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Anotace 

Práce se zabývá doklady středověké hrnčířské výroby, objevenými během záchranného 

archeologického výzkumu v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na Náměstí Republiky 

v Praze, dnes obchodního centra Palladium.  

První část práce se zabývá nemovitými nálezy, tedy stavebními pozůstatky vypalovacích pecí 

a historickým vývojem jejich konstrukce.  

Druhá část se věnuje srovnání archeologických nálezů s výpovědí historických pramenů. 

Poslední část zhodnocuje mimořádně rozsáhlý soubor keramických nálezů z odpadních 

areálů, především zmetky, které doplňují obraz středověké hrnčířské výroby.  

Klíčová slova 

Praha – Nové Město pražské – archeologie – středověk – hrnčířská pec – technologie – 

historie – odpadní areál 

 

Annotation 

This thesis deals with archaeological evidence of medieval pottery products which were 

discovered during the emergency archaeological excavation in the area of former Jiřího z 

Poděbrad barracks on Náměstí Republiky square in Prague. This area is nowadays called  

Palladium shopping centre. 

The first part of the thesis deals with real findings. These are construction debris of burning 

kilns and historical evolution of its construction.  

The second part of the thesis compares results of excavation with historical datas. 

The last part of the thesis evaluates the extraordinarily huge file of ceramic artefacts from 

waste areas, especially defective pieces which complement the picture of medieval pottery 

production.  
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Prague – Prague New Town – archeology – medieval period – pottery kiln – technology – 

history – waste area 
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1 Úvod 

Plošně mimořádný výzkum areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí 

Republiky v Praze (Juřina a kol. 2007, Obr. 1) umožnil díky nálezům, jimž se budeme 

věnovat, posunout hranice poznání středověkého hrnčířského výrobního procesu. Zjištěná 

fakta mohou také dílčím způsobem doplnit náš obraz dobové novoměstské aglomerace kolem 

dnešního náměstí Republiky a zapojení řemeslnických aktivit do ní. Právě tato místa nejspíš 

spadala do širší části Nového Města, v níž bylo hrnčířství provozováno ve zvýšené míře, o 

čemž svědčí fakt, že koncem 14. století nesla dnešní Truhlářská ulice název Hrnčířská. 

Ze stejného archeologického výzkumu, plochy vzdálené 30 m od námi popisovaných 

středověkých hrnčíren, je již publikován nález odpadního souvrství kamnářské dílny Adama 

Špačka fungující zde v letech 1531 – 1572 (Žegklitz – Vitanovský – Zavřel 2009). Ten nebyl 

jediným historicky známým hrnčířem či kamnářem - majitelem nemovitosti v bloku tvořícím 

dnes jižní uliční frontu Truhlářské ulice. Historické zprávy o hrnčířích vlastnících zde domy 

jsou známy i z období fungování v předkládané práci pojednávaných hrnčířských dílen, tedy 

z 15. století (Tomek 1870, 227 - 228). 

Pokusům o rekonstrukci podoby a principu fungování středověkých hrnčířských dílen 

a jejich nejdůležitější součásti, vypalovací pece, byla v minulosti tuzemskými archeology 

věnována jen okrajová pozornost, snad s výjimkou popularizačních experimentálních výpalů 

keramiky  v archeoskanzenech. Ačkoli nálezy spojené se středověkou  hrnčířskou výrobou 

jsou známy na našem území prakticky z každého většího města (Volf 2007), a samotných 

vypalovacích zařízení byla alespoň z části odkryta a dokumentována řada, pouze několik jich 

bylo detailněji popsáno a hlavně publikováno. Předkládaná práce by se měla pokusit nastínit 

konstrukční vývoj hrnčířských pecí, užívaných na našem území od raného do pozdního 

středověku a zasadit jej do širších evropských souvislostí.  

