořily jednu z nejzajímavějších položek. Nejstarším článkem 

zabývajícím se neolitickou pecí je Hliněná pec na sídlišti s lineární keramikou v Těšeticích od 

Vladimíra Podborského (Podborský 1971). Po detailním popisu pece ale autor zmiňuje, že 

pramenná základna zatím není dostatečně široká k typologické a funkční analýze pecí 

(Podborský 1971, 65). Dalším článkem tohoto druhu jsou Pece z mladší doby kamenné v Lulči 

a možnosti výkladu jejich funkce v hospodářském životě tehdejší společnosti od Ondřeje Šeda 

(Šedo 1983). Jak už název napovídá, tato stať se krom konstrukce věnuje i funkci pecí a jejich 

významu pro studium fungování neolitických komunit.   

 Neolitickým pecím byla současně věnována pozornost i v rámci širších monografií, jako 

jsou například Pravěké dějiny Čech (Pleiner a kol. 1978, 191) anebo Bylany, osada nejstarších 

zemědělců z mladší doby kamenné (Soudský 1966, 62). Pece jsou v nich ale zcela okrajovým 

tématem, v němž byl pouze stručně shrnut styl konstrukce a možné varianty použití. 

 V osmdesátých letech přispěl k výzkumu funkce pecí kolektiv Miroslav Bareš, Milan 

Lička a Marie Růžičková svými články K technologii neolitické keramiky, kde na řadě 

etnografických příkladů demonstrovali možnosti využití pecí k výpalu keramiky (Bareš – Lička 

- Růžičková 1982; 1983). Zároveň k této problematice uvádějí řadu alternativních postupů a 

zařízení, které nemusejí být tak dobře archeologicky sledovatelné.  

 V druhé polovině osmdesátých let vyšla jediná práce, která se komplexně věnuje 

neolitickým pecím ve střední Evropě - Typologie und Funktion neolithischer Öfen in Mittel- 

und Südosteuropa, kterou napsal německý archeolog Jörg Petrasch (Petrasch 1986). V této 

práci byla poprvé sestavena typologie neolitických a eneolitických pecí (vztahující se k oblasti 

střední a jihovýchodní Evropy). Pece ve své práci rozčlenil do dvou základních skupin – 

jednokomorové (Einkammeröfen) a vícekomorové (Mehrkammeröfen). Mezi jednokomorové 

pece řadí zahloubené pece (Grubenöfen), jednoduché klenuté pece (Einfache Kuppelöfen) a 

klenuté pece s více otvory (Kupperöfen mit mehreren Öffnungen). Mezi vícekomorové pece 

zařadil vertikální pec s roštem (Öfen mit Lochtenne) a horizontální keramickou pec (Öfen mit 
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langem Schürhals). Krom typologie se práce zabývala funkcí pecí a byl v ní uveden katalog 

keramických modelů pecí ze sledované oblasti. 

 V devadesátých létech k tématu přispíval především Milan Lička článkem Výzkum 

technologie výroby neolitické keramiky prostřednictvím experimentu (Lička 1992) a společným 

článkem se Zdeňkem Machem Experimentální výpal keramiky v replice pravěké hrnčířské pece 

(Lička – Mach 1993). 

 V posledních deseti letech vyšla řada článků, které otevírají nový pohled na neolitické 

pece pomocí analýzy mazanice. Jedním z hlavních průkopníků této analýzy u nás je opět Milan 

Lička, který ji v roce 2012 demonstroval na kontroverzním souboru mazanice z Postoloprt 

(Lička 2012). V tomto článku také shrnul dosavadní poznání neolitických pecí. Základy této 

analýzy byly zveřejněny v článku Mazanicový sídlištní odpad jako zdroj informací o 

neolitických jednokomorových pecích, který napsal Milan Lička a Zdeněk Mach (Lička – Mach 

2013). Tato analýza se od té doby osvědčila na několika lokalitách, kde prokázala svůj význam 

pro studium neolitických pecí (Hájek 2013; Lička 2016; Lička 2019). 

 K pecím z pohledu technologie výpalu keramiky přispěl v poslední době také Richard 

Thér s kolektivem autorů v práci: How was neolithical pottery fired. V tomto článku byly 

přestaveny možnosti výzkumu technologie výpalu keramiky pomocí rentgenové difrakční 

analýzy (XRD). Keramika, experimentálně vypalovaná v otevřených a uzavřených 

vypalovacích zařízeních, byla pomocí této metody srovnávána s neolitickou keramikou 

z Bylan. Cílem bylo určit vypalovací zařízení, jehož termická dynamika výpalu odpovídá 

původní keramice z Bylan (Thér et al 2018).  

 Nejnověji se v českém prostředí detailněji pecemi zabýval Pavel Burgert v knize Neolit 

ve Východních Čechách, kde krom nálezů pecí z Plotišť nad Labem představil základy 

problematiky klasifikace pecí (Burgert 2019). 
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3. Prameny poznání neolitických pecí 

 

Základním pramenem pro studium pecí jsou jejich přímé nálezy. Díky nim máme přesnou 

představu o jejich konstrukci, tvaru, velikosti a poloze. Pece jsou ale v Česku nalézány jen 

v zahloubených objektech a zřídkakdy jsou kompletní. Většinou se z nich zachovávají jen dna, 

ale některé nám mohou dokázat původní tvar a velikost klenby.  

U nadzemních pecí je situace komplikovanější, protože se na našem území nezachovávají. 

Můžeme tedy studovat jen jejich zbytky v zahloubených objektech. Ze souborů nalézané 

mazanice v zahloubených objektech jde totiž vyčlenit část, která se strukturou a zbarvením 

podobá zbytkům pecí. Pro tyto fragmenty je typická absence organické složky (Lička 2012, 

635), tvrdý výpal a načervenalé zbarvení. Na povrchu se občas objevuje bělavá vrstvička (Lička 

– Mach 2013, 155-156). Tento typ mazanice nám může potvrdit, že se na sídlišti nacházela 

nadzemní pec. Už nám ale jednoznačně nepotvrzuje, že se pec nacházela v blízkosti objektu, 

protože část zbytků pecí mohla být přemístěna depozičními a postdepozičními procesy. Větší 

množství takto určené mazanice ale blízkost původní pece naznačuje (Hájek 2013, 47).  

Analýza mazanice nám bohužel nepřiblíží, jak nadzemní pece vypadaly. Nepřímým 

pramenem mohou být v tomto ohledu keramické modely pecí (Petrasch 1986, 36). Tento 

pramen je ale velice nespolehlivý, protože v některých případech nelze spolehlivě říct, zda jde 

vůbec o pec (Obr. 2). U spolehlivě určitelných modelů pecí, je ale třeba položit si otázku, do 

jaké míry jsou tvarově věrohodné. V Česku navíc žádným početným souborem keramických 

modelů pecí nedisponujeme, a proto musíme čerpat inspiraci z lépe zachovalých exemplářů 

v zahraničí. 
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4. Funkce pecí 

 

Důležitou otázkou při studiu pecí je interpretace jejich funkce V české literatuře se často 

neolitické pece označují jako „chlebové.“ Toto zařazení je ale spíš tradiční, než aby za ním stál 

nějaký širší rozbor. Jejich jednoznačné určení je v našem prostředí z důvodu stavu zachování 

téměř nemožné. Existuje ale řada znaků a teoretických modelů, které pomáhají určit účel pecí 

alespoň přibližně. 

 

4.1. Otopná funkce 

 

První řešenou funkcí pece je funkce otopná. Přes to, že to nemusí být jejím primárním 

účelem, tak tuto vlastnost má ze své podstaty každá pec. K vytápění mohly sloužit pece jen 

v domech, kde se ke stejnému účelu mohla použít i ohniště. V tomto ohledu měla pec za úkol 

kontrolu ohně před jeho případným šířením, a navíc akumulovala teplo, které mohlo déle 

rovnoměrněji vyhřívat interiér (Durčić 2014, 271). 

 

4.2. Výpal keramiky 

 

Některé neolitické pece sloužily k výpalu keramiky. Můžeme to téměř s jistotou říct u pecí 

s roštem „Öfen mit Lochtenne“ a horizontální pece s širokým komínem „Öfen mit langem 

Schürhals“ (Petrasch 1986, 48), v kterých šlo dosáhnout velice kvalitního výpalu díky dobrému 

oddělení vypalované keramiky od vznikajícího popela. Diskutabilní jsou ale jednokomorové 

pece. Pec totiž není pro výpal keramiky nezbytná. Z etnografie známe řadu případů, kde se 

keramika pálí/pálila v jednoduchých otevřených vypalovacích zařízeních – ohništích, 

polozahloubených ohništích (Lička 1981, 192; Thér et al 2018, 3). Takováto zařízení dosahují 

při výpalu stejných teplot, jako jednokomorové pece.  

Výpal má při použití jednotlivých vypalovacích zařízení jiný průběh. Zatímco u výpalu na 

otevřeném ohni jde teplota rychle nahoru a po dosažení maxima rychle padá, u výpalu v peci 

teplota stoupá pomaleji a po dosažení maxima také pomaleji klesá (Thér et al 2018). Jednotlivé 

typy výpalu se odrážejí na rozdílné dynamice šíření tepla stěnami keramických nádob, která jde 

sledovat pomocí XRD (rentgenové difrakční analýzy). Porovnáváním vzorků experimentálně 

pálené keramiky (jak v otevřeném ohni, tak v peci) a keramiky z LnK sídliště v Bylanech bylo 
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zjištěno, že bylanská keramika byla pálená ve vypalovacích zařízeních s menší tepelnou 

dynamikou (Thér et al 2018).  

To ale ještě přímo neznamená, že byla bylanská keramika pálena v pecích. Zaprvé pro 

experimenty byla používaná pec s dvěma otvory – hlavním plnicím a druhým v zadní straně 

kopule, který zajišťoval tepelný tah do zadní části pece (Obr. 3). Výskyt tohoto typu pece se 

velice špatně potvrzuje nebo vyvrací, protože kopule se zachovávají velice výjimečně. Pec bez 

tohoto druhého otvoru by ale pro výpal pravděpodobně využitelná vůbec nebyla. Zadruhé pece 

nemohou dosáhnout teplotně dynamičtějšího výpalu (jako otevřená vypalovací zařízení), ale 

otevřená vypalovací zařízení mohou mít bržděnou teplotní dynamiku výpalu.  Z etnografie 

známe příklady, kde se otevřený výpal v určitou chvíli překryl nehořlavým nebo špatně 

hořlavým materiálem, který vytvářel podobné prostředí výpalu jako jednokomorová pec. Dále 

se mohly k výpalu používat milíře, které byly nehořlavým materiálem překryty už na začátku 

výpalu (Lička 1981, 197). Tato otevřená vypalovací zařízení (nebo jejich přechodný typ) 

s bržděnou teplotní dynamikou výpalu by pravděpodobně dosahovala podobných výsledků, 

které byly naměřeny v Bylanech.  

Přesto, že se Richardu Thérovi povedlo svým experimentem stanovit převládající teplotní 

dynamiku výpalu bylanské keramiky, sám uvádí, že v jednotlivých vypalovacích zařízeních je 

řada anomálií – u výpalu v otevřených ohništích dochází k výrazně dynamickému výpalu jen u 

nádob umístěných na okrajích, u výpalu v pecích se u nádob umístěných u dna nedosahuje tak 

vysokých teplot jako u nádob umístěných u klenby atd. (Thér et al 2018). Experimentální 

studium výpalu prehistorické keramiky tak má řadu dalších témat k potvrzování. 

Pro interpretaci neolitických pecí je třeba zvažovat nejenom konstrukci, ale i jejich velikost. 

Z etnografických pramenů známe případy, kde je keramika pálena v jednokomorových pecích, 

ale velikost jejich vnitřního prostoru bývala minimálně 1m3 (Thér et al 2018, 6). Důvodem je 

efektivita výpalu – při menší kapacitě pece dochází k relativně vysoké spotřebě paliva na jednu 

vypálenou nádobu. Daleko efektivnější dělat jeden větší výpal než řadu menších. V tomto 

ohledu jsou problematické například pece LnK, které většinou v průměru nepřesahují 1,5 m. 

Nejsme u nich schopni říct, jak vysoká byla jejich klenba, ale velice nepravděpodobně by jejich 

objem přesahoval 1 m3 (Thér et al 2018, 6). Některé pece se ale naopak svou velikostí nabízejí 

k zařazení mezi keramické pece – například pec kultury s vypíchanou keramikou z Plotiště nad 

Labem, která měla v průměru 4 m (Burgert 2019, 238). Přesná spojitost mezi velikostí pece a 

jejím účelem neexistuje – známe totiž i příklady pecí určených k tepelné úpravě potravy, které 

měly 2 m v průměru (Parker 2011, 615). 
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4.3. Tepelná úprava potravy 

 

S tepelnou úpravou potravin se počítá už od paleolitu. Na Blízkém východě se v epipaleolitu 

(natufienská kultura) objevují doklady pečení chleba (12,300 př.n.l.) a zrnotěrek a 

z akeramického neolitu jsou známy první nálezy chlebových pecí (Fuller – Gonzales 2018, 

113). Tyto nejstarší pece se z Předního východu šíří a stávají se normální nálezovou situací 

neolitických sídlišť střední a jihovýchodní Evropy. Zatímco v akeramickém neolitu nejsou o 

účelu pecí pochyby v obdobích, kdy se produkuje keramika musíme řešit problém s jejich 

interpretací.  

Nejčastější interpretací účelu pecí v neolitu je pečení chleba. Chléb byl jednou ze 

základních potravin v našem kulturním okruhu. Zatímco pečení chleba nemá v některých 

oblastech světa tak hlubokou prehistorickou tradici (například východní Asie, subsaharská 

Afrika) a je tradičně nahrazováno přípravou vařených pokrmů a kaší, v kontextu Evropy a 

Předního východu jde o základní typ úpravy obilnin (Fuller – Gonzáles 2018, 110). Výzkum 

spálených zbytků potravin získaných plavením na turecké lokalitě Catal Höyük dokazuje 

většinové pečení chleba. Zatímco se ale v akeramické fázi tohoto sídliště pekl většinově chléb, 

spolu s počátkem používání keramiky počet nálezů spálených zbytků chleba klesá a vedle něj 

se začínají objevovat kaše (Gonzales et al. 2017). V evropském neolitu tedy musíme počítat jak 

s úpravou obilnin pečením, tak vařením v keramických nádobách, ke kterému není pec 

nezbytně nutná. 

Pečení chleba je relativně technologicky náročnou činností, ke které je potřeba určitá 

dovednost a dostupné „technické zázemí“. Znalost výroby zrnotěrek, stavby pecí a samotného 

pečení chleba se musela v komunitě předávat (z generace na generaci? Parker 2011, 622) a 

patřila mezi specifický kulturní rys, který byl v dynamický v čase. Pec je k pečení chleba téměř 

nezbytná, protože kumuluje teplo, které chléb upeče, ale nespálí. Stěny pece se nahřejí ohněm 

a následně je chléb pečen za přítomnosti slabšího ohně, nebo úplně bez ohně (Parker 2011, 

611). Chléb (tvarově spíš předpokládáme placku než dnešní kynutý bochník) se mohl do pece 

položit anebo být připlácnout na stěnu pece (například pece typu tandir). 

U chlebových pecí můžeme počítat s jinou konstrukcí, než u pecí určených k výpalu 

keramiky. Není u nich účelem dosáhnout co nejvyšší teploty, ale musejí být lépe přístupné pro 

průběžnou manipulaci při procesu pečení. Zároveň můžeme očekávat, že u některých procesů 

pečení chleba byly z pecí vymetávány žhavé uhlíky. Tento proces přímo doložit nejde, ale 

můžou na něj poukazovat konstrukční prvky. Blízkovýchodní pece specializované na pečení 
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chleba (tandir) mají pro tento účel samostatný otvor, který je orientovaný dolů aby usnadnil 

vymetání (Parker 2011, 609). Ze střední a jihovýchodní Evropy by nám tuto praxi mohly 

naznačovat předpecní prostory (Obr. 4), které mohly sloužit jak k vymetání uhlíků, tak 

k samostatné úpravě potravin na otevřeném ohni. Většinově jsou jako chlebové pece 

označovány jednokomorové pece – zahloubené anebo kopulové (Lička 1981, 200; Petrasch 

1986).  

Co do velikosti pecí lze očekávat, že chlebové pece byly většinou menší než pece používané 

k výpalu keramiky. V případě, že byl chleba připravován v užších rodinných komunitách, 

nebylo zapotřebí vytápění velké pece. Z etnografie jsou ale známy případy pecí využívaných 

širší komunitou (Parker 2011, 611). V těchto případech je klidně možné, že byly pece větší 

(například již zmiňovaná pece o průměru 2 m). V případě komunitní přípravy potravy by se ale 

zároveň dalo očekávat umístění pecí na veřejných místech v rámci sídliště a ne v interiérech 

domů. 

Interpretace chlebových pecí dosud zůstává jen v teoretické rovině. Jejich funkce se dá 

usoudit například ze spojitosti pecí, zásobnic a zrnotěrek v prostoru domů vinčanské kultury 

(Tripković 2011, 163). Zárveň takto vytváříme teoretický model potenciálního způsobu 

zpracování obilnin na jehož doklady narážíme. O žádná pevná data, kterými by mohly být 

spálené makrozbytky chlebů, se zatím v našem prostředí opřít nemůžeme. 

Chléb samozřejmě nebyl jedinou tepelně upravovanou potravinou. Pece se mohly také 

využívat k vaření v keramických nádobách, opékání anebo nahřívání kamenů určených 

k vaření. K všem těmto činnostem není ale pec nezbytně nutná a mohla mýt jednoduše 

zastoupena ohništěm. 

K tepelné úpravě potravy nebylo možné využít vnější části stěn pece. Takovéto hypotézy 

se objevovaly ve spojitosti s jednokomorovými vinčanskými pecemi s rovnou klenbou, která 

může připomínat plotnu. Experimentálně však bylo dokázáno, že teplota vnějších stran stěn 

dosahovala maximálně 60°C (Durčić 2014, 269). To znamená, že se tato plocha dala využívat 

k ohřívání a sušení, ale k vaření nebo pečení nebyla teplota dostačující.   

U zpracování potravin je třeba zmínit možnost sušení a pražení obilí. Tuto hypotézu vyslovil 

Bohumil Soudský po nálezu zuhelnatělých obilek v prostoru pece z Bylan (Soudský 1966, 62). 

Sušení a pražení v pecích mohlo sloužit k lepšímu oddělování zrn z plev (Pleiner 1978, 191; 

Beranová 1981, 226). Pražení také usnadňovalo mletí obilí v zrnotěrkách (Šedo 1983, 43). 

Spolehlivé doklady této funkce ale nenajdeme.  Obilky se do pece v Bylanech mohly dostat 

sekundárně, nebo mohly souviset s celkovým zpracováváním obilnin v zahloubených 

objektech.  
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Ačkoliv existuje řada důvodů, proč mohly být pece používány právě k pečení chleba, je 

třeba používanou terminologii přehodnotit. U neolitických pecí nejsme schopni určit takovou 

konstrukci pece, která by sloužila ryze pro specifický účel výroby chleba, přičemž pečení se 

s řadou jiných tepelných úprav potravy většinou nevylučuje. Proto je výstižnější používat 

termín „pec k tepelné úpravě potravy“ nebo „potravinová pec“, spíše než „chlebová pec.“ 

 

4.4. Neprofánní funkce 

 

U funkce pecí musí být zmíněn i jejich neprofánní význam. Už z vlastní podstaty je ale 

kultovní funkce velice těžko prokazatelná. K této interpretaci dochází u situací, které zjevně 

vybočují z přechozí škály funkcí a nenabízí se u nich žádná jiná. 

Jako „rituální“ bývají nazývány pece, které jsou bezprostředně spojeny s pohřby. V případě, 

že jsou ostatky uloženy v blízkosti pece, dá se ještě počítat s neintencionálním uložením ostatků 

vedle již nepoužívané pece (Minichreiter – Botić 2010, 110). Konstatování rituální funkce je 

už nicméně nevyhnutelné u pecí, v kterých jsou uloženy ostatky přímo (Obr. 5, 6) (Banffy et al. 

2017). Na základě archeologických pramenů ale nejsme schopni rekonstruovat myšlenkový 

svět, který za tímto neprofánním chování stál. Zde lze zmínit například líbivé teorie, že jedinci, 

uložení v embryonální poloze do pecí a zásobnic, tak byli pohřbeni v symbolu mateřského lůna 

(Bačvarov 2006, 102; Bánffy 2017, 51; Naumov 2007; 264-265), nebo že v peci dochází k 

transformaci jak produktů (jídla a keramiky), tak zemřelého (Bánffy 2017, 51). Obě tyto teorie 

jsou ale bohužel pouhé hypotézy, pro které nemáme, a v budoucnu zjevně ani nebudeme mít 

bližší doklady. Zároveň nemáme žádné opory pro tvrzení, předpokládající ryze rituální význam 

pece s jistotou, že nebyla původně využívána k profánním účelům. 

V interiéru neolitických „svatyní“, neboli budov, jejichž výbava obsahuje řadu 

neobvyklých předmětů, běžně spojovaných s kultem (sošky, oltáře), se občas vyskytují pece 

jimž se také přikládá neprofánní význam, například rituální pečení chleba (Podborský 2006, 

135-139). Samotné určení „svatyně“, ale není ničím jiným než hypotézou postavenou na 

základě funkčně nespecifikovatelných artefaktů. Mohlo jít o běžnou interiérovou pec sloužící 

k tepelné úpravě potravy, které až archeologové dali rituální význam. 

Posledním případem možného spojení kultu a pecí jsou jejich keramické modely. Ty ale 

spíše představují další ukázku naší bezradnosti při pokusech interpretovat podobné artefakty 

bez znalosti živé kultury. Vladimír Poborský tyto plastiky spojuje se materializovaným 

odrazem reálných předmětů (pecí), které mohly sloužit k votivním účelům (Podborský 2006, 
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168). Sám ale přiznává nejednoznačnost těchto artefaktů, které mohly být hračkou nebo 

pouhým rozmarem výrobce.  

Symbolický význam pecí nicméně nesmíme podceňovat. Nepochybně existovala celá škála 

mýtů a rituálů, která pece kvůli jejich zvláštnímu postavení a funkci obklopovala. Je ale 

smutným údělem archeologie, že na základě hmotné kultury už tento komplexní myšlenkový 

svět nikdy nerozluštíme.  

 

4.5. Shrnutí k funkcím pecí 

 

Na základě konstrukce pece nejsme nikdy schopni určit její funkci stoprocentně: díky 

znalosti procesu výpalu keramiky a celé škály úprav potravy můžeme určit alespoň variantu, 

která se jeví být pravděpodobnější. 

Pece s roštem a horizontální pece lze téměř jistě charakterizovat jako pece keramické. 

U tohoto typu je kladen důraz na objem, protože menší pece spotřebují velké množství paliva 

na málo keramiky. Zároveň u této konstrukce očekáváme dva otvory. V případě pecí s jedním 

hlavním vstupem by nedošlo ke kvalitnímu výpalu všech nádob.  

Pece k úpravě potravy předpokládáme jednoduší. Jejich cílem, na rozdíl od pecí 

keramických, nebylo dosáhnout co nejvyšší teploty a co největšího objemu: ideálně si je lze 

představit jako menší nízké pece s jedním vstupem. Velikost však není v tomto případě úplně 

směrodatná, protože jsou známy i příklady velkých pecí sloužících k úpravě potravy (Parker 

2011, 615). I přes značný význam pece pro pečení chleba, nemůžeme jejich přesnou funkci 

jednoznačně určit. Není totiž vyloučeno, že díky postupnému klesání teploty v peci plnily 

postupně víc funkcí: pečení, vaření, pražení nebo sušení.  

V případě pecí v interiérech domů plnily mimo jiné funkci otopnou a také zajišťovaly 

nezbytné světlo, bez kterého by během večerů a zim v domech nešlo fungovat.  

U všech zmíněných kategorií musíme zároveň kriticky hodnotit, do jaké míry byla pro 

danou funkci nezbytně nutná pec, a v kterých případech mohla být jednoduše nahrazena 

otevřeným ohništěm. 
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5. Kultura s lineární keramikou 

 

 Kultura s lineární keramikou (LnK) představuje nejstarší neolitickou kulturou na území 

České republiky. Kořeny má ve středním Podunají (konkrétně na západě Maďarska), odkud se 

rozšířila do celé střední Evropy, a sahala od západní Ukrajiny přes Německo, až po Pařížskou 

pánev (Thér et al 2018, 3; Borić 2008, 124). Na území Čech zastupuje kultura s lineární 

keramikou období staršího neolitu, který se datuje přibližně mezi 5500 a 4900 př.n.l. (Pavlů 

2007, 27). Typické jsou pro tuto kulturu sídlištní nálezy, tvořící většinu naší pramenné 

základny.  

 

5.1. Sídliště kultury s lineární keramikou 

 

Sídliště LnK byla umisťována v úrodných nížinách v dosahu vodního zdroje (Pavlů 

2007, 52). Charakteristické pro ně bývají dlouhé domy tvořené řadami masivních sloupů. 

Kromě sloupových jam, uspořádaných do tří řad nacházíme také doklady řešení stěn, 

zastoupené nálezy žlabů nebo řadami menších sloupových jam v řadách. Domy občas jeví 

znaky vnitřního dělení a jejich délka se pohybuje od 6 do 45 m (Květina – Hrnčíř 2013, 325). 

Architektura LnK je výrazně uniformní, a to jak konstrukcí domů, tak prostorovým 

uspořádáním na sídlišti. Domy bývají stejně orientované a zároveň můžeme pozorovat 

podobnosti v sídlištní struktuře. V minulosti se očekávalo vnitřní uspořádání sídlišť podle 

„Hofplatz“ modelu, ve kterém se počítalo s postupnou kontinuitou budov na jednotlivých 

plochách sídliště (Rück 2009, 166). Na některých sídlištích se ale v dnešní době objevuje 

uspořádání domů v řadách (Květina et al. 2015, 385; Rück 2009, 166).  

Typické domy s masivními sloupy představují na výzkumech relativně dobře 

datovatelný celek, který se v archeologickém kontextu zachovává podstatně lépe než jiné lehčí 

konstrukce pozdějších domů. Díky tomu disponujeme širokým souborem rozpoznaných sídlišť 

LnK. Problematický je ale stav zachování interiéru domů. Nepovedlo se totiž zatím 

dokumentovat žádnou úroveň podlah. Tato úroveň mohla být zničena erozí, nebo se ale na zemi 

vůbec nemusela nacházet. Řada badatelů se domnívá, že domy LnK mohly stát na platformách 

- masivní nosné sloupy by váhu domu udržely a nálezy neolitických studen se zachovanou 

výdřevou dokazují, že tehdejší znalost tesařství by na stavbu takového domu bohatě stačila 

(Rück, 2009, 175-176; Květina et al. 2015, 388). Technologicky náročnější dům na platformě 

má také řadu výhod: může vyrovnávat svažitý terén (například dlouhý dům v Sallmannsbergu 
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stál na svahu o sklonu 8% – Rück 2009, 173), chrání před vodou, zvířaty a nepřáteli, případně 

se v prostoru pod platformou vytváří místo pro dobytek. Takováto představa dlouhého domu se 

opírá i o etnografické analogie z preindustriálních tradičních společností (Květina – Hrnčíř 

2013, 329-341). Pramenná základna nám ale zatím nedovoluje fenomén chybějící úrovně 

podlah jednoznačně vysvětlit.  

Krom sloupových jam známe na sídlištích množství jiných zahloubených objektů. 

Dominují hliníky – jámy vzniklé za účelem získání materiálu na stavbu domu, výrobu keramiky 

atd. Jsou to většinově velké jámy nepravidelného tvaru, které byly postupně zaplněny odpadem. 

Tyto hliníky byly nejčastěji kopány podél domu. Dále se na sídlištích objevují zásobnicové 

jámy, kůlové jamky atd. (Pavlů 2007, 58-59). Všechny tyto jámy byly (až na výjimky) kopány 

mimo plochu domů. Tím, že není možné studovat interiéry domů, stávají se tyto jámy základem 

poznání kultury s lineární keramikou. Stejně tak výzkum pecí této kultury může vycházet jen 

ze situací zachovaných v sídlištních jamách. Pokud se pece nacházely uvnitř tehdejších domů, 

můžeme se jim věnovat pouze v hypotetické rovině. 

 

5.2. Bylany u Kutné Hory 

 

Bylany jsou jednou z nejvýznamnějších lokalit českého neolitu, která byla intenzivně 

zkoumána v letech 1953 až 1967 (Květina 2018, 38-40). Během této doby byl odkryt sídelní 

areál kultury s lineární keramikou, chronologicky řazený do I. až IV. stupně. Dále byly 

zkoumány relikty kultury s vypíchanou keramikou, které krom sídlištních situací zahrnovaly 2 

rondely a pohřebiště, nacházející se na vedlejším katastru Miskovice). Sídliště se nachází na 

východě středních Čech a leží cca 300 m od potoku Bylanka. 

 Celkově bylo plošně zkoumáno 7,7 ha (Pavlů 2007, 17). Díky velké zkoumané ploše, 

dlouhé kontinuitě osídlení a kvalitnímu zpracování je toto sídliště ideální pro analýzu pecí, 

neboť je zde možné sledovat potenciální vývoj konstrukce nebo umístění pecí v rámci sídliště. 

V Bylanech bylo nalezeno 46 pecí, což je nejsilnější statistický vzorek v ČR (pro srovnání, na 

lokalitě Plotiště nad Labem bylo nalezeno celkem 5 pecí – Burgert 2019, 237). Navíc 

chronologicky tvoří průřez celým starším neolitem. 

Chronologie Bylan je postavena na analýze keramiky, v níž bylo vyčleněno 25 

chronologických fází. Každá z těchto uměle vytvořených fází zabírala období 20 let, jako 

přibližné měřítko jedné generace. Při analýze nekeramických artefaktů z Bylan byla tato jemná 

chronologie nahrazena modelem, v kterém byly artefakty rozděleny do 6 fází (každá byla 
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tvořena 4-5 „subfázemi“) (Květina 2007, 5). Absolutními daty by šly jednotlivé fáze ohraničit 

následovně (Thér et al 2018): 

1. fáze - 5500-5420 př.n.l. 

2. fáze - 5420-5340 př.n.l. 

3. fáze - 5340-5260 př.n.l. 

4. fáze - 5260-5260 př.n.l. 

5. fáze - 5160-5100 př.n.l  

6. fáze - 5100-5000 př.n.l. 

Pro svou práci použiji tuto „hrubší“ chronologii, která je pro ni vhodnější. V rámci 

chronologie celé kultury s lineární keramikou, by sídliště v Bylanech spadalo do I. až IV. stupně 

(Pavlů 2007, 27). 

 

5.2.1. Pece 

 

 Na lokalitě bylo nalezeno 46 pecí. Původně bylo objektů určených jako pec publikováno 

50, ale po revizi jsem vyřadil objekty č. 15, 203, 424, 549, 807, 2105 a naopak jsem přidal 

objekty č. 617 a 633, které byly původně popsány jako ohniště (viz Katalog pecí z neolitického 

sídliště Bylany u Kutné Hory). Při revizi jsem sledoval aspoň částečně zachované a 

zdokumentované zbytky dna pece. Zdokumentované kumulace nekompaktní mazanice jsem za 

pec nepovažoval. Tato revize by si v budoucnu zasloužila doplnění o analýzu mazanice ze 

sporných situací.   

 Pece byly zahloubeny do stěn sídlištních jam nebo umístěny v jejich prostoru. Jejich 

půdorys byl většinou oválný, s podstavou v průměru okolo 1,3 m. Dle typologie Jorga Petrasche 

by bylo možné pece z Bylan většinově zařadit mezi zahloubené pece (Petrasch 1986, 35-36).  

Dna těchto pecí byla občas vyložena kameny nebo keramickými zlomky (Obr. 7). V případě 

Bylan jsou kameny v podlaze doloženy u 39 % pecí (Graf 1).  

O účelu této konstrukce existuje řada teorií. Mohlo jít o způsob odizolování pece od 

podloží a zamezení pronikání vlhkosti do pece (Lička 1982, 198), dále se mohlo jednat o 

podstavce pro vypalovanou keramiku (Lička 1982, 196). Tato teorie ale nezní moc 

pravděpodobně, protože kameny byly překryty tenkou vrstvou mazanice. Etnografické analogie 

lze najít u pecí polynéského typu, u kterých byla vrstva kamenů používaná k akumulaci tepla. 

Potraviny (obvykle maso) se poté tepelně upravovaly na nahřátých kamenech (Lička 2012, 

630). Experimentální rekonstrukce pecí ukazují, že se při opakovaném používání dno pece 

opotřebovává. Toto opotřebení je způsobeno vymetáním uhlíků, nebo „vytíráním“ dna při 
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pečení chleba. Časem takto zaniká svrchní vrstva mazanice a jsou obnaženy kameny/střepy. 

(Duračić 2014, 269-270). Vrstva mazanice na kamenech/střepech byla obnovována, což 

dokazují i přímé archeologické nálezy (Crnobrnja 2012, 53). Vrstva kamenů a střepů by 

v tomto případě zvyšovala mechanickou odolnost dna. Otázka funkce kamenů ve dnech pecí 

zatím není dořešena. Není vyloučeno, že kameny plnily víc funkcí najednou, nebo že šlo pouze 

o tradiční způsob konstrukce (například jednotlivých rodin), jehož přímá funkce nebyla 

podstatná. 

 

Graf 1. Bylany, Poměr konstrukčních typů pecí. 

 

Z celkového počtu 46 nalezených pecí můžeme 33 z nich datovat. Počet pecí postupně 

graduje směrem k V. fázi, kdy jich je doloženo 12 (Graf 2). Výjimkou je II. fáze, do které není 

datovaná žádná pec. To může být způsobeno malým počtem domů (jako náležících k druhé fázi 

jich je označeno 8), nebo jen nedostatečnou velikostí statistického vzorku. Pece, které mají dna 

vyskládána kameny, se objevují až v mladších fázích osídlení. 
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Graf 2. Bylany, Zastoupení jednotlivých typů konstrukce pecí v jednotlivých fázích. 

 

Stav zachování pecí v Bylanech je různorodý. Kompletní pec se zachovalou klenbou 

byla nalezena jen jedna, zbytek pecí má zachovanou část klenby nebo pouze dno. Pece z Bylan 

jsem dle zachovalosti rozřadil do čtyř kategorií: 

100% - pece mají zachovanou celou klenbu a podstavu 

75% - pece mají zachovalou podstavu, stěny a část klenby 

50% - pece mají zachovalou podstavu a stěny 

25%  - pece mají zachovalou aspoň část podstavy 

Do kategorie 25% spadá nejvíc pecí – celkem 22 (Graf 3). Překvapivě v kategorii 75% je pecí 

více (14), než v kategorii 50% (9). Pec s kompletně zachovalou klenbou (100%) byla nalezena 

jen jedna.  
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Graf 3. Bylany, Úroveň zachovalosti jednotlivých typů konstrukcí pecí. 

 

 Je třeba položit si otázku, zda není poměr konstrukcí pecí z Bylan ovlivněn stavem jejich 

zachování. Na grafu 3 jde vidět, že velká část pecí se dny bez kamenů spadá do kategorie 25%, 

a oproti tomu pece s kameny výrazně dominují v kategorii 75%. Nabízí se hypotéza, že špatně 

zachované pece bez kamenů mohly původně spadat do druhé kategorie lépe zachovaných pecí. 

Kameny ve dnech pecí ale pravděpodobně nemohly jednoduše oderodovat. Zároveň není 

pravděpodobné, že by byly z den pecí intencionálně odstraněny. Tuto možnost vyvrací četné 

nálezy den pecí bez kamenů, které se nezdají být touto případnou praktikou poškozeny. 

Nakonec lépe zachované případy pecí bez kamenů ve dně ukazují, že oba typy byly zároveň 

používány a že nejde o umělou kategorii vytvořenou stavem zachování. 

 Jednotlivé pece se mezi sebou velikostí podstavy znatelně lišily. Nejmenší pec, u které 

se dala spolehlivě určit původní velikost, byla velká 70x60 cm, zatímco největší pece měřily 

přes metr a půl. Celkově je možné konstatovat, že rozměry pecí s kameny ve dnech byly větší 

(Graf 4). Jejich průměrná délka i šířka byla 1,2 m. Oproti tomu pece se dny bez kamenů byly 

v průměru dlouhé 1 m a široké 0,8 m. Tento výrazný rozdíl průměrů je ale ovlivněn už 

zmiňovaným stavem zachování, který výrazně sráží hodnoty druhé kategorie. I tak jsou ale 

dobře zachovalé pece s kameny ve dně v průměru větší. Tento rozdíl ale není tak markantní, 

abychom na jeho základě mohli uvažovat o odlišné funkci těchto konstrukcí.  
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Graf 4. Bylany, Velikosti podstavy jednotlivých konstrukcí pecí. Rozměry jsou uvedeny 

v metech. 

 

 Konstrukčně unikátní je pec č. 2217. Má zachovalou většinu klenby, na které je znatelný 

druhý otvor pece. Dle typologie Jorga Petrasche by šla zařadit do kategorie horizontální 

vícekomorové pece (Petrasch 1986, 44-45). Její délka je 1,5 m a šířka 1 m. Svým protáhlým 

tvarem, velikostí a jasným druhým otvorem by mohlo jít o horizontální dvoukomorovou pec 

sloužící k výpalu keramiky. Objem pece je ale v případě této interpretace sporný, protože by u 

keramické pece měl být ideálně větší.  