 Autor může při řešení otázek týkajících se technologie výroby čerpat z vlastních 

zkušeností, pochází z hrnčířského rodu a od dětství vypomáhá ve firmě svého otce, hrnčíře 

Petra Volfa, který se vyučil v 70. letech 20. století u mistra Jaroslava Hoffmana, člena 

jednoho z předních tuzemských hrnčířských rodů. Dílna autorova otce více jak 30 let 

provozuje dvojici kasselských pecí na kameninu a vertikální pec na hrnčinu, všechny 

vytápěné dřevem a zabývá se výrobou tradiční „bělniny“ a replik historické keramiky a 

kachlových kamen. 
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2 Hrnčířské pece 

2.1 Dějiny bádání a úvod do problematiky studia historických hrnčířských pecí 

Při archeologických výzkumech je nález hrnčířské pece klíčovou indicií pro 

interpretaci odkryté situace coby hrnčířské dílny. Je často, ale ne zpravidla, doprovázen 

poměrně objemnými uloženinami tvořenými z naprosté většiny keramickými zlomky, zmetky 

z výroby a technologickým odpadem, tzv. střepišti. Teprve nález vypalovacího zařízení a 

současného střepiště v bezprostředním okolí umožňuje jednoznačné zařazení odkryté terénní 

situace mezi historická hrnčířská pracoviště (Varadzin 2010, 26).
1
 

Přiřazení objeveného torza pece k určitému typu pomáhá badatelům rekonstruovat její 

podobu a funkci. Nejnovější syntéza o problematice vývoje stavební podoby a typologii 

hrnčířských pecí 7. – 19. století pochází z pera v Bernu působícího německého archeologa 

Andrease Heegeho (Heege 2007), ale až na výjimky se vyhýbá prostoru ČR a dalších zemí 

střední a východní Evropy. Zaměřuje se na Francii, země dnešního Beneluxu a Německa, 

Rakousko a Švýcarsko. Na našem území moderní práce tohoto typu zatím chybí, 

pro východní část středoevropského prostoru (Česká republika, Polsko, Slovensko) je 

zpracován Ladislavem Varadzinem (2010) pouze přehled archeologických nálezů hrnčířských 

pecí z 6. - 13. století, ale principům fungování a vývojem vlastních pecí se autor i vzhledem 

ke sporé pramenné základně detailněji nezabýval. Najít shrnující práci o archeologickém 

pohledu na problematiku konstrukčního vývoje hrnčířských pecí v mladším, vrcholně a 

pozdně středověkém období je v českých podmínkách obtížné, snad s výjimkou skoro 50 let 

staré knihy K. Reichertové a V. Nekudy (1968) nebo stručného textu R. Zatloukala (2000). 

Do diskuze o problematice vývoje hrnčířských pecí významně přispívají badatelé z dalších 

oborů, hlavně etnografie a dějin umění. Právě knihy V. Scheuflera (Scheufler 1972), 

H. Landsfelda (Landsfeld 1950), či etnograficky zaměřený článek  R. Snášila (Snášil 1970)aj., 

přináší pro české země alespoň trochu světla do novověkého a recentního vývoje konstrukce a 

fungování těchto výrobních zařízení. 

V předkládané práci budeme využívat pro vzájemné pochopení z velké části 

terminologii a typové rozdělení jak jej navrhli již v roce 1968 V. Nekuda s K. Reichertovou, 

pro lepší popisnost jej doplníme o kategorii diagonálních pecí užívanou A. Heege (2007). 

Ačkoliv ji tento autor užívá pro typologické zařazení hrnčířských pecí v odlišné geografické 

                                                 

1
 Výjimku představují případy, kdy bylo střepiště odkryto na parcele, kde je historickými prameny prokázána 

existence hrnčířské dílny (např. Žegklitz – Vitanovský – Zavřel 2009). 
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oblasti, dobře poslouží i u nás, ve vývoji a typovém spektru středověkých pecí se naše země 

takřka nelišily od západních sousedů. Terminologie, resp. typologie užívaná v pracích 

archeologů vychází z obsáhlé technologické literatury, především zahraniční. 

V případě vrcholně a pozdně středověkých pecí nejsou však v Evropě známy příklady 

stavebně kompletně dochovaných exemplářů, tudíž rekonstrukce a funkční schémata nelze 

srovnat a uznat tak danou variantu. V předkládané práci uvedené rekonstrukce středověkých 

hrnčířských pecí jsou hypotetické, založené na srovnání odkrytých pozůstatků s recentní (a 

stavebně v kompletnosti dokumentovanou) podobou těchto výrobních zařízení a také aplikací 

zkušeností z praxe. 

2.2 Základní charakteristika a typologie tradičních hrnčířských pecí 

Ve vrcholném středověku na našem území již nepředpokládáme používání 

nejprimitivnější technologie, tedy výpal v otevřeném ohni či jámě (Scheufler 1972, 70). 