 Na sídlišti v Bylanech byly v omezené míře analyzovány zbytky mazanice. Konkrétně 

byly zkoumány zbytky ze sídlištních jam v okolí domu 41. Výsledky ukázaly, že většina 

fragmentů pochází z konstrukčních prvků, což mimo jiné dokazovaly i časté otisky tyčoviny a 

kulatiny. Zajímavým zjištěním nicméně bylo, že z celého (relativně početného) souboru se 

povedlo zařadit jen jediný fragment do kategorie potenciálního zbytku pece (Lička – Mach 

2013, 157). Tyto výsledky mohly teoreticky dokazovat absenci nadzemních pecí v domech a 

jejich přítomnost pouze v zahloubených objektech, ve kterých jdou zbytky mazanice z pecí 
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spojit s relativně častými nálezy jejich den. Pro takovýto závěr by ale byla potřeba daleko širší 

analýza. V případě takto velkého sídliště bohužel není rozbor jediného stavebního komplexu 

vypovídající.   

 

5.2.2. Prostorové rozložení pecí na sídlišti 

 

Důležitou součástí analýzy pecí je rozbor prostorového rozložení. Pro tento účel jsem 

na základě datace jednotlivých objektů (Květina – Pavlů 2007) vytvořil 18 map ilustrujících 6 

chronologických fází v jednotlivých sekcí. Jako mapový podklad jsem použil mapy z publikace 

Bylany (Pavlů – Zápotocká 1983; Pavlů – Zápotocká - Soudský 1985; 1987). V mapách jsou 

vyznačeny pouze datované objekty, takže oproti původní mapě zmizela řada objektů, které 

datovány nebyly. Dále jsou v každé fázi vyznačeny jednotlivé pece. Analyzováno je prostorové 

rozložení pecí v rámci celého sídliště i v rámci staveních komplexů.  

I. fáze 

Těžiště osídlení I. fáze leží v sekci F (Obr. 18). V sekci A a B není do této fáze datovaný 

jediný objekt. V sekci F je do této fáze datováno 13 domů a 2 pece. Pece (2110, 2217) se 

nacházejí samostatně a obě ve vzdálenosti 4 m od současných domů. Jednou z nich je již 

zmiňovaná atypická pec 2217.  

II. fáze 

 Těžiště osídlení II. fáze spadá taktéž do sekce F, kde je do ní datováno 8 domů (Obr. 

19). V sekci A je k této fázi přiřazen jediný objekt, v sekci B je jeden dům (Obr. 13). Zcela 

chybí nálezy pecí řazených do II. fáze, a to ve všech sekcích.  

III. fáze 

 Většina dokladů osídlení ze III. fáze, tvořených nálezy 7 domů a 3 pecí, pochází ze sekce 

B. (Obr. 14). V sekci F není do této fáze datovaný jediný objekt a v sekci A celkem 5 domů a 

3 pece (Obr. 9).  

Pece (č. 207, 120, 101) v sekci A tvoří kumulaci (baterii) v jedné stavební jámě, 

vzdálené cca 4 m od současného domu. Pece nejsou spolu v superpozici a jejich vzájemná 

vzdálenost nevylučuje současné používání.  

Dvě pece (č. 597, 618) v sekci B jsou umístěné v páru a třetí pec (č. 394) stojí samostatně. Pár 

pecí je vzdálen 10 m od nejbližšího domu. Pece nejsou ve vzájemné superpozici a jejich stav 

zachování umožňuje určit orientaci vstupů. Ta ukazuje, že se pece navzájem respektují a mohly 

fungovat současně. Samostatná pec stojí 2 m od nejbližšího domu.  

IV. fáze 
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 Těžiště osídlení IV. fáze představuje sekce A, kde bylo takto datováno 28 domů a 7 pecí 

(Obr. 10). V sekci B bylo do IV. fáze datováno 6 domů a 2 pece (Obr. 15) a v sekci F dohromady 

3 domy (Obr. 20). 

V sekci A tvoří 3 pece baterii (č. 440 ,441 ,441). Další dvě pece (č. 538, 539) stojí 

v samostatných jamách u stejné budovy. Zbylé dvě pece (č. 288, 213) byly umístěny 

samostatně. Baterie pecí je vzdálená 6 m od nejbližšího domu (nachází se mezi 2 domy, ale 

jejich vzdálenost od baterie je srovnatelná). Pece v této baterii nejsou ve vzájemné superpozici 

a stav zachování pecí umožnuje určit orientaci jejich vstupů, která se vzájemně respektuje. Pece 

jsou navíc od sebe dostatečně vzdáleny (minimálně 2 m), takže bylo možné jejich simultánní 

používání. Dvojice pecí (č. 538, 539) stojí v těsné blízkosti vedlejšího domu (1-2 m) a díky 

jejich vzájemné vzdálenosti (5 m) mohly taktéž fungovat zároveň. Zbylé dvě pece jsou vzdáleny 

1 m (č. 288) a 4 m (č. 213) od domů. 

 V sekci B stojí obě pece samostatně (č. 365, 359) a jsou vzdáleny 2 m (č. 365) a 6 m (č. 

359) od současných domů. 

V. fáze 

 Těžiště osídlení V. fáze je v sekci A, v níž bylo této fázi přiřazeno 13 domů a 10 pecí 

(Obr. 11). V sekci B je takto datováno 5 domů a 2 pece (Obr. 16), zatímco ze sekce F nepochází 

jediný objekt.  

Pece jsou v sekci A zastoupeny dvěma páry (č. 1205, 1290 a č. 546, 547) a zbytek pecí 

stojí samostatně (č. 145, 270, 425, 486, 960, 1292). U prvního páru pecí není možné přesně 

určit, ke kterému domu ho vztahovat: od jednoho domu je vzdálen 1 m a od druhého 5 m. 

Stavební jáma, ve které jsou pece položené, respektuje půdorysy obou domů, takže je možné, 

že domy stály současně. Díky zachované konstrukci můžeme učit směr vstupů pecí, který (spolu 

s jejich vzájemnou čtyřmetrovou vzdáleností) nevylučuje jejich simultánní používání.  Součástí 

tohoto páru je jediná kompletně zachovalá pec č. 1290. Druhý pár pecí se nachází samostatně 

(nejbližší dům je od něj vzdálen 40 m). Kvůli stavu dokumentace nelze přesně určit, kam 

směřoval vstup pecí, ale dle umístění v jámě můžeme tento směr s velkou pravděpodobností 

odhadnout. Směr vstupů ani vzájemná vzdálenost pecí nevylučuje jejich současné používaní. 

Zbytek pecí stojí samostatně. Jejich vzdálenosti od domů se pohybují mezi 1 m a 9 m. 

 V sekci B stojí dvě samostatné pece. Obě (č. 343, 633) jsou vzdálené 2 m od nejbližšího 

domu.  

VI. fáze 

Největší množství objektů VI. fáze se nacházelo v sekci A, celkem 25 domů a 4 pece 

(Obr. 12). V sekcích B a F je takto datován vždy jeden objekt (Obr. 17, Obr. 21).  
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Pece v sekci A byly nalezeny všechny samostatně. Jejich vzdálenosti od domů jsou 1 m 

(č. 921), 3 m (č. 1215) a 13 m (č. 1202). U třetí pece (č. 50) nejde vzdálenost od domu přesně 

určit, protože stojí mezi trojicí domů. Vzdálenost od nebližšího domu jsou 2 m. 

 

5.2.3. Výsledky analýzy prostorové rozložení pecí na sídlišti 

 

 Na základě této analýzy jde říct, že pece v Bylanech stály ve většině případů samostatně 

(Graf 5) a v případě datovaných pecí nelze sledovat změnu trendu prostorového rozložení 

v jednotlivých fázích. Kumulace pecí v párech nebo bateriích se objevují od III. do V. fáze.  

 

Graf 5. Bylany, Poměr samostatných pecí, párů a baterií. 

 

 Rozložení pecí v párech a bateriích může vést k teorii, že pece mohly být používány 

simultánně. Když jsou pece takto umístěny vedle sebe a dochovaly se jejich stěny, vidíme, že 

vstupy pecí se vzájemně respektují. To dokazuje buď jejich simultánní používání, nebo stavbu 

pece vedle ještě viditelných zbytků starší pece.  Podstatným zjištěním je, že pece v bateriích a 
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párech měly většinou jednotný typ konstrukce. Jedinou výjimkou byl pár pecí č. 597, 618, který 

kombinoval konstrukci dna pece s kameny a bez kamenů. U všech ostatních kumulací byl typ 

konstrukce jednotný: 

Baterie pecí č. 101, 120, 207 – bez kamenů ve dnech 

Baterie pecí č. 440, 441, 442 – s kameny ve dnech 

Baterie pecí č. 82, 83, 119 – s kameny ve dnech (baterie není datovaná) 

Pár pecí č. 1205, 1290 – bez kamenů ve dnech 

Pár pecí č. 538, 539 – bez kamenů ve dnech 

Pár pecí č. 546, 547 – bez kamenů ve dnech 

U těchto baterií a párů můžeme očekávat, že pece v nich byly využívány jednou 

komunitou (obyvateli nejbližšího domu) a to buď současně, nebo byly pece stavěny a používány 

postupně. V tom případě by ale tento stav naznačoval, že jednotlivé typy konstrukce nesloužily 

k speciálním odděleným účelům, ale že plnily stejnou funkci. Mohlo jít o tradičně stavěné pece 

jednou komunitou. Neznamená to, že by každý typ konstrukce nemohl mít svá praktická 

specifika (pravděpodobně je měl), ale že komunita neměla motivaci stavět dvě rozdílné pece, 

aby jim plnily rozdílné účely. Místo toho stavěla jeden stejný typ, na který byla zvyklá. U 

některých pecí vidíme krom stejného typu konstrukce i srovnatelný tvar (např. č. 546, 547 nebo 

č. 82, 83, 119), který tuto hypotézu ještě podporuje. 

 Na ploše sídliště jsem dále sledoval vzdálenost pecí od nejbližších s nimi současných 

budov. Většina pecí leží ve vzdálenosti do pěti metrů od nejbližšího domu (Graf 6). Vzdálenost 

nad 10 m od domu je výjimkou. V případě dvou pecí vzdálených 40 m od nejbližšího domu 

mohlo dojít k nepřesné datací (domu nebo pecí) a mohly být ve dvojici s bližším domem. 

Vzdálenost 40 m se zdá být z praktických důvodů nepravděpodobná. Malá vzdálenost pecí od 

domů by mohla naznačovat využívání pecí k tepelné úpravě potravy, a ne k výpalu keramiky. 

Při výpalu keramiky se dosahuje vyšších teplot a trvá delší dobu, čímž se zvyšuje riziko požáru 

(Petrasch 1986, 59). Zároveň se s výpalem keramiky nepočítá jako s každodenní činností, takže 

u vypalovacích zařízení nebylo umístění pece v blízkosti domu tak nutné. Naopak potravu bylo 

potřeba tepelně upravovat v některých případech i několikrát denně a lze očekávat důraz na to, 

aby byla zařízení s tím spojená „po ruce.“  
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Graf 6. Bylany, vzdálenost pecí od nejbližšího domů. 

 

 V minulosti byly analyzované rozdíly jednotlivých součástí stavebního komplexu 

neboli rozdíly jam, které v bezprostřední blízkosti obklopovaly dům a pravděpodobně souvisely 

s aktivitami jeho obyvatel (Květina 2007, 7). Bylo například zjištěno, že západní stavební jámy 

měly od III. fáze průměrně větší objem než jámy východní, zatímco v I. a II. fázi byly objemy 

srovnatelné (Květina 2007, 9). Zároveň analýza nekeramického odpadu prokázala, že se 

objevuje ve větším množství v západních jamách (Května 2007, 16).   
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Graf 7. Bylany, Umístění pecí v rámci stavebního komplexu. 

 

 Cílem mé další analýzy bylo zjistit případné korelace mezi zmiňovanými výsledky a 

výskytem pecí v jednotlivých částech stavebních komplexů. Analyzováno bylo 25 pecí, u 

kterých šel zjistit pravděpodobný prostorový vztah v rámci stavebního komplexu. Obecně 

můžeme říct, že se pece více vyskytovaly v západních jamách (Graf 7), kde jich bylo nalezeno 

15, oproti 9 nálezům ve východních jamách. V severních jamách byly nalezeny pouze dvě pece, 

ale tento výsledek souvisí s obecně s malým objemem a nižší četností severních jam. Výsledky 

ale nekorelují s výsledky analýzy nekeramického odpadu v čase (Graf 8).  V první, páté a šesté 

fázi nejsou výrazné rozdíly mezi počty pecí ve východních a západních jamách (liší se 

maximálně o jeden případ). Oproti tomu ve III. fází plně dominuje umístění pecí ve východních 

jamách a ve IV. fázi naopak zcela převládá umístění v jamách západních.  
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Graf 8. Bylany, Umístění pecí v rámci stavebního komplexu v jednotlivých fázích. 

 

Na základě této analýzy lze konstatovat, že umísťování pecí v rámci stavebního 

komplexu byl dynamický trend, který se v době fungování sídliště výrazně měnil. Je vidět, že 

nebyl vázán na tendence zvětšování objemu západních jam, nebo na tendenci ukládání většího 

množství nekeramického odpadu do západních jam. Můžeme očekávat, že v některých fázích 

(III. a IV.) byl trend umisťování pecí do konkrétních jam respektován většinou komunity napříč 

sídlištěm. 

    

5.2.4. Závěr 

 

 Sídliště v Bylanech tvoří kvalitní soubor k studiu neolitických pecí. Přednostmi tohoto 

sídliště jsou dlouhá doba jeho trvání, velká odkrytá plocha, kvalitní dokumentace a následná 

publikace. Tyto přednosti kompenzují i fakt, že tento výzkum už v dnešní době nepatří mezi 

nejsoučasnější.  

Na sídlišti v Bylanech bylo nalezeno 46 pecí, ze kterých je 33 datovatelných. Na pecích 

je možné sledovat dva základní typy konstrukce s tím, že pece s kameny ve dnech se v mladších 

obdobích rozšiřují vedle stále používaných pecí bez kamenů. Jedinou výrazněji atypickou pecí 

je pec č. 2217, která má zřejmý druhý otvor na zadní straně klenby. Na základě analýzy 

konstrukce a prostorového rozmístění pecí na sídlišti můžeme předpokládat, že bylanské pece 
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sloužily spíš k tepelné úpravě potravy, než k výpalu keramiky (až na pec č. 2217?). Pro výpal 

keramiky má většina pecí příliš malý objem, který by neumožňoval vypalovat její větší 

množství a spotřeba paliva by v takovém případě byla poměrově velmi vysoká. Jednokomorové 

pece bez otvoru v zadní straně klenby (jako je například pec č. 1205) také nejsou vhodným 

typem pecí k výpalu. Daleko efektivnějšího výpalu se dosahuje u pecí, u kterých vzniká tah 

(jako je například pec č. 2217). Pece jsou navíc často umisťovány velice blízko domů, což 

neodpovídá charakteru keramických pecí.  

 Prostorová analýza pecí ukázala, že se pece spíše objevovaly samostatně, ale že 

v některých případech mohly být páry nebo baterie pecí používané simultánně. V bateriích a 

párech se většinově objevují pece stejného typu konstrukce. Toto zjištění by mohlo naznačovat, 

že jednotlivé typy konstrukce měly podobnou funkci (a tudíž nebyly specializované), a že druh 

zvolené konstrukce byl otázkou zvyku a tradice komunity, která baterii/pár pecí používala. Pece 

jsou na sídlišti rozmístěny ve vztahu k jednotlivým domům. Nevznikají kumulace, které by 

naznačovaly centrální místo, s koncentrovanou výrobní činnost pro celé sídliště či více domů 

(jen možná baterie č. 440, 441, 442). Tepelná úprava potravy tedy zřejmě byla záležitostí každé 

oddělené komunity, žijící v jednom domě. Analýza umisťování pecí v rámci stavebního 

komplexu prokázala existenci určitých trendů, které byly dynamické a sledovatelné pouze ve 

středních fázích fungování sídliště.  

 

5.3. Mohelnice u Zábřehu 

 

Lokalitou, doplňující naše poznání pecí kultury s lineární keramikou, je sídliště v Mohelnici 

u Zábřehu. Výzkum byl prováděn v letech 1953-1960 a byla při něm odkryta plocha o celkové 

rozloze 1,5 ha (Tichý 1962a, 249), na které byly zachyceny doklady sídliště LnK a MMK (Tichý 

1962b, 201), zahrnující pozůstatky minimálně dvaceti domů ze staršího i mladšího neolitu 

(Tichý 1962a, 250). 

 

5.3.1. Pece 

 

Sídliště v Mohelnici je zajímavé především kvůli dvěma bateriím pecí, náležícím ke kultuře 

s lineární keramikou. V bateriích bylo zjištěno dohromady 17 pecí různých konstrukcí a 

velikostí (Tichý 1962b, 207). Stav dokumentace nedovoluje rozbor jednotlivých pecí, ale 

můžeme aspoň shrnout společné rysy a zmínit pár lépe popsaných pecí. 
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První komplex (Obr. 22) obsahoval 11 pecí (dohromady 11 pecí a 4 ohniště značené 

písmeny A-N), které byly uspořádané na kruhové ploše o průměru 6 m. Pece nebyly v jedné 

úrovni (Obr. 23) – výškové rozdíly mezi nimi dosahovaly až 70 cm (Tichý 1962b, 206). U dvou 

z nich byly dokonce zjištěny superpozice se staršími zařízeními (Tichý 1962a, 254). Velikostně 

se pece pohybovaly v rozmezí 1 – 1,5 m v průměru a zachoval se u nich kruhový nebo 

půlkruhový půdorys. U některých byly zachovány spodní části stěn. Dna pecí byly tvořeny 

tvrdě vypálenou hlínou a vyskládanými plochými kameny, oblázky, zlomky zrnotěrek a 

keramiky (Tichý 1962b, 206-207). Z obrázku č. 22 vyplývá, že kameny v konstrukci den pecí 

převládaly.  

Druhý komplex pecí se skládal z 6 pecí (značeny čísly 045-050), které byly uspořádány do 

oválu o rozměrech 10-12 m. Pece měly podobné půdorysy, konstrukce a velikosti jako pece 

v prvním komplexu. Výjimkou byla pec č. 045 (Obr. 24 a 25), jejíž podstava měla tvar písmene 

U, a byla tvořena přepálenou mazanicí s velkými kameny. Další výjimkou byla pec č. 047 (Obr. 

26, 27): ta byla oproti ostatním větší a měla obdélníkovou podstavu se zakulacenými rohy, 

tvořenou říčními oblázky seřazenými do řad dle velikosti s tím, že v západní části byla tato 

vrstva oblázků přerušena (zřetelné na obr. 27). U tohoto přerušení Rudolf Tichý navrhuje, že 

by teoreticky mohlo jít o průduch. Celý tento „průduch“ byl ale překryt vrstvou mazanice. U 

této pece byly zároveň na zbytcích stěn zachyceny horizontální otisky prutů (Tichý 1962b, 207). 

 

5.3.2. Prostorové rozložení pecí na sídlišti 

 

Oproti sídlišti v Bylanech se v Mohelnici způsob umisťování pecí výrazně liší. Místo 

samostatných pecí jsou zde všechny pece součástí velkých baterií. První kumulace pecí se 

nacházela u východního rohu domu XII (patrné na obrázku č. 22) a druhá baterie byla situována 

40 m od ní na východ (Tichý 1962b, 206-207). Druhá baterie pecí byla umístěna na periferii 

sídliště. Z důvodu nedostatku publikované dokumentace nejsme schopni určit, zda druhá 

baterie pecí ležela spolehlivě na okraji sídliště, nebo jen na okraji zkoumané plochy a zda tak 

v její blízkosti mohly být další domy. 

 

5.3.3. Závěr 

 

Na sídlišti v Mohelnici u Zábřehu můžeme sledovat konstrukčně podobné typy pecí jako 

v Bylanech u Kutné hory. Dominují jednokomorové zahloubené pece, v případě Mohelnice má 
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většina pecí vyskládaná dna kameny. Z dostupných pramenů nejsme schopni určit dynamiku 

těchto znaků v čase. Krom jednoduchých zahloubených pecí byla detailněji popsána atypická 

pec č. 045. Bohužel nejsme schopni určit účel tohoto atypického tvaru (Tichý 1962b, 207). 

Teoreticky by mohlo jít o vyztužení předpecní jámy určené k vymetání uhlíků. Druhá atypická 

pec s číslem 047 je „větší“ než ostatní (její přesné rozměry nejsou publikovány a na fotografiích 

chybí měřítko) a zároveň má v podlaze vytvořenou mezeru mezi kameny – „průduch.“ Tím, že 

byla tato mezera vyplněna kompaktní mazanicí, a ne mazanicovou destrukcí, nelze očekávat 

přítomnost této mezery během provozu pece – tím pádem musím funkci průduchu odmítnout, 

ale pro jinou funkci nemám logické vysvětlení. 

Pece z Mohelnice Rudolf Tichý interpretuje jako pravděpodobně sloužící k přípravě 

potravin (Tichý 1962b, 207), sám ale poznamenává, že je u takové hypotézy zvláštní vzdálenost 

40 m druhé baterie od nejbližšího domu. Obecně odpovídají pece na této lokalitě konstrukčně 

a velikostně spíš pecím určeným k přípravě potravin. Pec č. 047, která se konstrukčně vymyká 

ostatním, by jako jediná mohla hypoteticky sloužit k výpalu keramiky. Její velikost by totiž 

s vhodnou konstrukcí klenby umožňovala výpal většího množství keramiky (viz kapitola 

funkce pecí) bez zbytečně vysokých nároků na palivo. Tuto interpretaci by podporovalo i 

vyčleněné postavení na sídlišti. Tím se ale dostává do funkční opozice zbytek pecí z druhé 

baterie, které se konstrukčně podobají spíš pecím potravinářským. Jak už jsem poznamenal, 

nelze určit, zda v blízkosti druhé baterie nemohl v minulosti stát dům ke kterému by tato baterie 

spadala. 

Z rozložení pecí na sídlišti vyvodil Rudolf Tichý závěr, že dokládají „kolektivní způsob 

hospodaření.“ (Tichý 1962b, 207). K představě baterie naráz využívaných pecí je potřeba 

doplnit několik poznámek. Velké množství pecí v různých úrovních (v případě první baterie) 

nedokládá současné používání více pecí, jako spíš kontinuitu místa pro stavění pecí. 

Superpozice některých pecí dokazují, že se nové pece stavěly přes staré. Nejsme ale schopni 

říct, zda v jedné fázi stála jen jedna pec, nebo jestli jich bylo více. Větší počet simultánně 

používaných pecí by indikoval zmiňovaný „kolektivní způsob hospodaření.“ I když nevíme, 

zda si pod tím představovat kolektivní aktivity obyvatel celého sídliště, nebo například víc 

sociálních jednotek v rámci jednoho domu.  Mohlo ale zároveň jít o řadu samostatných pecí, 

které se stavěly po delší dobu na stejném místě.  

 

 

 



29 
 

5.4. Závěr ke kultuře s lineární keramikou 

 

Kultura s lineární keramikou nám poskytuje dobrou pramennou základu pro studium 

neolitických pecí. Pece jsou na sídlištích LnK relativně běžným nálezem. Vděčit za to můžeme 

tendenci umisťovat pece do zahloubených objektů, které jsou v našem prostředí nejlepším 

místem pro jejich zachování. 

V LnK dominují jednokomorové pece umísťované v zahloubených objektech. Můžeme u 

nich vyčlenit dva základní konstrukční typy – pece s kameny a bez kamenů ve dně. Přes řadu 

hypotéz nejsme dosud schopni říct jakou funkci kameny a střepy v podlahách pecí měly. Jako 

pravděpodobné varianty se jeví akumulace tepla a lepší mechanické vlastnosti. Pravděpodobně 

nešlo o dva specializované typy, které sloužily jiným účelům, ale o dva možné způsoby stavby 

vesměs stejné pece. Tento způsob stavby byl zřejmě většinově udržován komunitou obývající 

jeden dům.  

Krom těchto relativně uniformních pecí se občas objevují pece atypické, jako je například 

pec č. 2217 z Bylan, nebo pec č. 047 z Mohelnice. Obě mohly teoreticky díky své konstrukci 

sloužit k výpalu keramiky. 

Jak už bylo zmíněno výše, nadzemním pecím se v LnK můžeme věnovat jen na hypotetické 

rovině, protože postrádáme jejich přímé doklady. Častá přítomnost pecí v zahloubených 

objektech by mohla naznačovat, že jejich potravinářskou funkci už nemusely plnit další 

nadzemní pece. Dosavadní, i když nečetné analýzy mazanice ze sídlištních objektů LnK 

přítomnost nadzemních pecí nenaznačují (Lička – Mach 2013, 157). I přes to musíme uvažovat 

o možnostech vytápění a také osvětlení dlouhých domů. Místo pecí v nich mohly tuto funkci 

plnit například ohniště. Ohniště jsou například zmiňována u dlouhých domů preindustriálních 

tradičních společností, kde jich v jednom domě fungovalo i několik (Květina – Hrnčíř 2013, 

332).   

Pece v zahloubených objektech nemohly stát samy o sobě. Charakter jejich konstrukce 

indikuje, že musely být nějakým způsobem zastřešené. S doklady zastřešení se ale setkáváme 

jen zřídka. Mohou ho naznačovat například dvě mělké kůlové jamky nalezené v rovném dně 

zahloubeného objektu s párem pecí, který byl objeven v Lulči (Obr. 28) (Šedo 1983, 40). 

Minimum dokladů zastřešení jam může být způsobeno například používáním lehčích 

konstrukcí, které nezanechávají výrazné archeologické stopy.  

Část jam v okolí domů je tedy nutné si představovat jako dílny – zastřešené výrobní 

prostory, ve kterých se přes den koncentrovaly práce pracovní činnosti. Nemusíme končit jen 

u tepelné úpravy potravy, ale lze si pod nimi představit například i mletí obilí. Z období 
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mladšího neolitu máme v jamách doložené například i zpracovávání kamene (Burgert 2019, 

116) Tyto pravděpodobně lehce zastřešené dílny mimo jiné zajišťovaly více světla na práci než 

uzavřené domy. Případná okna v domech rozhodně nemohla zaručovat takové množství světla, 

jako poskytovalo prostředí dílen, protože při velikosti oken, nutné k takové světelnosti, by se 

jimi během zimních měsíců ztrácelo potřebné teplo.  

Dostupné prameny nám umožňují interpretovat socioekonomické fungování osad kultury 

s lineární keramikou ve vztahu k pecím jen do určité míry. Na základě prostorové analýzy 

můžeme předpokládat, že pece v dílně byly vždy používány komunitou žijící v nejbližším 

domě. V tomto ohledu je možné vyvrátit tvrzení Rudolfa Tichého o „kolektivním způsobu 

hospodaření“ (Tichý 1962b, 207) nebo Ondřeje Šeda o „společném vlastnictví výrobních 

prostředků“ (Šedo 1983, 46) – alespoň tedy na úrovni celého sídliště. 

Pokud bychom ale řešili komunitní používání pecí v kontextu jednoho domu, narazíme na 

neshody v jejich dosavadním vnímání, respektive v odhadech počtu jejich obyvatel. Jeden dům 

totiž mohla obývat nukleární rodina (5–7 jedinců), stejně tak jako například celý klan (desítky 

jedinců) (Ruck 2009, 180). V tomto ohledu už nelze přesněji určit, zda danou pec používala 

pouze jedna rodina, nebo jestli v nich například potravu nepřipravovalo víc rodin komunitně. 
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6. Kultura s vypíchanou keramikou 

 

Kultura s vypíchanou keramikou (StK) zaujímá v Čechách celé období mladšího neolitu. 

Na Moravě tuto kulturu v jejím mladším období střídá kultura s moravskou malovanou 

keramikou (MMK), která je západní výspou lengyelského kulturního okruhu. StK plynule 

navazuje na LnK, kde v přechodu nedochází k výrazným změnám ve struktuře sídlišť a 

architektuře, razantně se však proměňuje výzdoba keramiky, která dala samotné kultuře jméno 

(Pleiner 1978, 206; Pavlů 2007, 37).   

Mladší neolit je chronologicky řazen přibližně mezi 5000 a 4200 př.n.l. s tím, že jeho mladší 

a pozdní období (4600-4200 př.n.l.) je tvořeno pozdně lengyelskými a pozdně rössenskými 

skupinami (Burgert 2019, 22). Paradoxně tím vzniká situace, kde kultura s vypíchanou 

keramikou nemá keramiku zdobenou vpichy. Celé období mladšího neolitu v Čechách končí 

podfází Horní Cetno a Střešovice, které náleží k ranému eneolitu (Pavlů 2007, 28).  

 

6.1. Sídliště 

 

Sídliště StK byla zpravidla umisťována v podobných oblastech jako sídliště LnK tedy 

v úrodných nížinách na sprašových půdách v blízkosti vodních toků. U StK ale sledujeme nižší 

hustotu osídlení než u LnK (Pavlů 2007, 17). Uspořádání jednotlivých domů má v StK tendenci 

se rozvolňovat, což se projevilo také ve větší vzdálenosti jednotlivých domů od sebe. 

Architektura StK přestává být tolik uniformní, jak tomu bylo u LnK – dlouhé domy v mladších 

obdobích mívají trapézovité a loďovité půdorysy (Pavlů 2007, 57). Trapézovité půdorysy domů 

sahají až do epilengyelského období časného eneolitu (Podborský 1984, 33) 

V mladším stupni kultury s vypíchanou keramikou se nově objevují rondely-struktury 

tvořené soustřednými kruhy příkopů (a valů?), které měly většinově čtyři vstupy.  Jejich 

rozměry a konstrukce se v jednotlivých případech výrazně liší. Do Čech se pravděpodobně 

dostaly z Podunají, kde byly původně budovány příslušníky lengyelské kultury (Pavlů 2007, 

61).  

Funkce rondelů je i přes řadu výzkumů stále nejasná. J. Řídký vymezil pět základních 

interpretačních modelů (Řídký 2011): ekonomická funkce (rondely představovaly redistribuční 

centra), sociální funkce (sloužily jako shromaždiště při určitých událostech), vojenská funkce 

(rondely byly dobře hájitelným místem), astronomická funkce (vstupy měly být směrovány dle 

pohybu některých vesmírných těles), sakrální funkce (rondely byly využívány ke kultovním 
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účelům). Jednotlivé funkce se samozřejmě mohly prolínat, ale s největší pravděpodobností 

nepředstavovaly žádnou formu sídliště.  

Stejně jako ve starším neolitu, základem pro poznání StK jsou zahloubené objekty, které 

obsahují největší množství zkoumatelných artefaktů. Ve velkých jamách jsou občas nalézány i 

zbytky pecí, ale jejich množství je výrazně nižší než u LnK. Pro demonstraci tohoto nepoměru 

v následujícím výčtu uvedu i dobře prozkoumané lokality StK, na kterých žádné pece nalezeny 

nebyly. 

 

6.2. Plotiště nad Labem 

 

Plotiště nad Labem je významnou sídlištní a pohřební lokalitou StK v Čechách. Nachází 

se ve východních Čechách 1 km od dnešního toku Labe (předpokládá se, že v minulosti bylo 

koryto Labe podstatně blíž – Burgert 2019, 217). Na této polykulturní lokalitě zkoumané 

v letech 1961-1970 byly nalezeny objekty spadající od mladšího neolitu až po pozdní dobu 

bronzovou (Burgert 2019, 218). Na 1 ha zkoumané plochy byly odkryty půdorysy devíti domů 

spadajících do mladšího neolitu s přilehlými zahloubenými objekty (Burgert 2019, 220).  

 

6.2.1. Pece 

 

Na sídlišti bylo nalezeno 5 situací, které byly interpretovány jako pece (Obr. 29). Bohužel 

bližší dokumentace je známa jen u jedné z nich. Nejlépe dokumentovanou je pec č. 1 (viz. Tab. 

1 – objekt č. 259). Její konstrukce a rozměry se výrazně liší od ostatních pecí v Plotištích - měla 

až 4 m v průměru a byla zahloubena 1 m hluboko od tehdejšího dochovaného povrchu (Obr. 

30). Na povrchu objektu byla vrstva propálené mazanice kopírující jeho obvod. Pavel Burgert 

tuto pec interpretoval jako jednoduchou kopulovou keramickou pec, která byla částečně 

zapuštěná do terénu. K této hypotéze ho vedla velikost pece a její obsah tvořený tvrdě 

přepálenými zlomky keramiky (Burgert 2019, 238). Zbylé pece (č. 2, 3, 4, 5) nebyly podrobněji 

dokumentované. Všechny byly zahloubené a jejich velikost se v průměru pohybovala mezi 80 

a 150 cm. Zmiňuje se u nich pouze propálená vrstva mazanice na dně, takže není možné 

jednoznačně určit typ jejich konstrukce. Pavel Burgert funkci těchto pecí dle velikosti 

interpretoval jako potravinářskou (Burgert 2019, 240). 
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číslo Současné s domem vzdálenost od domu datace 

1 ne ? IV 

2 ? 2 m IV 

3 ano 9 m IV 

4 ano 1 m IV 

5 ano 1 m IV 

 

Tab. 1. Plotiště nad Labem. Tabulka pecí. Číslování je vytvořeno pro účel této práce. (Burgert 2019) 

 

6.2.2. Prostorové rozložení pecí na sídlišti 

 

V prostorovém rozložení pecí na sídlišti můžeme také sledovat rozdíl pece č. 1 a zbylých 

čtyř pecí. U pecí č. 2, 3, 4 a 5 jde hypoteticky určit vztah se současným dlouhým domem, který 

stál v dosahu pece (Obr. 29). Všechny pece jsou keramickým obsahem datovány do IV stupně 

StK (Tab. 1.). Tato datace ale neodpovídá vztahu pece č. 1. se sousedícím domem, který je 

datován do II stupně. Navíc pokud přijmeme předpoklad, že pec č. 1 sloužila k výpalu 

keramiky, zdá se být nepravděpodobné, že by byla keramika vypalována v blízkosti jednoho 

metru od současného domu.  

 

6.2.3. Závěr  

 

Na základě výše uvedených informací lze říct, že v mladším období sídliště fungovaly 

pece sloužící k tepelné úpravě potravy, které byly v blízkosti domů. Každý dům měl patrně jako 

sociální jednotka svoji vlastní pec. Kvůli stavu dokumentace není možné nijak upřesnit 

konstrukci pecí a tím pádem i jejich účel.  

Pec č. 1 byla Pavlem Burgertem interpretována jako keramická kopulová pec částečně 

zapuštěna do terénu. Je ale třeba položit si otázku, zda je předpokládanými konstrukčními 

technikami (stavbou pomocí proutí a hlíny) možné postavit kopuli, která by měla až 4 m 

v průměru. Vzhledem k netypické velikosti, přítomnosti přepálených střepů a kompaktní 

mazanice na dně by mohlo skutečně jít o objekt sloužící k výpalu keramiky, spíš než kopulovou 

pec, bych ale předpokládal polootevřenou strukturu, která nebyla zcela zastřešená.  
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6.3. Příšovice 

 

Zajímavou, ale zatím nepublikovanou lokalitou je sídliště v Příšovicích. Toto sídliště se 

nachází v severních Čechách, necelý kilometr od dnešního toku řeky Jizery (Brestovanský 

2009, 9). Záchranný archeologický výzkum v roce 2007 odkryl 2 ha plochy sídliště, na kterém 

bylo nalezeno 15 půdorysů domů s přilehlými objekty. Tyto sídlištní situace byly datovány do 

III. až V. stupně kultury s vypíchanou keramikou (Brestovanský 2009, 57).  

Sídlišti se ve své magisterské práci věnuje Petr Brestovanský. Pravděpodobné pece, 

které v práci zmiňuje jako topeniště, se nacházely po obvodu zahloubených objektů, nebo byly 

zahloubeny do jejich stěn (Brestovanský 2009, 24-28). Je těžké určit, zda se skutečně jednalo o 

pece, nebo jsou výrazem „topeniště“ myšleny jen kumulace uhlíků a popela. Celkově je v této 

práci uvedeno 26 topenišť, která byla v objektech po třech až šesti. V jednom případě bylo 

topeniště osamocené. Pokud by se interpretace potvrdila, jednalo by se o nejpočetnější soubor 

mladoneolitických pecí v ČR. Bez bližších dat ale není možné se souborem nijak pracovat.  

 

6.4. Postoloprty 

 

Při rozboru pecí kultury s vypíchanou keramikou nejde nezmínit nález „pecí“ 

z neolitického domu v Postoloprtech. Tuto situaci interpretoval Bohumil Soudský jako 

neolitický dlouhý dům se zachovanou úrovní terénu a se čtyřmi zahloubenými pecemi (Soudský 

1969). Jeho interpretace byla ale některými badateli v 2. polovině 20. stol odmítnuta. Velice 

komplexní revizi a kritiku interpretace Soudského publikoval v roce 2012 Milan Lička (2012). 

Tyto „pece“ byly v dlouhém domě umístěny v řadě s rovnoměrnými rozestupy (Obr. 

31). Z těchto čtyř objektů se zachovaly jen tři, protože jeden z nich byl narušen dvojhrobem 

únětické kultury (Lička 2012, 624). Bohumil Soudský svou interpretaci opíral o obsah 

zahloubených objektů. Ty obsahovaly sazovitou vrstvu a zlomky mazanice (Lička 2012, 624). 