Keramika už byla vypalována ve specializovaných pecích, tedy zařízeních, které můžeme 

zjednodušeně charakterizovat jako: „uzavřenou, či alespoň částečně uzavřenou komoru, 

většinou relativně trvanlivou, opakovaně užívanou a nepřenosnou, ve které je umístěna 

vsázka a která během výpalu umožňuje generovat, udržovat a vést teplo na tuto vsázku“ 

(Heege 2007, 13). Pokud je v rámci pece prokázána existence pevné, s konstrukcí pece 

stavebně propojené (ale samozřejmě pro oheň a zplodiny propustné) přepážky mezi topným a 

vypalovacím prostorem, jedná se o dvouprostorovou hrnčířskou pec. Jestliže použití tohoto 

pevného dělícího prvku prokázat nemůžeme, nebo byl zbudován tak, že mohl být mezi 

jednotlivými výpaly rozebírán a nebyl pevně stavebně propojen s konstrukcí pece, hovoříme o 

peci jednoprostorové. Pro typologické zařazení je klíčové vzájemné postavení ohřevného 

média – ohně a vsázky vypalovaných keramických nádob v rámci tělesa pece. Pokud bylo 

topeno pod vsázkou, zplodiny skrz ni směřovaly přirozeně vzhůru, hovoříme o peci vertikální. 

Jestliže hořel oheň v rámci pece vedle vsázky a zplodiny z něj do ní prostupovaly z boku, 

označujeme ji jako horizontální. Jako pece diagonální budeme nazývat taková vypalovací 

zařízení, u nichž zplodiny pronikaly do vsázky také z boku, ale neprostupovaly jí 

vodorovným směrem, nýbrž šikmo vzhůru, podlaha topného prostoru se u nich nacházela níž 

než podlaha prostoru vypalovacího.  

Řadu historických hrnčířských pecí není možné přiřadit k ani jednomu 

ze jmenovaných typů, takové pece představují jakési smíšené formy. Lze předpokládat, 

ačkoliv důkazy pro toto tvrzení už není pro archeologizované hrnčířské pece možné podat, že 

řada pecí představovala původně tyto smíšené typy. Vzájemné postavení topného a 
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vypalovacího prostoru určuje převažující směr proudění zplodin. Technologická literatura i 

zkušenosti z praxe však hovoří o nutnosti přivádět zplodiny do vsázky z různých směrů, 

potřebě vzájemného srážení se jejich proudů a turbulencích, případně změně jejich směru 

v průběhu výpalu. Všechny tyto jevy způsobují celkové zkvalitnění a maximální 

rovnoměrnost výpalu v celé vsázce. 

2.3 Česká republika 

 Dostupné archeologické prameny nás informují o faktu, že na našem území byly 

po celý raný středověk užívány výhradně pece vertikální. Zdá se, že hrnčíři při stavbě pecí 

dále těžili z technologických tradic starších období, užívání vertikálních pecí se zřejmě 

rozšířilo a ujalo také v rámci provinciálního prostředí římské říše. Zda se u nás v raném 

středověku jednalo o vertikální pece jednoprostorové či dvouprostorové, nelze vzhledem 

k torzovitosti objevených exemplářů až na případ dvouprostorové pece ze Sadů u Uherského 

Hradiště (Hrubý 1965, 50) rozhodnout. Teprve ze 13. století, které tvořilo v českých zemích 

přelom mezi raným a vrcholným středověkem, známe nálezy pecí, které můžeme s velkou 

pravděpodobností řadit k typu diagonálnímu a horizontálnímu. V Čechách se jedná o torzo 

hrnčířské pece III/1 z České Lípy (2. pol. 13. století, Gabriel 1979, 257 – 265)se dnem 

členěným nízkým soklem na více zahloubenou část při topném otvoru a část vyvýšenou, kde 

byla nejspíš umístěna větší část vsázky, můžeme o ní tedy hovořit jako o peci v pravém slova 

smyslu diagonální. Na Moravě pak mezi nejstarší diagonální hrnčířské pece patří superpozice 

pecí z Mstěnic (13. století, Nekuda 1963, 65), pec č. 927 a 925 z Jihlavy – Křížové ulice(2. 

pol. 13. století, Zatloukal 1998, 28 - 29) a  hrnčířská pec ze Starého Města u Uherského 