Dle Milana Ličky je ale sazovitá vrstva součástí běžného zásypu objektů a nalezená mazanice 

nesplňuje aspekty konstrukce pece. Pomocí rozsáhlé analýzy interpretuje fragmenty mazanice 

jako pravděpodobné součásti konstrukce domu, které se dostaly do jam sekundárně. Samy jámy 

mohly mít nejspíš zásobovací funkci (Lička 2012, 635-638). 

Na základě výše zmíněných argumentů nemohu přijmout interpretaci těchto 

zahloubených objektů jako pecí, avšak s ohledem na stále časté zmiňování tohoto nálezu 

v kontextu mladoneolitických pecí jsem se rozhodl do své práce tuto argumentaci zařadit.  
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6.5. Mšeno 

 

 Středočeská lokalita Mšeno byla systematicky zkoumána v letech 1968-1988. Sídliště 

leželo na spraší pokrytých rovinách v blízkosti dvou bezejmenných potoků (Lička 2016, 8-9). 

Při výzkumu byla prozkoumána plocha 1 ha, na které bylo nalezeno 18 struktur tvořených 

sloupovými jámami a žlaby. Z nich jde 14 určit jako půdorysy domů (Lička 2019, 97-114). 

Starší horizont sídliště (Mšeno I) je řazen do III. fáze StK a osídlení pokračovalo do mladší 

StK. Přesnější chronologie mladšího osídlení ještě není dořešena (Lička 2016, 58; Lička 2019, 

168). 

 Na lokalitě nebyla nalezena jediná neolitická pec. Pečlivým přezkoumáním nicméně 

Milan Lička později objevil zbytky pecí v sídlištních jamách. Analyzoval mazanicové zbytky 

z jam v okolí domů 1 a 2, obou datovaných do starší fáze osídlení (Lička 2019, 133-138). Dále 

provedl analýzu mazanice z atypické jámy 164, ve které byly nalezeny lidské kostry (Lička 

2016, 22-25). Rozbor mazanice výhradně z okolí výše uvedených domů a z jam odpovídajícího 

časového horizontu byl proveden na základě jednoznačně určitelného vztahu jam a jednotlivých 

domů, zatímco u zbylých konstrukcí nebylo možné tento vztah prokázat (Lička 2019, 133). 

Mazanicové vzorky z jednotlivých objektů byly odebírány a děleny dle mechanických vrstev 

(po 20 cm). Větší objekty byly děleny na sektory. Kromě lokalizace zbytků pecí se mu touto 

analýzou povedlo přiblížit vzhled a technologii dřevohlinitých stěn domů. 

 Z desíti analyzovaných objektů (Obr. 32) byl u čtyř potvrzen obsah relativně tvrdě 

vypálené mazanice okrovo načervenalé barvy bez organické příměsi, částečně s jednou stranou 

vyhlazenou a druhou stranou lomovou (Lička 2019, 136-138). Tento typ mazanice může 

odpovídat zbytkům den pecí. Tyto nálezy nemusejí přímo potvrzovat přítomnost pece 

v objektu, ale můžeme očekávat, že pec stála v jeho blízkosti. U domu 2 byly nalezeny zbytky 

pecí ve dvou stavebních jamách, které stály na vnější straně jeho boční stěny (Obr. 33). 

Zajímavá je situace v případě domu 1, u něhož byly zbytky pecí nalezeny v jámě, která byla 

zahloubena ve vnitřním prostoru domu, což by mohlo indikovat nadzemní interiérovou pec. 

V atypické jámě 164 byly také potvrzené nálezy zbytků pecí. Samozřejmě se tato analýza, 

studující sekundární odpad (dle velikosti mazanicových fragmentů) musí brát s rezervou. 

V extrémním případě by mazanice mohla pocházela z druhé strany sídliště.  

 Lokalita Mšeno nepřinesla žádný hluboký vhled do konstrukce nebo používání 

neolitických pecí. Je ale ukázkou kvalitní práce s dostupným materiálem, umožňující získat 

informace, které by mohly být při běžném přístupu ztraceny.  
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6.6. Březno u Loun 

 

Polykulturní lokalita Březno u Loun v severozápadních Čechách byla zkoumána 

v letech 1961–1973 a byla na ní odkryta plocha 5 ha (Pleinerová 1979, 25). Sídliště StK se 

rozkládalo na ploše 2 ha a bylo na něm nalezeno 6 půdorysů trapézovitých domů mladší StK 

(V. fáze). V prostorách domů ani v hlinících nebyla nalezena žádná pec (Pleinerová 1984, 40-

43). Doklad zahloubené pece pochází z předchozího osídlení LnK (Pleinerová 1979, 53). 

 

6.7. Jaroměř  

 

Sídliště v Jaroměři bylo zkoumáno v letech 1995 až 2013, kdy byla odkryta plocha 8 ha 

(Burgert 2019, 97). Starší horizont osídlení sídliště byl datován do III. fáze StK a mladší do 

fáze IVa a IVb (Burgert 2019, 109). Na sídlišti se povedlo identifikovat 15 půdorysů 

nadzemních budov (Burgert 2012, 29). Velký počet zachovaných půdorysů by představoval 

ideální situaci na studium prostorového rozložení pecí, ale během výzkumu nebyl žádný objekt 

interpretovaný jako pec nalezen (Burgert 2019, 236). 

 

6.8. Závěr ke kultuře s vypíchanou keramikou 

 

Průzkum sídlišť kultury s vypíchanou keramikou nám přináší výrazně jiný obraz 

neolitických pecí, než jaký byl pozorován u LnK. Na první pohled je znatelný nižší počet 

nalézaných pecí, který prakticky znemožňuje stanovení převládajícího trendu. V první řadě je 

nutné se ptát, čím může být tato disproporce způsobena. 

Nabízí se srovnání stavu poznání jednotlivých kultur. StK totiž v minulém století nestála 

v čele zájmu výzkumu neolitu, a i přes několik velkých badatelských výzkumů se nikdy 

nevyrovnala obřím projektům, jako byly například Bylany. Spolu s tím by neměla být 

opomenuta ani úroveň zpracování a publikace, která v některých případech také způsobuje 

zkreslení výsledků (např. Příšovice). Jako další bod je třeba uvést i samotnou strukturu sídlišť 

StK, která je řidší, a takové koncentrace domů a objektů jako u LnK na nich většinou nebývají 

nacházeny.  

Navzdory těmto skutečnostem je ale paradoxní, že na polykulturních lokalitách s 

objekty LnK a StK, se pece objevují výhradně v objektech náležících LnK (např. Radčice a 

Vochov - Michálek, J. a kol. 2001; Pavlů – Metlička 2013). Domnívám se proto, že disproporce 
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počtu pecí na lokalitách LnK a StK je způsobena (krom už zmíněných faktorů) i fakticky 

menším počtem pecí StK umísťovaných v zahloubených objektech. Dokud nebude rozšířena 

pramenná základna, jeví se mi toto tvrzení jako nepravděpodobnější.  

Dále je tedy třeba se ptát, proč byl v mladším neolitu menší počet pecí v zahloubených 

objektech. Pokud se v našich úvahách nebudeme chtít vydat směrem diametrálně odlišného 

zacházení s pyrotechnickými zařízeními, než jaké bylo běžné v LnK, můžeme hledat odpověď 

v nadzemních pecích. Naštěstí nejde o hledání beze stop, jak dokazuje výzkum Milan Ličky na 

sídlišti v Mšeně (Lička 2019, 136-138). Na sídlišti nebyla nalezená jediná pec, ale analýza 

mazanice doložila přítomnost zbytků pecí ve stavebních jamách. Pokud nejde o dislokované 

zbytky zahloubených pecí (což se mi jeví jako nepravděpodobné), musí jít o doklady 

nadzemních pecí. Přes komplikovanost těchto postupů je analýza mazanice asi jediným 

způsobem, jak v našem prostředí nalézt doklady nadzemních pecí. Pečlivým sledováním těchto 

znaků v prostoru, bychom měli být schopni i nadzemní pece přibližně lokalizovat.  

Na základě dostupných pramenů lze očekávat, že byla výroba stále organizována 

sociálními jednotkami spojenými s jednotlivými domy (jak by mohly naznačovat výsledky 

z Plotišť nad Labem a Mšena). Na rozdíl od LnK se neobjevují žádné stopy kumulace výrobních 

procesů, jakými mohou být například baterie pecí (pokud nepočítáme sporné situace z Příšovic). 

S množstvím dostupných pramenů ale není zatím představa socioekonomického fungování 

sídlišť StK nijak jednoznačná. 

Moji hypotézu o převaze nadzemních pecí v kultuře s vypíchanou keramikou je v budoucnu 

potřeba ověřit, protože není podepřena dostatkem dat. Jde spíš o logický model postavený na 

aktuální absenci dat, z kterých bychom mohli vycházet. 
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7. Kultura s moravskou malovanou keramikou 

 

 Kulturu s vypíchanou keramikou vystřídala na jižní Moravě kultura s moravskou 

malovanou keramikou (MMK). MMK představovala součást lengyelského kulturního 

komplexu, který měl své jádro v severní Panonii. Na rozdíl od StK byla MMK orientovaná 

jižně na balkánské kultury, jako je například Vinčanská, Butmirská nebo Sopotská (Podborský 

1993, 110). Rychlou výměnu těchto mladoneolitických kultur na jižní Moravě dokládají 

superpozice objektů StK s objekty MMK (Podborský 1993, 111). 

 Kultura s moravskou malovanou keramikou se dělí na hlavní dvě období: starší, které 

spadá do mladšího neolitu (stupeň I.), a mladší, které je už řazeno jako časně eneolitické (stupeň 

II.). Celkové trvání MMK na jižní Moravě bylo zhruba tisíc let (Podborský 1993, 111-112). 

Počátky MMK je možné absolutně datovat do intervalu 4700-4500 př.n.l. a přechod MMK 

k epilengyelským skupinám se datuje přibližně k roku 3700 BC, který představuje přelom 

časného a staršího eneolitu (Podborský 1993, 157).  

 

7.1. Sídliště 

 

 Stejně jako u kultur s lineární a vypíchanou keramikou představují sídliště základní 

pramen poznání také pro kulturu s moravskou malovanou keramikou. Bývají většinou rovinná 

a obvykle se nacházejí na sprašovém podloží říčních teras v blízkosti vodních toků.  V mladším 

období k nim přibývají výšinná sídliště, u nichž se v některých případech předpokládá i nějaký 

způsob opevnění (Podborský 1993, 118).  

Pramenná základna pro zkoumání architektury MMK není tak rozsáhlá jako u LnK, ale 

umožňuje nám charakterizovat alespoň její základní rysy (Podborský 1993, 129). Skromnost 

pramenné základny ve srovnání s LnK může být zapříčiněna většinovým stavěním menších 

budov se subtilnější nosnou konstrukcí, která nezanechává tak výrazné stopy v archeologickém 

záznamu. Jednotný styl dlouhých domů kultury s lineární keramikou střídá v MMK široká škála 

druhů budov, která je typická pro celý lengyleský okruh (Podborský 1984, 38). Mezi typické 

lengyelské druhy domů patří dlouhé pravoúhlé domy s vnitřní příčkou, středně velké 

jednoprostorové domy, lichoběžníkovité domy, domy s apsidou, malé dvojlodní domy, malé 

jednolodní domy, zemnice a polozemnice (Podborský 1984, 29-37). V prostoru MMK jsou 

z těchto druhů domů doložené jen některé: dlouhé pravoúhlé domy s vnitřní příčkou, dvojlodní 

domy a polozemnice (Podborský 2009, 36; Podborský 1993, 129). 
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V minulosti byl považován za běžný dům pro MMK dvojlodní dům (Obr. 34) 

(Podborský 1993, 129; Podborský 1984, 36). Dnes se pod vlivem nových nálezů (Kalábek – 

Kalábková 2012) od této teorie upouští a pozornost je směřována na dlouhé pravoúhlé domy 

s vnitřní příčkou. Dokonce je zpochybňována dříve přijímaná obytná funkce dvojlodních domů 

(Podborský 2009, 38). Většina nálezů dlouhých domů s vnitřní příčkou na Moravě, je ale 

datovaná do mladšího (eneolitického) stupně MMK (Kalábek – Kalábková 2012, 137). Přijetím 

této hypotézy by tedy na jižní Moravě téměř zanikly doklady obytných budov staršího stupně 

MMK. 

Samostatnou kapitolou je obytná interpretace zahloubených objektů (polozemnic). Ty 

mají pravidelný tvar a sloupové jámy potvrzující zastřešení, ale jejich obytná funkce se zdá být 

v kontextu ostatních nadzemních budov lengyelské kultury sporná. Ani detailní rozbory jejich 

obsahu však nedokázaly na tuto otázku odpovědět (Kuča a kol. 2010, 90-96). I přes 

nejednoznačnost těchto objektů se v dnešní době od jejich obytného významu ale pomalu 

upouští (Kalábková 2009, 108; Podborský 2009, 38). 

Zkoumání zahloubených objektů je nicméně klíčové pro studium sídlišť MMK, stejně 

jako tomu je u kultur s lineární a vypíchanou keramikou. V tomto případě ale téměř úplně chybí 

půdorysy obytných budov, ke kterým by je bylo možné vztahovat. V oddílu věnovaném 

analýzám pecí MMK se budu věnovat pouze situacím datovaným do staršího (neolitického) 

stupně této kultury (fáze Ia, Ib, Ic). 

Kultura s moravskou malovanou keramikou je jako součást lengyelského kulturního 

komplexu předpokládaným krystalizačním jádrem vznikajícího fenoménu rondelů. Podoba a 

funkce rondelů je podrobněji popsaná v kapitole o sídlištích StK. 

  

7.2. Těšetice – Kyjovice 

 

 Lokalita Těšetice-Kyjovice na poloze „Sutny“ se nachází na sprašové terase říčky 

Únanovky asi 9 km severovýchodně od Znojma. Byla plošně zkoumána v letech 1967-1982 a 

během této doby byly prozkoumány 2 ha osídlené plochy. Na této polykulturní lokalitě byly 

nalezeny sídlištní objekty datované od staršího neolitu (kultura s lineární keramikou) po dobu 

halštatskou. Kulturu s moravskou malovanou keramikou na této lokalitě zastupuje rondel 

s palisádovitým ohrazením a řada sídlištních objektů (Kazdová 1984, 11-13). Nálezy z MMK 

jsou na této lokalitě datovány do staršího stupně. 
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7.2.1. Pece 

 

 Napříč publikacemi zabývajícími se lokalitou Těšetice-Kyjovice, se mi povedlo 

dohledat 9 situací (Tab. 2, Obr. 35) interpretovaných jako pece, destrukce pecí, nebo vyhozené 

pece (Kazdová 1984, 23-149; Podborský 1988, 107; Kuča a kol 2010, 97). Dokumentace těchto 

situací je různorodá. Pravděpodobně nejzachovalejší pec č. 1 je vícenásobně dokumentovaná 

fotograficky, ale v publikacích nebylo možné najít žádný nákres jejího přesného umístění 

v objektu nebo orientace. U zbytku pecí jsou dostupné kresby půdorysů objektů, z kterých ale 

pouze jeden obsahuje přesné vyznačení zbytků pece a u ostatních jsme odkázáni na slovní 

popis. Nebyl prováděn ani dokumentován žádný řez zmiňovanou situací a fotograficky byly 

dokumentovány jen některé.   

 

číslo pece číslo objektu poznámka 

1 225 dokumentovaná fotograficky 

2 1 zdokumentován půdorys 

3 3 slovní popis 

4 170 slovní popis 

5 170 slovní popis 

6 111 slovní popis 

7 119 slovní popis 

8 120 slovní popis 

9 135 slovní popis 

 

Tab. 2. Těšetice – Kyjovice. Situace které byly označeny jako pece, destrukce pecí nebo vyhozené 

pece. (Kazdová 1984, 23-149; Podborský 1988, 107; Kuča a kol 2010, 97) 

 

 Z fotografie pece č. 1 (Obr. 36) je zřejmý její hruškovitý půdorys, který se zužuje 

směrem k předpokládanému vstupu. Zúžená část bude pravděpodobně (podle zbytků zničených 

stěn) součástí prodlouženého vstupu než předpecním prostorem. V zadní časti pece jsou patrné 

nízké zbytky jejích původních stěn. Na zadní stěně naproti vstupu je viditelný náznak členění 

(?), které ale z dostupné dokumentace není spolehlivě interpretovatelný. Fotografie neobsahují 

měřítko, takže velikost pece můžeme jen odhadovat (Podborský 1988, 107; Kuča a kol 2010, 

97).  

 Situace č. 2 je označená jako „základy pece“ a v kresbě celého objektu je naznačena 

jako kompaktní vrstva mazanice (Obr. 37). Tato základna podkovovitého tvaru se rozkládá na 

ploše cca 1,5 x 1,5 m. Navzdory špatné kvalitě fotografie lze rozpoznat podobu dna pece, které 

se zřejmě svažuje do svého středu (Obr. 38). Pečlivou dokumentací mazanice jde určit směr 
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zhroucení klenby pece na jihovýchod do středu objektu (Kazdová 1984, 23-24). Toto jsou 

jediné dva případy, které můžeme spolehlivě interpretovat jako zbytky pecí umístěných 

v zahloubených objektech. 

 U zbylých situací je těžké určit, zda šlo o zahloubené pece, přemístěné zbytky nadzemní 

pece, nebo o kumulace mazanice z nadzemní stavby. V kresbách objektů není vyznačeno nic a 

umístění „pecí“ musíme odhadovat na základě slovního popisu. Situace č. 3 je popsána jako 

„zbytky pece, situované na ploše 1,462“ (Kazdová 1984, 58). Stejně neurčitě jsou popsány 

situace č. 4 a 5 (Obr. 39) (Kazdová 1984, 148-149). S trochou optimismu bychom si pod tímto 

popisem mohli představit zbytek dna zahloubené pece. U dalších situací ale je interpretace 

pouze na základě slovního popisu velmi obtížná, až nemožná. Objevují se popisy jako 

„destrukce pece“ (situace č. 6, 7) nebo „vyhozená pec“ (situace č. 8, 9) (Kazdová 1984, 84-85). 

Tyto situace není možné ani rámcově zařadit.  

 Na základě dostupné dokumentace mohu jako zahloubenou pec bezpečně přijmout jen 

situace č. 1 a 2, u zbylých situací by byla nutná revize. Ta je ale naštěstí možná: na výzkumu 

bylo odebráno více než 250 kg vybraných kusů mazanice (Kazdová 1984, 167), které by mohly 

odhalit, zda šlo o mazanici z pecí, nebo konstrukce domu (Lička – Mach 2013). 

 Co se konstrukce pecí týče, tak nelze v Těšeticích-Kyjovicích vymezit žádný 

převládající trend. V relativně podrobném popisu nálezové situace ale chybí jakákoli zmínka o 

kamenech v konstrukci pece. U takto pečlivě popsané situace mi přijde velice 

nepravděpodobné, aby se přítomnost kamenů v konstrukci pecí zapomněla zmínit, takže s nimi 

na tomto sídlišti nepočítám. 

 

7.2.2. Prostorové rozložení pecí na sídlišti 

 

 Při analýze prostorového rozložení pecí na sídlišti se, k již zmiňovanému problému 

nerozpoznatelnosti některých pecí, přidává komplikace v podobě obtížného určení obytných 

budov. Nabízí se možnost operovat s dvěma potvrzenými pecemi na sídlišti, nemůžeme je ale 

k ničemu prostorově vztáhnout. Dvojlodní dům, jehož obytnou funkci v minulosti Vladimír 

Podborský předpokládal, je od pece č. 1 vzdálen 16 m. Není ale jisté, zda byl dům skutečně 

obytný anebo jestli byl s pecí skutečně nějak provázán. 
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7.2.3. Závěr 

 

 Těšetice-Kyjovice jsou jednou z nejlépe prozkoumaných lokality MMK. V otázce 

studia pecí ale není tato lokalita příliš vypovídající. Absence jednoznačných půdorysů budov 

neumožňuje analýzu prostorového vztahu budov a pecí, a zároveň nebyly nalezené pece 

zdokumentovány způsobem, na jehož základě by se dalo přistoupit k dalšímu zpracování. 

Budoucnost výzkumu neolitických pecí na lokalitě Těšetice-Kyjovice spočívá v rozboru 

nalezené mazanice ze sídlištních objektů, která by mohla rozhodnout o potenciální přítomnosti 

nadzemních pecí.  

 

7.3. Znojmo – Novosady, Hluboké Mašůvky  

 

Dalšími vybranými lokalitami ze sídlišť MMK jsou Znojmo – Novosady a Hluboké 

Mašůvky. Oběma se věnoval ve své disertační práci Zdeněk Hájek (2013), který tak výrazně 

rozšířil představu o jejich podobě. Detailní analýzou mazanice se mu povedlo odhalit řadu 

zbytků pecí a konstrukčních prvků, které se postdepozičními procesy dostaly do sídlištních jam.  

Na polokulturní lokalitě Znojmo – Novosady byla v roce 1888 Jaroslavem Palliardim 

poprvé popsána kultura s moravskou malovanou keramikou. Na Palliardiho sondy navázal až 

v roce 2005 záchranný archeologický výzkum (Obr. 40). Krom sídlištních objektů MMK byly 

v nalezeny nepočetné stopy staršího osídlení kultur s lineární a vypíchanou keramikou, kostrové 

hroby únětické kultury a středověké sídlištní objekty. Celkově bylo během výzkumů 

prozkoumáno 31 sídlištních objektů datovaných do MMK (Hájek 2013, 1-9). 

Taktéž polykulturní lokalita Hluboké Mašůvky byla přerušovaně zkoumána od roku 

1930 až po rok 2003, kdy na ní byl proveden rozsáhlý záchranný výzkum, který představoval 

jádro práce Zdeňka Hájka. Krom sídlištních situací MMK, u kterých se povedlo zachytit i 

ohrazení sídelního areálu, byly nalezeny sídlištní nálezy kultury zvoncovitých pohárů a také 

kultury s lineární keramikou. U nichž však nebylo vždy možné přesné chronologické zařazení, 

ať už do LnK nebo MMK. Během záchranného výzkumu byla odkryta plocha o velikosti 0,5 

ha a zdokumentováno 68 objektů datovaných do MMK (Hájek 2013, 1-11). 

Na obou lokalitách nebyla nalezená jediná zahloubená pec, nicméně byla provedena 

analýza mazanice z objektů, alespoň částečně datovaných do MMK. Kromě spočítání a zvážení 

byla zkoumána její fragmentárnost (bylo vytvořeno 6 kategorií podle velikostí do 2x2 cm až po 

zlomky větší než 10x10 cm), kompaktnost (byly vyčleněny 3 kategorie kompaktnosti), výpal 
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(řazen do kategorií slabý, střední, silný a extrémně silný), úprava povrchu fragmentů a otisky 

konstrukčních prvků (Hájek 2013, 28-43).  

Na lokalitě Znojmo – Novosady byly na základě této analýzy vysloveny hypotézy 

týkající se dvou objektů - 506 a 516. Objekt 506 byl rozsáhlý hliník v jehož blízkosti se 

pravděpodobně nacházela nadzemní kůlová stavba s pecí. Nalezená mazanice totiž odpovídala 

zbytkům výmazu dřevohlinitých zdí a zbytkům den pecí. V blízkosti objektu 516, středně velké 

jámy, se pravděpodobně nacházela nadzemní stavba s výpletem stěn, v které stála pec. Oba 

objekty byly datovány do fáze Ib MMK. 

U zbytku objektů bylo konstatováno, že soubor mazanice je malý, vysoce fragmentární a 

neumožňuje bližší interpretaci (nutno zmínit, že soubor ze Znojma – Novosadů čítal „jen“ 393 

kusů); (Hájek 2013, 43-44). 

Na lokalitě Hluboké Mašůvky byla situace výrazně jiná. Přítomnost situací, 

chronologicky řazených k LnK, výrazně snížila možnosti přesné datace objektů MMK, protože 

obě složky jsou často přítomny najednou. Na druhou stranu byl z objektů získán početný soubor 

3127 zlomků mazanice o celkové váze téměř 80 kg. Na základě analýzy mazanice byly 

vysloveny hypotézy ohledně 7 objektů (pomíjím zde objekt 707, který byl datován do mladší 

MMK). Zbylé objekty nebylo možné jednoznačně interpretovat. Objekt 590 byl hliník, u 

kterého stála nadzemní kůlová stavba s pecí. Mazanice z předpokládané nadzemní stavby nesla 

otisky proutí, kuláčů, desek a trámků. Objekt 500 představoval příkop, v jehož bezprostřední 

blízkosti se nacházela nadzemní stavba se skupinou pecí. Mazanice z nadzemní stavby nesla 

otisky prutů, desky a kuláče. Na vyšší počet pecí ukazuje velké množství typické mazanice. Je 

ale otázkou, jestli byla tato stavba s pecemi používaná v době fungování příkopu. Možné také 

je, že pece jsou mladšího data a do příkopu se dostaly sekundárně. Objekt 530 byl palisádovým 

ohrazením. Mazanice odpovídající dnům pece do tohoto kontextu mohla dostat spíš 

postdepozičními procesy z větší vzdálenosti (tento typ mazanice je také zastoupen pouze třemi 

kusy). Objekt 560, byl interpretován jako soujámí, u kterého pravděpodobně stála malá 

nadzemní stavba s pecí. Kvůli malé výpovědní hodnotě jinak velkého souboru mazanice není 

však tato interpretace příliš hodnověrná. Obj. 561 popsán jako výrobní objekt s pecí, obsahoval 

početný soubor hlazené mazanice, ukazující na přítomnost blízké nadzemní stavby. V objektu 

582 interpretovaném jako výrobní objekt s ohništěm, se nalezla mazanice, která se ovšem 

nejevila jako součást pece.  

Všechny zmíněné objekty byly datovány do fáze Ib MMK, až na objekt 590, u něhož 

nebylo možné rozlišit přesnou dataci buď do fáze Ib MMK nebo kultury s lineární keramikou. 
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Objekt byl pravděpodobně původně využíván ve starším neolitu a kulturou s moravskou 

malovanou keramikou byl použit sekundárně (Hájek 2013, 44-46).  

Výsledky této analýzy pomohly odhalit nejenom přítomnost pecí na sídlišti, ale i jejich 

vztah s nadzemními stavbami. Stav zachování (respektive nezachování) sloupových jam nám 

neumožňuje rekonstruovat půdorysy nadzemních budov, ale otisky docela jednoznačně svědčí 

o jejich přítomnosti. Nemůžeme ale blíže určit ráz nadzemních staveb – zda šlo o malou 

zastřešenou dílnu/výrobní prostor, nebo o obytnou stavbu, jejíž součástí byla pec. Mazanice 

nám bohužel nepoví, z jakého druhu pece pocházela. Zdeněk Hájek předpokládá, že teoreticky 

mohlo jít od jednokomorovou kopulovitou pec, nicméně sám přiznává, že pro tuto hypotézu 

pevnější opory nemá (Hájek 2013, 43). Osobně bych si také představoval jednokomorové 

kopulovité pece sloužící k tepelné úpravě potravy, tím spíše, kdyby pocházely z prostoru 

obytných domů. Přítomnost keramické pece v zastřešeném výrobním objektu ale zároveň také 

nemůžeme vyloučit.  

 Tyto dvě lokality jsou ideální ukázkou významu analýzy mazanice. Při běžném 

zpracování by zcela unikly informace o přítomnosti nadzemních staveb, pecí a o jejich 

charakteru. Výsledkem by byla další lokalita, kde se tyto složky z logiky věci očekávají, ale 

byly by odbity slovy, že se v našem prostředí nezachovávají.  

 

7.4. Další lokality staršího stupně MMK 

 

 Na dalších lokalitách řazených do staršího stupně MMK se nepovedlo najít žádné 

objekty interpretované jako pece, ani na nich nebyly provedeny analýzy mazanice. 

 Nepřímý náznak přítomnosti pece v objektu můžeme najít na lokalitě Brno-Bystrc, kde 

byl v roce 1978 při záchranném archeologickém výzkumu okryt objekt č. 1. Při popisu výplně 

objektu jsou zmíněny „vrstvy popela a mazanice“ které mohly značit „druhotné umístění 

výrobního zařízení“ (Čižmářová – Rakovský 1988, 481). Sídliště bylo datováno na závěr 

staršího stupně MMK do fáze Ic. (Čižmářová – Rakovský 1988, 505). 

 Další takový nepřímý náznak dokladů pece lze předpokládat na lokalitě Lesůňky II. Při 

výzkumu v roce 1974 byly objeveny objekty 1 a I/B, které by mohly být hypoteticky 

interpretovány jako hrnčířská dílna s pecí. Větší objekt (obj. č. 1) obsahoval hlínu používanou 

jako přísadu do keramického těsta a nedokonale vypálený pohárek. O maximálních rozměrech 

měl 270 x 210 cm s 15 hlubokou kruhovou jamkou uprostřed dna. Druhý objekt (obj. č. 1/B) 

byl menší (107 x 60 cm) a v jeho výplni „převládaly nálezy mazanice v počtu 43 kusů“ 

(Kovárník 1982, 276-277).  
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 Obě tyto situace ale není možné považovat v této formě jako jednoznačný nález pece. 

U situací z Brna-Bystrce i ze sídliště v Lesůňkách mohlo jít o mazanicové zbytky zdí, které se 

sekundárně dostaly do sídlištních jam. Na dalších lokalitách nebyly nalezeny ani takovéto 

náznaky (Brno-Bosonohy, Brno-Holásky, Prštice, Popůvky - Kazdová 1980; Kazdová 1987). 

 

7.5. Závěr ke kultuře s moravskou malovanou keramikou 

 

 Výzkum pecí moravské malované keramiky je neolitických kultur na území dnešní 

České republiky asi nejsložitější. Komplikace jsou způsobeny nejasnou představou rázu sídlišť, 

u kterých nebývají nacházeny jednoznačné půdorysy nadzemních budov, a minimem 

nalezených zahloubených pecí. Místo jednoznačných zahloubených pecí se v objektech 

objevují mazanicové zbytky pecí, které ale původně stály jinde.  

Nabízejí se dva teoretické modely: Na sídlištích MMK byly stavěny zahloubené pece, 

které byly po dosloužení intencionálně odstraňovány, takže se po nich nezachovávala ani dna, 

anebo pocházejí tyto zbytky z nadzemních pecí.  

Druhá možnost se mi zdá mnohem pravděpodobnější. Nenapadají mě dostatečně pádné 

důvody, proč odstraňovat pece z objektů, které mají výrobní a sekundárně odpadní funkci, a i 

kdyby k této praktice docházelo, měla by v objektech zůstat aspoň poslední používaná pec. U 

nadzemních pecí by šlo naopak o zcela očekávatelný stav, kde by se nefunkční pece spolu se 

zbytky domů dostaly do nejbližší sídlištní jámy. Stejně jako u StK je ale třeba brát představu 

nadzemních pecí s rezervou a v budoucnu jí na výzkumech prověřovat. 

I když přijmeme hypotézu o nadzemních pecích, stále se nám nedostane očekávané 

výpovědi o socioekonomickém fungování sídlišť ani o používaných technologiích. Bez 

půdorysů budov nemůžeme říct, za byla výroba organizovaná individuálně v jednotlivých 

domech, nebo jestli pro tento účel existovaly specializované dílny, které mohly saturovat 

potřeby širší komunity. Výsledky Zdeňka Hájka (Hájek 2013, 43-46) sice neukazují žádné obří 

kumulace zbytků pecí, které by naznačovaly například existenci nadzemních baterií pecí, ale 

zároveň nemáme ani přesnou představu o depozičních a postdepozičních procesech, které 

takový soubor mohly potkat.  

 I přes problémy výzkumu pecí MMK vidíme výrazně jiný obraz těchto zařízení, než 

jaký byl typický pro starší neolit. Stejně jako u StK má před sebou výzkum tohoto fenoménu 

v prostoru MMK ještě dlouhou cestu.  
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8. Pece balkánského neolitu 

 

 V těchto kapitolách se budu věnovat oblasti jihovýchodní Evropy. Toto území je pro 

studium střední Evropy klíčové kvůli šíření neolitu právě z Balkánského poloostrova. 

Srovnáním s balkánskými neolitickými kulturami se pokusím ukázat jak geografický a dějinný 

kontext zkoumaného fenoménu, tak i jiné nálezové okolnosti, díky kterým můžeme lépe 

uvažovat o neolitu v kontextu střední Evropy.  

 Představeny budou vybrané lokality a situace ze starčevské a vinčanské kultury. Kultura 

Starčevo, jako součást starčevského kulturního komplexu, je jednou z nejstarších neolitických 

kultur na území Evropy. Vedle této kultury se v první polovině 6. tisíciletí vyvíjí kultura 

s lineární keramikou, takže studiem jejích pecí můžeme sledovat asi nejbližší (chronologický i 

geografický) kontext pecí LnK. Kultura Vinča na kulturu starčevskou chronologicky a částečně 

i geograficky navazuje. Byla ale vybrána především kvůli výrazně odlišným nálezovým 

situacím – tellům. Je často považována za vrchol evropského neolitu a primární kontext nálezů 

z tellů nám přináší informace, které jsou ve střední Evropě raritou. 

 

8.1. Starčevská kultura 

 

 Starčevský kulturní komplex malovaných keramik představuje soubor nejstarších 

neolitických kultur na evropském kontinentu (Minichreiter 2007, 15). Na Balkánském 

poloostrově se objevuje kolem roku 6300 př.n.l.  a jeho původ můžeme hledat v malé Asii 

(Borić 2008, 119). Pod tento komplex spadá například kultura Sesklo v Řecku, Aznabegovo-

Vršnik v Makedonii, Čavdar-Kremikovci-Karanovo v Bulharsku anebo kultura Körös ve 

východním Maďarsku a Criş v Rumunsku (Minichreiter 2007, 15). Starčevská kultura jako 

taková byla rozšířena na severozápadě Balkánského poloostrova, kde na levém břehu Dunaje 

leží i její eponymní lokalita (cca 20 km od Bělehradu).  Na dnešní politické mapě by starčevská 

kultura zabírala oblast celého Srbska, Kosova, východu Bosny a Hercegoviny, jihu Maďarska, 

východu Chorvatska a severu Makedonie (Minichreiter 2001, 199). 

Z geografické šíře této kultury a historického vývoje zároveň ale pramení řada 

nesrovnalostí ohledně chronologie. V dnešní době máme pět chronologických systémů, z čehož 

každý je platný jen pro jednu oblast starčevské kultury (Minichreiter 2007, 17).  Pro její 

chronologii budu v této práci používat systém Stojana Dimitrijeviće, který vyčlenil 7 

základních fází – Monochrome, Linear A, Linear B, Girlandoid, Spiraloid A, Spiraloid B a 
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Final (Minichreiter 2007, 17). Bývají běžně datovány do období 6200-5500 př.n.l. (Borić 2008, 

122; Bailey 2000, 13). 

 

8.2. Sídliště starčevské kultury 

 

 Kromě nesrovnalostí v chronologii, není shoda ani v interpretaci sídlištních objektů. 

Sídlištním situacím starčevské kultury dominují zahloubené objekty – jámy a komplexy jam.  

Z nich pochází většina artefaktů a poměrně hojně se v nich objevují i pece. Výjimečnými 

v kontextu starčevských sídlišť jsou doklady nadzemních budov (Minichreiter 2010). Někteří 

vědci interpretují soujámí s nahodilými sloupovými jámami jako původně zastřešené obytné 

objekty (Minichreiter 2001, 202; Minichreiter 2010, 20). Druhá skupina přikládá obytnou 

funkci nadzemním stavbám, které se ale kvůli erozi většinově nedochovaly, a můžeme na ně 

poukazovat jen nepřímo díky mazanicovým zbytkům zdí, podlah a stropů v sídlištních jamách. 

V této souvislosti se také poukazuje na přítomnost keramických plastik domů (Borić 2008, 

122).  

 Nejstarší doklady nadzemních staveb na území starčevské kultury známe z fáze Linear 

A. Doloženy jsou ale jen na 4 lokalitách (jednou z nich je Lepenski Vir, který ale rozhodně 

nejde označit jako klasickou starčevskou lokalitu), takže zatím nemůžeme hodnotit stavební 

trendy na území vlastní starčevské kultury (Minichreiter 2010, 27-29). Víc nadzemních staveb 

je dochováno až na jejím konci, ve fázi Spiraloid B, ale stále nejde o běžný prvek (Minichreiter 

2010, 29-30). Například Kornelia Minichreiter se domnívá, že tyto nadzemní budovy kvůli své 

výjimečnosti nesloužily k obytným účelům, a plnily spíše rituální funkci (Minichreiter 2010, 

31).  

 Toto nastínění charakteru starčevských sídlišť ukazuje, že zatím stále nepanuje jednotný 

názor na interpretaci relativně složitých sídlištních situací. Ani jedna z hypotéz zatím nestojí na 

pevných základen, takže můžeme jedině doufat, že budoucí výzkumy pomohou s přiblížením 

odpovědi na danou otázku. 

 

8.3. Galovo – Slavonský brod 

 

Příkladem zkoumané starčevské loklality je Galovo – Slavonský brod. Tato lokalita leží 

na severovýchodě Chorvatska na levém břehu řeky Sávy u města Slavonský brod. Je 

systematicky zkoumána od roku 1997 Archeologickým ústavem Záhřebu a bylo na ní odkryto 
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2,5 ha plochy (Minichreiter 2007, 31-33). Osídlení Galova bylo datováno do staršího neolitu 

konkrétně do fáze Linear A (Minichreiter 2007, 33). 