Hradiště (přelom 13./14.století, Galuška 2003,591 - 609)
2
. Posledně jmenovaná pec ze 

 Starého Města tvoří v rámci poznaného dobového fondu hrnčířských pecí u nás mezistupeň 

k dalšímu vývoji ve 14. a 15. století, tedy k rozšíření pecí horizontálních s rovným dnem a 

tahy vybudovanými na podlaze z kazových nádob. Má sice mírně zahloubené topeniště a 

nízký střední sokl (jazyk) jako starší diagonální pece, ve Starém Městě na něm však zůstaly 

in situ podkladové nádoby od posledního výpalu (zde se jednalo o opakovaně pro tento účel 

užívané, dnem vzhůru postavené, velké bezuché hrnce), které nesly vsázku. Navyšovaly 

střední sokl (jazyk) v podlaze pece, tvořily vnitřní stěny tahů a bylo do nich opřeno jejich 

přemostění. Jak již bylo řečeno, vynášely společně s obvodovými stěnami hmotnost vsázky 

                                                 

2
 Nálezy pecí ze Mstěnic a Jihlavy odpovídají typu tzv. horizontálních pecí s (středovým) jazykem, rozšířenému 

v 11. – 13. století po celé střední a západní Evropě (liegende Ofen mit Ofenzunge, Heege 2007, 69)  
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pece
3
. Tohoto principu, kdy je systém tahů budován ze zřejmě původně kazových 

silnostěnných nádob a kamnových kachlů, bylo pak hojně užíváno u mladších vertikálních, 

diagonálních i vyloženě horizontálních pecí s rovnou podlahou. Podle dosavadních poznatků 

se poslední jmenované, horizontální pece rozšířily během 14. a hlavně 15. století a stavěny 

byly zřejmě s drobnými funkčními a konstrukčními obměnami ještě hluboko do novověku. 

Do 15. století datujeme v předkládané práci pojednávaná torza pecí z Prahy, pec z Bakova nad 

Jizerou (Hrdlička 1967, 510 - 524), Domažlic (Procházka 1983), Moravských Budějovic 

(Holub – Merta – Sedláčková 2007, 66 - 69), Nového Strašecí (Volfovi E. a P. 1999), Plzně 

(Doubová – Nechvátal 1996, 41 - 74), Rakovníka (Pochmanová 2003, 19 - 21), do o něco 

staršího období, 2. poloviny 14. století je datována horizontální pec z Žatce (Káčerik 2010, 

455 - 464)  

 Podle výpovědi archeologických pramenů z okolních států mladší, novověký vývoj 

konstrukcí hrnčířských pecí pro výrobu tradiční hrnčiny pokračoval v zdokonalování 

diagonální a horizontální hrnčířské pece. V Porýní se z nich vyvinul až do 20. století užívaný 

typ westerwald, určený pro vypalování kameniny. V jeho případě se jednalo v podstatě 

o diagonální vrcholně středověkou hrnčířskou pec, u níž se za účelem zvýšení dosahované 

teploty zvětšil výškový rozdíl mezi topným a vypalovacím prostorem a později se vydělil i 

samostatný popelník. Jak nás informují ojedinělé publikované tuzemské nálezy (Derner – 

Volf 2010, 171-181), pece se půdorysně zvětšovaly a vyděloval se samostatný, často 

zahloubený topný prostor. Stávaly se jednoznačně dvouprostorovými, zřejmě s pevnou 

cihlovou přepážkou mezi topným a vypalovacím prostorem, tzv. štendrem. Pod topeništi 

začínaly být budovány samostatné popelníky (se zaváděním uhelného otopu od 18. století) a 

pece byly opatřovány komíny. Od takto vybavených horizontálních pecí, jež prvně evidujeme 

ve středoevropském kontextu v 18. století, byl již krůček ke kasselským pecím, oficiálně 

patentovaným v polovině 19. století v jižním Německu a užívaným do současnosti (Heege 

2007, 101). 