Na sídlišti dominují sídlištní jámy a soujámí. Kromě nich se povedlo najít půdorys jedné 

nadzemní stavby, jejíž obytná funkce je ale součástí debat (Minichreiter 2010, 31). Ve dvou 

jamách byly nalezeny ostatky čtyř pohřbených jedinců. 

 

8.3.1. Pece 

 

 Na sídlišti bylo nalezeno 9 pecí (Tab. 1). Ty jsou obecně konstrukčně daleko 

variabilnější než pece LnK. Pecím byla při výzkumu věnována velká pozornost. Byla u nich 

sledována řada zajímavých konstrukčních detailů, ale na druhou stranu nebyla pořízena jediná 

kresba půdorysu ani řezu pecí. Můžeme tedy čerpat jen ze slovního popisu a fotografií, což se 

ukazuje být u některých případů problematické. 

 

číslo pece předpokládaná funkce číslo objektu 

181 keramická 155 

397 keramická 155 

? chlebová* 155 

? chlebová* 155 

761 úprava potravy 205 

257 ? 205 

793 úprava potravy 207 

30 keramická/rituální 9 

31 keramická/rituální 9 

 

Tab. 3. Galovo – Slavonsky brod. Tabulka dokumentovaných pecí. *funkce je převzatá z publikace 

(Minichreiter 2007) 

 

 Čtyři pece byly nalezeny v jámě 155 (Obr. 41) (Minichreiter 2007, 47-53). Pec 181 

(Obr. 42) byla dlouhá 2 m a na základně široká kolem 70 cm. Směrem k vrchu se zužovala. 

Přes to, že se u ní zachovaly stěny, nebyla nalezena (nebo alespoň zdokumentována) žádná část 

klenby. S ohledem na velikost a tvar můžeme očekávat, že šlo o horizontální vypalovací 

zařízení. S trochou optimismu bychom si ji mohli představit jako horizontální vypalovací 

zařízení (Petrasch 1986, 44-45). Pec 397 byla pravděpodobně podobné konstrukce jako pec 

181, jen o trochu menší (1,7 x 0,7 m). Při stavbě obou těchto pecí nebyla použita proutěná 

konstrukce s mazanicí, ale byly postupně stavěny z hliněných kuliček (Minichreiter 2007, 49). 

Další dvě pece byly popsány jen jako „chlebové pece“, které byly umístěny vedle sebe 
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v západní části jámy. Naznačena je pouze přibližná velikost jejich půdorysů na celkovém plánu 

lokality. 

   Další dvě pece byly nalezeny v jámě 205 (Minichreiter 2007, 53-59). Pec 761 (Obr. 

43) o rozměrech 1,4 x 1 m, interpretována jako „chlebová“ byla zahloubena do dna jámy. 

Zachovala se její zadní stěna, která byla zahloubena do podloží. Naproti předpokládanému 

vstupu pece byla předpecní jáma. Interpretaci jako „chlebová pec“ nemůžeme jednoznačně 

potvrdit, ale dle velikosti můžeme předpokládat využití při tepelné úpravě potravy. Pec 257 

(Obr. 44) byla situována ve východní části jámy. Její podstava měla rozměry 1,8 x 1,1 m. Stěny 

pece se zachovaly až do výšky 63 cm a horní zúžená část pece byla široká jen 40 cm. Tato pec 

měla mít hlavní vstup z jihovýchodní strany (která je orientovaná směrem do jámy), ale 

z dokumentace není vůbec patrné, jak tento vstup vypadal, či zda to byl vůbec vstup. Druhým 

problémem je objem pece. Z fotografie pec působí jako velice mělká. Spodní vrstva kamenů, 

spálených kostí, střepů a vypálených kusů hlíny měla ležet „na dně pece“ (Minichreiter 2007, 

59). To by ale znamenalo (dle fotky), že by měla pec minimální objem. Také je možné že 

fotografie ilustruje nevybraný obsah pece, která byla původně hlubší. Pec byla podle Kornelie 

Minichreiter interpretována jako keramická (Minichreiter 2007, 59). Osobně ale nemohu tuto 

interpretaci jednoznačně přijmout. Využití pece k výpalu svědčí velikost půdorysu, ale tuto 

funkci by vylučoval malý objem pece (která nejde z dokumentace jednoznačně určit). K výpalu 

keramiky by byl potřeba přední vsup (který je jen písemně zmiňován, ale nijak dokumentován). 

A nakonec u této pece byl zmiňován kvalitnější výpal stěn pece v severní části (to znamená 

naproti zmiňovanému vstupu). Za předpokladu že šlo o horizontální vypalovací zařízení by ale 

byla lépe vypálená část pece u vstupu, kde by bylo umístěno palivo, a ne zadní část, kde by byla 

vypalovaná keramika. I přes dobrý stav zachování a detailní popis pece v publikaci, přináší tato 

situace víc otázek než odpovědí a její funkci nelze jednoznačně určit. Napomoci by tomu mohla 

kresebná, nebo detailnější fotografická dokumentace.  

 Jedna pec byla nalezena v jámě 207 (Minichreiter 2007, 57). Z pece číslo 793 se 

zachovalo jen její vypálené dno, které bylo na ploše 0,7 x 0,5 m.  Pec byla původně 

interpretována jako chlebová. Velikost dna by pravděpodobně nedovolovala efektivně 

vypalovat keramiku, takže se účel pece k tepelné úpravě potravy zdá být pravděpodobný.  

 Poslední dvě pece (30, 31) byly nalezeny v jámě 9 a od ostatních pecí se liší především 

zvláštním kontextem (Minichreiter 2007, 63-67; Minichretiter – Botić 2010, 110-113). V jámě 

byly krom dvou pecí nalezeny ostatky 3 lidí, dvou mužů a jedné ženy, uložených na boku. Jeden 

muž s ženou se nacházeli kousek od sebe v severní části jámy a druhý muž ležel samostatně 

v jižní části. Žena a muž v jižní části byli uloženi bez hlavy. Obě pece stály u dvojice muže a 
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ženy v severní části jámy. Pec 30 (Obr. 45) měla protáhlý tvar a na půdorysu měřila přes dva 

metry. V severní části měla půlkruhový vstup. Na dně měla být údajně vyobrazena geometrická 

figura člověka (Obr. 46). Pec 31 (Obr. 47) vypadala konstrukčně podobně jako pec 30, pouze 

větších rozměrů. Její podstava byla dlouhá 2,6 m. Ani u jedné z pecí se nezachovala klenba 

(podobně jako u pecí 181 a 397), takže jejich celkovou konstrukci můžeme jen odhadovat, ale 

nabízel by se typ horizontální pece s širokým komínem. Obě pece byly postaveny jinou 

technikou než zbytek pecí na lokalitě. Na rozdíl od zdí skládaných z kuliček mazanice, pece 30 

a 31 byly stavěné z mazanice, nanášené na proutěnou konstrukci. Kornelia Minichreiter tyto 

pece interpretovala jako rituální (Minichreiter 2007, 63). Tato interpretace je ale už ze své 

podstaty problematická. Pece mohly sloužit k neprofánním účelům, které byly spojeny 

například i s pohřebními rituály, ale přítomnost lidských ostatků v jamách to jednoznačně 

nepotvrzuje. Ostatky mohly být do jam uloženy v době, kdy už pece nebyly využívány a před 

tím mohly být používány například k výpalu keramiky (jejich velikost a konstrukce by to 

naznačovala). Zároveň ale rituální spojení pohřbu a pece nemůžeme vyloučit. Jasné doklady 

pochází například ze staroneolitické starčevské lokality Alsónyék-Bátaszék, na níž byli lidé 

pochováváni přímo v pecích (Bánffy et al. 2017). Tím, že byly pohřby v Galovu na dně jámy 9, 

musely jít v době pohřbu pece vidět a tím pádem pravděpodobně s pohřbem nějakým způsobem 

souvisely. Jejich primární funkcí ale mohl být výpal keramiky a nemusely být postaveny ryze 

pro rituální účely. 

 

8.3.2. Prostorové rozložení pecí na sídlišti 

 

 Tím, že zatím není dořešena otázka obydlí starčevské kultury, nemůžeme ani 

jednoznačně analyzovat prostorové rozložení pecí v prostoru sídliště.  

Pokud přijmeme hypotézu, že starčevská kultura neměla obytné nadzemní domy a že 

jámy a soujámí byly původně zastřešené obytné objekty (Minichreiter 2001, 202; Minichreiter 

2010, 20), dostaneme následující obraz sídliště: k obytné funkci sloužily velké jámy a soujámí 

(např. jámy 64 a 37 - Minichreiter 2007, 37-43), které neobsahovaly pece a ty se většinově 

objevovaly v menších zastřešených dílenských objektech (např. jámy 155, 205). V těch byly 

koncentrovány aktivity související s tepelnou úpravou potravy, výpal keramiky nebo i textilní 

výroba (Minichreiter 2007, 47-55). V takovýchto „dílnách“ mohlo být simultánně používáno 

víc pecí (ty se svým rozložením a orientací vstupů nevylučují). Speciálním případem je objekt 

9, který mohly sloužit jako dílna (aspoň ve své severní části) a sekundárně byl využit jako 

pohřební objekt, případně mohl být už na začátku postaven s neprofánním účelem. Kornelia 
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Minichreiter dům interpretuje jako rituální objekt, který byl k tomuto účelu používán po celou 

dobu své dlouhé existence (Minichreiter 2010, 110-114). Radiokarbonová data z pece a 

z ohniště uprostřed jámy totiž ukazují, že tento objekt byl dlouhou dobu nezaplněn (pec 5810–

5620 př.n.l. a ohniště 5570-5470 př.n.l. - Minichreiter 2010, 112-113). Nemůžeme ale říct, jestli 

byl kontinuálně používán a jestli se jeho účel v průběhu neměnil. 

Druhou diskutovanou možností je, že starčevská kultura měla nadzemní obytné domy, 

které se ale většinově nezachovaly (Borić 2008, 122). Paradoxně by ale k zásadní změně 

fungování pecí na sídlišti nedošlo a stále by tvořily kumulace ve výrobních objektech (které 

musely být stejně zastřešené). Vznikly by nám tím tři typy zahloubených objektů: Jámy, 

hloubené za účelem získání spraše a později zaneseny odpadem, jámy, které byly mezi těmito 

dvěma fázemi využívány k výrobním aktivitám a jámy které sloužily i k neprofánním účelům. 

Interpretace jam 155 a 205 by se tedy v obou pohledech výrazně nelišila. Jáma 9 by měla stále 

těžko interpretovatelný význam, i když bychom mohli vyloučit existenci dlouho trvajícího 

„domu zemřelých.“ Otázkou by zůstala existence pecí v nedochovaných nadzemních 

budovách. Vznikla by tím tedy analogická situace, s kterou se setkáváme na území ČR po celý 

neolit.  

 

8.3.3. Závěr 

 

 Lokalita Galovo – Slavonski Brod je zajímavým srovnávacím materiálem pro české 

neolitické lokality. Je na ní možné sledovat rozdílné používání technologií (velké keramické 

pece), rozdílný prostorový kontext (kumulace pecí v „dílnách“, rituální pece) a jiný poměr 

využívaných pecí (vyvážené množství pecí k výpalu keramiky a k tepelné úpravě potravin). 

Naopak lokalita ukazuje řadu podobností s lokalitami LnK. Pece jsou umisťovány do 

zahloubených objektů (někdy jsou hloubeny přímo do spraše) a není u nich vyloučeno 

simultánní fungování. Galovo je zároveň i zajímavým zrcadlem našich výzkumů. V českém 

prostředí si nikdo nepřipouští, že by hliníky mohly plnit obytnou funkci a podle toho jsou 

zkoumány a dokumentovány. Při výzkumech starčevských lokalit stále u některých badatelů 

přetrvává přesvědčení o obytné a výrobní funkci jam. Tím pádem jsou ale i detailněji zkoumány 

a k jejich obsahu se nepřistupuje jako k homogennímu zásypu sekundárního odpadu. Přes to, 

že se osobně k obytné funkci sídlištních jam nepřikláním, musím konstatovat, že takto 

zkoumané a dokumentované sídlištní jámy umožnují daleko lepší studium jejich sekundárního 

výrobního využití. 
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8.4. Závěr ke starčevské kultuře 

 

 Pece starčevské kultury byly umísťovány do zahloubených objektů, které měly 

specializovanou výrobní funkci. Byly používány pece jak keramické, tak pece k tepelné úpravě 

potravy. Krom těchto dvou funkcí byly některé pece zjevně spojeny s pohřebním ritem a 

s neprofánními aktivitami, jejichž ráz ale nemůžeme blíž určit. Keramická výroba a tepelná 

úprava potravy se pravděpodobně odehrávala mimo prostor obytných domů a mohla mít 

komunitní charakter. Nedostatek pramenů nám neumožňuje spolehlivě rekonstruovat obytné 

budovy starčevské kultury. Tím pádem nemáme ani základy, na kterých bychom mohli stavět 

své hypotézy o případné přítomnosti či absenci pecní v nich. 

 

8.5. Vinčanská kultura 

 

Vinčanská kultura bývá díky svým bohatým komplexním sídlištím a vysoké 

technologické úrovni považována za vrchol balkánského neolitu. Nahradila starčevskou kulturu 

v oblasti středního Balkánu v období 5500 – 5300 př.n.l. a trvala až do poloviny pátého tisíciletí 

př.n.l. (Borić 2008, 122-128; Tripković 2011, 159). Na dnešní politické mapě by zabírala oblast 

Srbska, západního Bulharska a jihozápadního Rumunska (Spasić 2012, 295). S jejím nástupem 

je spojena výrazná změna rázu sídlišť, rozvoj dálkových kontaktů, zvýšení hustoty obyvatelstva 

a také intenzívnější získávání zdrojů (Tasić et. al. 2015, 1065). 

 

8.6. Sídliště vinčanské kultury 

 

S Vinčanskou kulturou je spojen počátek budování tellových sídlišť. To znamená, že 

sídliště (s hustou zástavbou) setrvávala na jednom místě mnoho generací. Odpad a suť postupně 

vytvořily vyvýšeninu-tell, který v sobě konzervuje stopy předchozího osídlení. Tellová sídliště 

nejsou nutně determinovaná klimatem (pokud neřešíme dostupnost materiálu), ale spíš 

myšlenkovým nastavením, které v populaci vytváří sounáležitost s prostorem, který obývali 

jejich předci – sociální pamětí (Borić 2008, 129).  

Další rovinou významu tellů je jejich dominantní postavení v krajině. Například 

v oblasti středního Podunají a dolního Potisí jsou telly výrazným prvkem v jinak rovinaté 

krajině. Jinde byla místa pro tell volena na už tak dominantních polohách. Moc komunity mohla 

být mimo jiné reprezentována i velikostí pahorku, který rostl s počtem generací a obyvatel. 
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S tím souvisí i postupné vznikání vrstev, které jsou často tvořeny zbytky spálených budov. 

Některé pozůstatky budov totiž jeví znaky intencionálního spálení. Budovy shořely s plnou 

výbavou, takže tvoří výborný soubor ke studiu fungování mladoneolitické domácnosti. 

Hypotéza o rituálním spalování domů, které dokončily svůj životní cyklus, ale naráží na kritiku 

především kvůli vysoké náchylnosti k požáru celého hustě zastavěného sídliště (Borić 2008, 

129-130). Spálené domy mohly být výsledkem nešťastné náhody, násilného konfliktu nebo 

pokusu o zastavení epidemie. Nové výzkumy vylučují možnost záměrného spalování 

jednotlivých domů, ale ukazují spíš na pravděpodobné spalování skupin blízkých domů. Ani 

nálezy lidských ostatků ve spálených domech nepomáhají tuto otázku jednoznačně zodpovědět, 

a proto zůstává otevřená dalšímu bádání (Tasić et. al. 2015, 1077-1079). 

Tellová sídliště ale nebyla jedinou formou vinčanských sídlišť (Spasić 2012, 296). 

Krom tellů existovala i rovinná sídliště, která, snad krátkou dobou své existence, tell 

nevytvořila. Jako příklad jde uvést Opovo nebo Divostin (Borić 2008, 129). Mezi jednotlivými 

sídlišti jdou najít poměrně výrazné rozdíly. Zatímco některá sídliště stála na zemědělské 

produkci obilnin (Banjica, Vinča – Belo Brdo) jiná měla centrum své subsistenční (a s tím 

spojené symbolicko-sociální) strategie v lovu divoké zvěře (Opovo). Rozdíly je možné 

vysledovat i v sociálním uspořádání komunit. Na některých lokalitách jsou velké domy, které 

obývala početnější komunita/velkorodina (Banjica), a na jiných jsou menší domy s řadou 

přístaveb, které pravděpodobně ilustrují postupné přibývání nukleárních rodin (Divostin) 

(Tripković 2011, 166-167). Na některých sídlištích byly zase dokumentovány zbytky patrových 

budov (Uivar) (Drasovean et al 2017, 647).  

Domy na sídlištích nejsou architektonicky unifikované. Přes rozdílné půdorysy a vnitřní 

rozložení domů nemůžeme sledovat výrazné rozdíly v jejich vnitřní výbavě domů, která by 

indikovala sociální status jejich obyvatel (Borić 2008, 132). Jedinou výjimku ve výbavě domů 

tvoří „svatyně“, které jsou takto interpretovány díky oltářům a bukraniím (Podborský 2006, 

136-137). Některá sídliště byla opevněna, s tím, že opevnění mohlo plnit jak funkci defenzivní, 

v případě útoků okolních komunit, tak symbolickou, demonstrující moc a oddělující sídliště 

symbolicky od vnějšího světa (Borić 2008, 130-131). 

 

8.7. Pece vinčanské kultury 

 

 Pece jsou na vinčanských sídlištích častým nálezem. Díky způsobu ukládání vrstev na 

tellech nejsou pece v úrovni nebo nad úrovní původního terénu zničeny, ale jsou překryty 

dalšími kulturními vrstvami. Krom nadzemních pecí bývají na tellech zachovány i stěny budov 
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nebo součásti interiéru. Ty spolu s pecemi tvoří bohatou výpověď socioekonomického nebo 

kultovního fungování sídlišť.  

 

8.7.1. Pece 

 

 Nejčastějším typem pecí vinčanské kultury jsou jednokomorové kopulové pece (Duričić 

2014, 259-260). Většinou stály na vyvýšených podstavcích, pro jejichž stavbu se používaly 

vrstvy kamenů, nebo keramických střepů kombinovaných s mazanicí (Obr. 48) (Duričić 2014, 

263-264). Kompletní kopule bývá zachována jen zřídka, ale z dostupných pramenů je známo, 

že bývala buď oblá, nebo plochá (Obr. 49) (Duričić 2020, 138). Krom archeologických nálezů 

o tom svědčí i keramické plastiky, které ilustrují i případnou výzdobu pecí (Petrasch 1986). 