2.4 Diskuse 

Není možné popsat vývoj hrnčířských pecí od 13. do 15. století jako přechod 

od budování vertikálního typu pece přes diagonální k horizontálnímu, protože po celé 

vrcholně středověké období a zřejmě i po něm byly současně s pokročilejšími typy a formami 

                                                 

3
 Nález pece ze Starého Města u Uherského Hradiště řadí A. Heege ve své studii k typu tzv. horizontálních pecí 

se (středovým) jazykem z nádob, rozšířeným v Bavorsku a Rakousku ve 14. a 15. století (Heege 2007, 73) 
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pecí zhusta užívány i ty „archaičtější“. Například v rámci hrnčířského okrsku 

na řemeslnickém předměstí v Domažlicích (14. - 16. století, Procházka 1983) zachycujeme 

pece vertikální i horizontální, stejná situace je pozorovatelná i v Praze na náměstí Republiky 

(15. století). V Berouně byla zase objevena pec diagonálního typu s výrazně šikmým dnem 

dobře datovatelná do 2. pol. 15. století (Vyšohlíd, nedat.), tedy do doby kdy jsou již v našich 

podmínkách (a také v rámci téhož berounského výrobního okrsku) běžně užívány pece 

horizontální s vodorovným dnem. Otázku „evoluce“ tohoto výrobního zařízení se pokoušelo 

s různým úspěchem rozluštit více badatelů v různých částech Evropy. Pokoušeli se 

zodpovědět otázku směřující na důvody zavádění diagonálních a horizontálních pecí 

v různých částech kontinentu.  Nejnovější syntéza A. Heege (2007) na tuto otázku do značné 

míry rezignuje, konstatuje pouze, že diagonální a horizontální pece jsou ve středověku 

v západní Evropě novým jevem a představují oproti vertikálním pecím vyspělejší konstrukční 

variantu. Ve druhé polovině 80. let se ji pokoušel zodpovědět W. Janssen (1987, 107 - 119) 

na příkladech odkrytých hrnčířských pecí v Porýní datovaných do merovejského až vrcholně 

středověkého období. Poukázal jednak na masivnější užívání vertikálních
4
 pecí ve starším 

období v jižnějších oblastech, kde byla jejich tradice silnější vzhledem k vyhraněně 

provinciálnímu prostředí (s nímž je tento pecní typ spojován), na dolním Rýnu (a také ve větší 

části Německa) naopak už z tohoto staršího období poukazoval na nápadnou převahu nálezů 

pecí typu diagonálního a horizontálního.
5
 Autor však řadí k horizontálním pecím i typ 

„karolinské kruhové pece“ (karolingische Ringofen), ve které pozdější badatelé správně 

spatřují vertikální hrnčířské pece se středovým pilířem (Heege 2007, 44). Pecí tohoto typu 

byla (nejen) v Porýní objevena celá řada, zajímavé je, že zjevně fungovaly současně s pecemi 

horizontálními a produkovaly identické zboží. Janssenova teorie o používání vertikálních pecí 

pouze v jižních oblastech, především horním Porýní, však novým (a správnějším) zařazením 

„karolinských kruhových (dle Janssena horizontálních) pecí“ mezi pece vertikální ztratila svůj 

kvantitativní argument. 

 Zajímavý je pohled do Karpatské kotliny zprostředkovaný statí Zsólta Vágnera (2005). 

Autor shromáždil publikované nálezy středověkých hrnčířských pecí z rozsáhlého území a 

došel k inspirativnímu závěru, že v takřka celém zvoleném regionu je po celý středověk 

dominantním pecním typem pec vertikální, přičemž pece horizontální datovatelné 

                                                 

4
 W. Janssen (1987) užívá termín „stehende Ofen“, pro krkolomný překlad používáme jednoduše srozumitelný 

termín vertikální. 
5
 W. Janssen (1987) užívá termín „liegende Ofen“ pro pece horizontální a „Ofen mit ansteigendem Boden“ pro 

pece diagonální. 
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do středověku byly objeveny pouze na několika lokalitách v severní části Karpatské kotliny 

(dnešní Slovensko) a pochází až z pozdního středověku. Zároveň v krátkém odstavci shrnuje 

dosavadní bádání o počátcích užívání horizontálních vypalovacích pecí a dává je 

do souvislosti s lokální charakteristikou „mateřské“ oblasti tohoto pecního typu - Porýní, kde 

tamější kvalitní a v masivním množství dostupné hlíny vyžadovaly vyšší stupeň výpalu, 

ve vertikálních pecích jen obtížně dosažitelný. Šíření pecí diagonálního a horizontálního typu 

po střední a východní Evropě v rámci vrcholně středověké kolonizace je pak (nejen pro jeho 

specifické geografické rozšíření v Karpatské kotlině) nasnadě.  