Velikost těchto pecí se pohybuje mezi 1,7 - 1,1 m na délku a 1,2 - 0,8 m na šířku. Není známa 

výška klenby kompletně zachované pece z lokality Vinča – Belo Brdo (Obr. 50), dle 

fotografické dokumentace se odhaduje na cca 60cm (Duričić 2014, 265). 

 V minulosti se objevily hypotézy, že pece s plochou kopulí mohly být využívány jako 

plotna. Na základě experimentální rekonstrukce bylo zjištěno, že kopule pece během jejího 

používání nedosahuje požadované teploty (maximální dosažená teplota byla 60°C). Navíc při 

zvoleném rekonstruovaném postupu nebyla klenba pece dostatečně pevná, aby udržela 

například hrnec s vodou (Duričić 2014, 266-270). Tím pádem se například k ohřevu vody 

mohla používat jen v omezené míře. Smysl této plochy tak mohl být například v sušení 

potravin.  

 Tyto pece stály většinově na podstavcích, které mívaly větší plochu než pece samotné 

(Crnobrnja 2012, 52), čímž vznikal předpecní prostor. Ten mohl sloužit k vymetání horkého 

popela z pece, nebo k tepelné úpravě potravy na otevřeném ohni. 

 

8.7.2. Prostorové rozložení pecí na sídlišti 

 

 Pece vinčanské kultury se nacházely převážně v interiérech domů (Duričić 2020, 138), 

mimo ně jen zřídka (Duričić 2014, 258). V některých případech bylo v jednom domě objeveno 

i několik pecí. Například na lokalitě Vinča - Belo Brdo byly v domě č. 2 zachyceny celkem tři 

pece rozložené do dvou místností (jedna pec v jižní místnosti, dvě vedle sebe v místnosti 

severní); (Duričić 2014, 259). 
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 U pecí můžeme očekávat, že indikovaly jednotlivé sociální jednotky (nukleární 

rodiny?). Například na již zmiňovaném sídlišti Divostin byla pec v každé přistavěné místnosti. 

To by podporovalo hypotézu, že přístavky představovaly obytný prostor pro novou rodinu, 

která v něm měla i vlastní ekonomické zázemí – pece. Centrální zásobnice obilí pak zůstávala 

ve staré části domu (Obr. 51). Zajímavou demonstrací vztahu sousedících (pravděpodobně 

příbuzných) komunit v jednom domě je fakt, že výzdoba pece a styl úložného prostoru se u 

každé místnosti lišily (Tripković 2011, 166-167). Tento příklad názorně ilustruje sociální a 

ekonomické fungování domu a vztah jeho obyvatel k pecím.  

 Jak už bylo naznačeno, důležitou složkou analýzy prostorového kontextu pecí 

v interiéru jsou další artefakty/situace, indikující aktivity obyvatel domu. Jako příklad lze uvést 

zásobní prostory, zrnotěrky, závaží tkalcovských stavů, keramické nádoby nebo kumulace 

konkrétního odpadu. Za předpokladu, že jsou tyto artefakty v primární poloze, mohou 

prostorové informace přiblížit život ve zkoumaných domech.  

  Jako příklad uvedu dům č. 2 ze Srbské lokality Opovo. Povedlo se zachytit jen jeho 

podlahu s destrukcí zdí (Obr. 52). Dle zbytků podlahy můžeme usuzovat, že byl cca 8 m dlouhý 

a 5,5 m široký (Tringham 1985, 430). Nízké zbytky stojící zdi se zachovaly jen v prostoru 

domu, kdy vytvářely přepážku rozdělující obytný prostor na dvě části. V jižní části byla 

zachycená zborcená zeď, která se zhroutila směrem do domu. V severní místnosti se povedlo 

zdokumentovat podlahu pece o rozměrech cca 1x1,5 m. Vzhledem k absenci klenby nelze 

přesně určit jakým směrem byl orientován její vstup, ale dle protáhlého tvaru podstavy lze 

očekávat orientaci severovýchodním směrem. Na jihovýchod od pece byla v podlaze 

polozapuštěná zásobnice částečně „vestavěná“ do přepážky. Na severovýchod od pece byly 

nalezena kumulace artefaktů: „podstavec“ (pravděpodobně hliněný stoleček/oltářek), který 

během destrukce domu spadl na několik misek a hrnců, zrnotěrka a hliněná plastika hlavy. Na 

sever od pece byla také nalezena kumulace provrtaných okrouhlých střepů využívaných možná 

jako závaží, nebo jako přesleny (Tringham 1985, 430-432). Tato nálezová situace nám dokládá 

prostorový a funkční kontext pece. V bezprostředním okolí pece se nacházely zásobnice, 

zrnotěrka, hrnce a misky. V jejím okolí se mohl také nacházet tkalcovský stav, nebo aspoň 

místo určené k textilní výrobě.  

 Dalším příkladem je dům 1/2010 ze Srbské lokality Crkvine. Jeho velikost je dle reziduí 

podlahy odhadována na 13x5 m (Obr. 53). Jižní část domu byla poškozena do takové míry, že 

nebylo možné určit konec stavby, a severní část byla naopak zachovaná nadstandardně 

(Crnobrnja 2012, 47). V severovýchodní části domu byly nalezeny zbytky jednokomorové 

pece, na poměry vinčanské kultury jedné z největších. Její podstava měřila 2,3 x 1,8 m a byla 
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tvořena kombinovanými vrstvami mazanice a střepů. Vstup pece bylo díky dochovaným 

zbytkům klenby možno zrekonstruovat na jižní straně. Před vstupem pece se nacházel cca 0,5 

m široký předpecní prostor, takže pec samotná mohla mít na podstavě 1,8 x 1,8 m. Pečlivé 

zkoumání jednotlivých tenkých vrstev mazanice odhalilo opakované opravy konstrukce 

(Crnobrnja 2012, 52-52).  

V centrální části domu byly nalezeny zbytky druhé pece ovšem výrazně narušené 

pozdějšími zásahy. Její šířka (délka?) se pohybovala kolem 1,7 m. Neměla podstavu a byla 

umístěna přímo na podlaze. V severozápadním rohu domu stála zásobní mazanicová struktura 

(„container“), o rozměrech 1,4 x 1,2 m. Byly v ní nalezeny zbytky nádob a hliněná plastika. 

Tyto struktury běžně sloužily ke skladování potravin, nádob nebo surovin. Druhá pec a tato 

zásobní struktura mohly mít podobný účel (minimálně v případě sekundárního využití). Napříč 

vinčanskými lokalitami se objevují pece, které byly sekundárně využívány jako zásobnice, a 

tyto zásobní struktury mohly zase naopak sloužit k termálním účelům (Crnobrnja 2012, 54).  

Mobilní inventář byl zastoupen nálezem hliněného stolečku v centrální části domu, na 

němž stála miska. O jeho primární poloze by mohl svědčit pravý úhel, který svíral se stěnou. 

Na západ od první pece stála hliněná struktura, pravděpodobně sloužící k mletí obilí (Spasić – 

Živanovic 2015, 222). Vedle ní byly nalezeny obroušené kameny, které byly zřejmě používány 

jako drtidla. Na západ od první pece se také nacházely zbytky šesti zásobních nádob (pithoi) a 

východně od ní pak závaží k tkalcovskému stavu. Mezi nálezy, které sloužily k neprofánnímu 

účelu lze řadit bucrania, která ležela po stranách vstupu pece (Obr. 54) (Crnobrnja 2012, 54-

59). Tento popis opět ukazuje prostorovou provázanost předmětů sloužících ke skladování a 

přípravě potravy. Stejně jako v domě 2 z Opova se váže prostor k přípravě potravy s prostorem 

k textilní výrobě. 

 

8.8. Závěr k vinčanské kultuře 

 

 Z tvaru, velikostí a umístění pecí je zřejmé, že sloužily k tepelné úpravě potravy. 

Naopak keramické pece, nebo pece mimo prostor domů se téměř neobjevují. Prostorová analýza 

pecí a dalších artefaktů nacházených v interiérech ukázala, že pečení bylo prostorově vázáno 

na další činnosti související se zpracováním potravy. Umístění ukazuje, že potrava byla 

skladována v „soukromém“ prostředí. Zásobnice se od starčevské (a nejstarší vinčanské) 

kultury na veřejných prostranstvích neobjevují (Tripković 2011, 165-166).  Zároveň mletí a 

drcení obilí probíhalo na úrovni jednotlivých malých komunit (rodin). Nic nenasvědčuje 

přítomnosti dílen či specializovaných prostorů, kde by byly potraviny/obilniny komunitně 
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upravovány. Pece tento proces uzavírají. Obilniny byly tepelně upravovány v pecích, které 

pravděpodobně připadaly ke každé nukleární rodině. V soukromé sféře jsou krom zpracování 

potravy zřetelné i stopy textilní produkce. S trochou nadsázky by bylo možné v rámci domu 

vyčlenit ženský genderový prostor v němž byly soustředěny tradičně ženské činnosti. Nejasné 

kontury neprofánních praktik nelze ve vinčanské kultuře spojit přímo s pecemi. „Rituální“ 

artefakty se nacházejí v celé ředě kontextů napříč vinčanskými domácnostmi.  

 Studium pecí vinčanské kultury přináší nečekaně plastický vhled do života neolitických 

komunit. Díky dobrým nálezovým okolnostem můžeme sledovat společenské trendy, 

socioekonomické fungování, základy neprofánních praktik, používané technologie, vztah 

k prostoru a podobně. Tyto nálezové okolnosti jsou způsobeny jednak náhlým zánikem domů, 

který pohřbil celý jejich obsah v primární poloze, a také opakováním tohoto fenoménu na 

jednom místě což uchránilo primární kontext před erozí.  

 

8.9. Závěr k pecím balkánského neolitu 

 

Charakter pecí starčevské a vinčanské kultury se výrazně liší. Starčevské pece byly 

umísťovány v zahloubených objektech, které měly specializovanou výrobní funkci a mohly 

sloužit širší komunitě. Dle konstrukce je možné rozdělit pece na typy určené k tepelné úpravě 

potravy a k výpalu keramiky. Naopak vinčanské pece jsou umísťovány v „soukromé“ sféře (v 

interiérech domů) a jsou spojeny s fungováním malých sociálních jednotek. S největší 

pravděpodobností sloužily k tepelné úpravě potravy. Keramická výroba ve vinčanské kultuře 

zřejmě zůstala soustředěna mimo obytný prostor. 

Tyto dvě kultury vytvářejí důležitý kontext pro studium středoevropských pecí. Zacházení 

s pecemi ve starčevské kultuře se v některých rysech podobá kultuře s lineární keramikou, ve 

které se tepelná úprava potravy také patrně soustředila v zahloubených objektech mimo 

obytné prostory. Starčevské „dílny“, v kterých mohlo být používáno v jednu chvíli několik 

pecí najednou, jsou zajímavým srovnávacím materiálem pro úvahy o fungování baterií pecí 

LnK. Naopak vinčanské nálezy mohou přiblížit podobu a funkci českých nadzemních pecí 

mladšího neolitu.  Záviděníhodný stav zachování nám totiž zprostředkovává informace, které 

v českém prostředí téměř nemáme šanci najít a tyto balkánské „Pompeje“ tak poskytují cenné 

doklady o povaze neolitického života, jehož znalost nám pomůže při úvahách o charakteru 

společnosti středoevropského neolitu. 
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9. Závěr 

 

V práci byly představeny vybrané lokality zastupující starší a mladší neolit na našem 

území. Na nich byly analyzovány zbytky pecí, nebo situace, které na přítomnost pecí poukazují. 

V případě absence těchto složek bych byly navrženy hypotetické modely pro zdůvodnění této 

absence. 

 Nálezy ze staršího neolitu na našem území umožňují výzkum pecí poměrně dobře, 

protože byla tato zařízení často umisťována v zahloubených objektech. Provedené analýzy 

ukázaly, že tato zařízení pravděpodobně připadala sociálním jednotkám obývajícím nejbližší 

dům, a sloužila většinově k tepelné úpravě potravy.  

Naopak mladší neolit zatím neposkytuje dostatečné množství přímých nálezů pecí. Jak 

v prostoru kultury s vypíchanou keramikou, tak kultury s moravskou malovanou keramikou se 

pece v zahloubených objektech nacházejí zřídka. Rozdíl proti staršímu neolitu je mimo jiné 

způsoben i stavem poznání anebo nejednoznačností sídlištních situací. Absence zahloubených 

pecí ale může poukazovat na používání nadzemních pecí, které naznačují výsledky výzkumů 

v Mšeně, Hlubokých Mašůvkách anebo Znojmu – Novosadech.  

 Druhou část své práce jsem věnoval srovnání těchto výsledků s prostředím starčevské a 

vinčanské kultury. U starčevské kultury byla sledována tendence umisťovat pece do 

zahloubených dílenských objektů, která se do jisté míry podobá situacím kultury s lineární 

keramikou. Citelný rozdíl byl ale v používaných konstrukcích pecí. Vinčanská kultura byla 

naopak použita jako demonstrace fungování nadzemních pecí, které se v našem prostředí 

nezachovávají. Krom představených konstrukcí zde byl ukázán potenciál výzkumu pecí pro 

studium socioekonomického fungování jednotlivých sídlišť/domácností. 

 Téma neolitických pecí zůstává stále podhodnoceným a čeká nás ještě dlouhá cesta 

k jeho lepšímu porozumění. V budoucnu je potřeba věnovat pozornost tématům jako jsou 

například možnosti výzkumu nadzemních pecí, význam baterií pecí, možnosti předpokládaného 

zastřešení zahloubených dílen, funkce jednotlivých konstrukcí anebo technologie výpalu 

keramiky. Všechna tato témata nám pomohou lépe porozumět neolitické technologii, sídlištím 

a především společnosti. 
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11. Seznam příloh 

Obr. 2. Bylany u Kutné hory. Model „pece“.  

Obr. 3. Výpal keramiky v jednokomorové peci s dvěma otvory. 

Obr. 4. Předpecní prostor u pece Butmirské kultury.  

Obr. 5. Alsónyék-Bátaszék. Pohřeb v peci.  

Obr. 6. Alsónyék-Bátaszék. Pohřby v pecích.  

Obr. 7. Bylany u Kutné Hory. Zbytky pece se dnem vyskládaným kameny.  

Obr. 8. Bylany u Kutné Hory. Sekce A, fáze 2.  

Obr. 9. Bylany u Kutné Hory. Sekce A, fáze 3.  

Obr. 10. Bylany u Kutné Hory. Sekce A, fáze 4. 

Obr. 11. Bylany u Kutné Hory. Sekce A, fáze 5.  

Obr. 12. Bylany u Kutné Hory. Sekce A, fáze 6.  

Obr. 13. Bylany u Kutné Hory. Sekce B, fáze 2.  

Obr. 14. Bylany u Kutné Hory. Sekce B, fáze 3.  

Obr. 15. Bylany u Kutné Hory. Sekce B, fáze 4.  

Obr. 16. Bylany u Kutné Hory. Sekce B, fáze 5. 

Obr. 17. Bylany u Kutné Hory. Sekce B, fáze 6.  

Obr. 18. Bylany u Kutné Hory. Sekce F, fáze 1.  

Obr. 19. Bylany u Kutné Hory. Sekce F, fáze 2.  

Obr. 20.  Bylany u Kutné Hory. Sekce F, fáze 4.  

Obr. 21. Bylany u Kutné Hory. Sekce F, fáze 6.  

Obr. 22. Mohelnice u Zábřeha. Baterie pecí A-N.  

Obr. 23. Mohelnice u Zábřeha, Baterie pecí A-N.  

Obr. 24. Mohelnice u Zábřeha. Pec číslo 045, podstava z přepálené mazanice.  

Obr. 25. Mohelnice u Zábřeha. Pec číslo 045, podstava bez přepálené mazanice.  
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Obr. 26. Mohelnice u Zábřeha. V popředí pec číslo 047 se zachovanou vrstvou mazanice.  

Obr. 27. Mohelnice u Zábřeha. Pec číslo 047, vrstva oblázku s „průduchem“.  

Obr. 28. Lučec. Kresba pecí v zahloubeném objektu s dvěma mělkými jamkami (sloupovými?). 

Obr. 29. Plotiště nad Labem. Mapa jednotlivých pecí s vyznačenými dlouhými domy.  

Obr. 30. Plotiště nad Labem. Pec č. 1. (Objekt č. 259).  

Obr. 31. Postoloprty. Půdorys dlouhého domu. 

Obr. 32. Mšeno. Celkový plán prozkoumané plochy s vyznačenými analyzovanými objekty.  

Obr 33. Mšeno. Analyzované sídlištní jámy, které měly jasný prostorový vztah na vedlejší 

budovy.  

Obr. 34. Rekonstrukce dvojlodního domu na základě půdorysu z Těšetic – Kyjovic. 

Obr. 35. Těšetice – Kyjovice. Plán zkoumané plochy s vyznačenými situacemi z tabulky 2.  

Obr. 36. Těšetice – Kyjovice, pec 1 v objektu 225.  

Obr. 37. Těšetice – Kyjovice, objekt 1 s vyznačenou pecí 2. 

Obr. 38. Těšetice – Kyjovice. pec 2 v objektu 1.  

Obr. 39. Těšetice – Kyjovice, Objekt 170 se „zbytky pece“ 4 a 5.  

Obr. 40. Znojmo – Novosady. Plán zkoumaných ploch z roku 1888 a 2005.  

Obr. 41. Galovo – Slavonský brod. plán zkoumané plochy s vyznačenými pecemi.  

Obr. 42. Galovo – Slavonski brod, pec číslo 181.  

Obr. 43. Galovo – Slavonski brod, pec číslo 761. 

Obr. 44. Galovo – Slavonski brod, pec číslo 257.  

Obr. 45. Galovo – Slavonski brod, pec číslo 30.  

Obr. 46. Galovo – Slavonski brod, „reliéfní zobrazení člověka“ na dně pece číslo 30. 

Obr. 47. Galovo – Slavonski brod, pec číslo 31.  

Obr. 48. Crkvine, řez podstavcem pece ukazující vrstvy mazanice a střepů.  

Obr. 49. Vinča – Belo Brdo, nález kompletní pece s rovnou kopulí.  
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Obr. 50. Vinča – Belo Brdo, demonstrace přibližné výšky pece. 

Obr. 51. Divostin. plány domů s vyznačenými pecemi, zásobními prostory a keramickými 

zásobnicemi.  

Obr. 52. Opovo. Dům č. 2 a jeho předpokládaný půdorys.  

Obr. 53. Crkvine. Dům 1/2010. 

Obr. 54. Crkvine. Dům 1/2010 – rekonstrukce interiéru s předpokládaným umístěním bukránií.  
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