2.5  Typologické zařazení torz hrnčířských pecí odkrytých během výzkumu 

v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad v Praze 

Zatím bez snahy o detailnější pochopení hrnčířského pracoviště (spíše však pracovišť) 

odkrytého při záchranném archeologickém výzkumu v areálu bývalých kasáren Jiřího 

z Poděbrad můžeme sedm zde nalezených středověkých hrnčířských pecí a jejich torz rozdělit 

do specifikovaných kategorií. Pec PII, PIV a PVII patří mezi horizontální, pec PVI mezi 

vertikální, pece PI, PIII, PV nelze pro torzovitost dochování přiřadit k ani jednomu z typů. 

Všechny objevené hrnčířské pece řadíme mezi jednoprostorové. Mějme však na paměti 

nedokonalost tohoto dělení, které nevychází z reálných a autentických principů fungování 

těchto zařízení, tedy ze zkušenosti hrnčířů, kteří s nimi dlouhodobě pracovali, ale používáme 

je pouze jako moderní deskriptivní pomůcku. 

2.6 Rekonstrukce „vertikální, jednoprostorové“ hrnčířské pece ve 14. -15. 

století 

Základní charakteristikou tohoto typu pecí je umístění vsázky vypalovaného zboží nad 

prostor, v němž hořel oheň. Zplodiny, jež vsázku temperují, procházejí vsázkou v převážné 

míře přirozeně směrem vzhůru. 

Budovány byly většinou na kruhovém, nebo jen mírně oválném půdoryse o vnitřním 

průměru mezi 100-180 cm. Ve většině případů byla obvodová stěna proražena jenom jedním 

topným otvorem, více topenišť známe z archeologických nálezů jen u pecí ze Sezimova Ústí - 

Levobřežního předměstí (2 protilehlé topné otvory, Krajíc – Richter 2001, 55, 60, 78). 

Podlaha pecí byla mazanicová, víceméně vodorovná. Pro budování stěn byla ve sledovaném 

období nejvíce používána mazanice, většinou doplněná zlomky kamene, cihel a dlaždic, méně 

než u pecí horizontálních bylo užíváno cihlové zdivo pojené jílem. U dosud u nás 

zkoumaných vertikálních pecí také neshledáváme silný vnější kamenný plášť, jak je tomu 
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často u pecí horizontálních. Stanovení výšky vypalovacího prostoru a formy zaklenutí, pokud 

vůbec nějaké existovalo, je velmi komplikováno nedochováním se vyšších partií obvodových 

stěn, případně výběhů klenby. Klenby mohly být (zčásti) budovány pouze jako jednorázové, 

z větších fragmentů kazových nádob a mazanice, pro tuto konstrukční variantu hovoří 

například početný soubor zlomků s charakteristicky pozměněným povrchem, nalezený 

na střepištích popisovaných v této práci (viz rozbor movitých nálezů, Tab. 9). 

S otázkou zaklenutí pece úzce souvisí i budování samostatného nakládacího otvoru 

z boku, u žádného ze zkoumaných vrcholně středověkých torz vertikálních hrnčířských pecí 

u nás dokumentován není.
6
 Zároveň je však pevné zaklenutí pece nezbytné pro redukční výpal 

keramiky, kdy je na závěr výpalu celá pec neprodyšně uzavřena a zplodiny uvnitř uzavřené 

probarví střep do žádaných tmavých odstínů (Snášil 1970, 333). V pecích s jednorázovou 

klenbou, která byla dost dobře neutěsnitelná, tato technika výpalu nebyla možná. Zda byly 

pro redukční výpal keramiky používány především právě pece vertikální, pro což svědčí jejich 

nápadná početní převaha na Levobřežním předměstí Sezimova Ústí, kde nebyla jiná, než 

redukčně vypalovaná keramika vyráběna, ukáže další výzkum (Krajíc – Richter 2001). 

 Ve vnitřním prostoru byla vybudována z cihel a kazových hrnců či kachlů konstrukce, 

mezi jednotlivými výpaly (z větší části) nerozebíraná, která zajišťovala rovnoměrné rozložení 

hořících zplodin do vsázky pece. O její podobě nemáme ani v případě vertikálních pecí 

přesnou představu, její pozůstatky mohly být v mnoha případech nesprávně interpretovány 

jako vsázka zavalená při výpalu zřícenou klenbou pece. Zabírala prostor při dně pece a sahala 

minimálně do výšky stropu topného otvoru ústícího do vlastní pece. Nahoře ji ukončoval rošt 

z důmyslně seskládaných kazových nádob, na který se rovnala vsázka.
7
 Detaily konstrukce 

tohoto podkladového roštu pro vsázku nám bohužel také jasné nejsou, ale zřejmě se jednalo 

o podobné principy, jaké známe ze zahraničí, vzájemně vzepřené nádoby nad pecními tahy a 

přečnělkové klenby z nádob. Pro stavbu tohoto „roštu“ pod vsázkou se nabízí také střešní 

prejzy, nebylo to však na žádném výzkumu prokázáno. Předpokládaná existence právě 

popsané konstrukce je v rozporu s označením tohoto typu pecí jako jednoprostorových. 

Rozdělovala interiér pece na část topnou při podlaze a část nad touto „přepážkou“, určenou 

pro vsázku vypalovaného zboží. Správnější by tedy bylo hovořit o peci konstrukčně 

                                                 

6
 Výjimku by mohla představovat hrnčířská pec odkrytá na někdejším Pražském předměstí Sezimova Ústí, 

s jistotou to však říci nelze kvůli nejednoznačnosti publikované kresebné dokumentace (Krajíc 1982, 270)  
7
 O užívání kazových nádob, tzv. „kabátů“, jako podkladu pro vsázku, které byly v bezprostředním kontaktu 

s topným prostorem, nás informuje na příkladu recentních vertikálních pecí na zakuřovanou keramiku ze 

Slovácka ve velmi podnětném článku R. Snášil (1970). 
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jednoprostorové, ale funkčně dvouprostorové. Jelikož nám ale není bližší podoba tohoto 

dělícího prvku známa a jistě můžeme říci pouze to, že nebyl vyzděn a pevně propojen 

s podlahou ani stěnami, zůstaneme u označení těchto pecí jako jednoprostorových. 

Otázkou zůstává také používání roštu v topeništi (oddělení popelníku). 

V archeologických pramenech nemáme pro období 14. a 15. století o jeho použití důkaz, 

vzhledem k nízkým teplotám, při nichž byla keramika vypalována (do 1000°C) jej ani nebylo 

třeba. Zároveň je však v konstrukcích pecí běžné užívání cihel, z nichž mohl být jednoduchý 

rošt snadno bez pojiva zbudován. Podobně jako nízký přenosný železný „kozlík“ je na sucho 

z cihel skládaný rošt archeologicky zpravidla nezachytitelný. 

2.7 Rekonstrukce „horizontálních a diagonálních, jednoprostorových“ 

hrnčířských pecí ve 14. -15. století 

 Předkládaný pokus o rekonstrukci by měl podle představy autora reprezentovat 

dobově kromě popsaného vertikálního druhý, u nás běžně užívaný a budovaný typ 

vypalovacího zařízení. Pro něj bylo charakteristické, že vypalovací prostor se nacházel vedle 

prostoru topného a zplodiny z hořícího paliva procházely vsázkou zpravidla horizontálním 

nebo diagonálním směrem. Nejdůležitějším znakem, podle nějž v minulosti na českém území 

objevené exempláře i některé v práci popisované pece z Prahy k této skupině autor řadí, je 

protáhlý, nekulatý půdorys. Nejčastěji byl oválný nebo vejčitý, jeho proporce kolísaly mezi 

160 a 280 cm pro delší osu vnitřního prostoru. Na delší ose pece byl situován topný otvor, 

prolamoval zde stěnu při dně pece. Podlaha byla u typu horizontálního v delší ose víceméně 

rovná, u diagonálního šikmá, sklánějící se k topnému otvoru, nedlážděná, většinou 

mazanicová, často nese stopy vícenásobných oprav. Dna diagonálních pecí, zejména těch 

starších, ze 14. století, nesou stopy původních tahů v podobě různých žlabů či drážek, nebo 

pozůstatky nízkých soklů či příčných prahů. Nálezy diagonálních pecí z mladšího 

období, tedy 15. století mají dno ale zpravidla již nečleněné (Beroun, Vyšohlíd nedat.). 

Při rekonstrukci tvaru a techniky zaklenutí horizontálních hrnčířských pecí jsme silně 

limitováni stavem bádání, neboť až na výjimku pecí z Brna (Nekuda 1963, 65), které jsou 

však svým obdélným půdorysem výjimečné, a pecí z Jihlavy – Křížové ul. (Zatloukal 

1998, 28), které zase patří spíše ještě mezi pece diagonální, neznáme vrcholně středověkou 

horizontální hrnčířskou pec, jejíž obvodové stěny by se dochovaly do výšky více než 50 cm. 

V případě pece PII z námi popisovaného výzkumu v Praze vykazují dochované krátké úseky 

stěn při topném otvoru zejména u jižního úseku, zbudovaného z části z prejzů, náklon směrem 

dovnitř, kterým když promítneme oblouk zaklenutí, dojdeme k výšce vnitřního prostoru v této 
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partii pece cca 150 cm, přesný tvar klenby, její výšku, stavební materiál, popřípadě 

uzavřenost či otevřenost v zadní či vrcholové partii pece však popsat nedokážeme. Většina 

dalších objevených horizontálních a diagonálních pecí z českého území má vnitřní líc 

dochovaných stěn svislý. Starý nález z Brna měl zaklenutí zachováno pouze v úzkém pásu při 

topném otvoru pece a jeho vrchol byl cca 150 cm nad podlahou pece (Nekuda 1963, 80 – 81). 

Vnitřní líce stěny byly u této hrnčířské pece do výšky 50 cm svislé, zaklenutí začínalo až ve 

výšce přibližně 110 cm nad úrovní podlahy těsně za topným otvorem. U pecí objevených 

v roce 1993 v Jihlavě – Křížové ulici bylo kompletně dochováno zaklenutí opět pouze 

v přední části u topeniště, autor používá názvu „tunelovité ústí“ a jeho výška tam činila 43 

resp. 60 cm. U jedné z tamějších pecí se rovněž lépe dochovaly i stěny střední části pece; 

symetricky se naklánějí proti sobě, kdybychom jimi proložili oblouk, byl by jeho vrchol ve 

výšce 120 – 140 cm nad podlahou pece (Zatloukal 1998, 28).
 8

 Klenby byly zřejmě ve vyšších 

partiích často budovány z nádob, někdy speciálně pro tento účel vyrobených, jak nás o tom 

informují nálezy z Žatce (Káčerik 2010), Bakova nad Jizerou (Hrdlička 1967) či Nového 

Strašecí (Volfovi 1999). Pro použití „keramických kleneb“ nemáme u odkrytých 

horizontálních pecí na zpracovávaném výzkumu důkaz, ale vzhledem k nádobám a výmazům 

z takových kleneb nalezeným ve střepištích a v zásypu pece PVI to vyloučit nemůžeme (Tab. 

7:4 – 6). Stejně jako u soudobých nálezů pecí vertikálního typu je třeba i u horizontálních a 

některých diagonálních při rekonstrukci uvažovat o půdorysně neúplném zaklenutí, 

samozřejmě s výjimkou pecí na výpal redukční keramiky, jež musely být zaklenuty 

kompletně.
9
 Nezaklenutá plocha kupole, snad sloužící i jako nakládací otvor, mohla být po 

naplnění pece pro každý výpal nad vsázkou uzavřena jednoduchou lehkou konstrukcí z 

kazových nádob, o jejíž podobě jsme uvažovali už v kapitole o vertikálních pecích. 

Pro takovou formu zaklenutí hovoří u nálezů horizontálních pecí nepřímo také absence 

nakládacích otvorů z boku, nakládání topeništěm by bylo u naprosté většiny zkoumaných 

případů pro malé rozměry nemožné. Bohužel ani pohled do Evropy nenabízí pro období 14. a 

15. století a tento typ hrnčířských pecí lépe dochované exempláře (Heege 2007, Weiser 2003). 

 Při podlaze horizontálních a pravděpodobně i diagonálních pecí byla budována 

konstrukce, jež zajišťovala distribuci tepla z topeniště do vsázky. Jednalo se o systém tahů, 

většinou dvou při bocích a jednoho uprostřed. Byl vybudován, jak nás o tom informuje 

                                                 

8
 V případě jihlavských pecí udávám světlost vnitřního prostoru pece od podlahy kanálů (tahů), ne od horní 

hrany soklu uprostřed pece. 
9
 Viz kapitola Rekonstrukce vertikální jednoprostorové pece ve 14. a 15. století. 
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především torzo pece PII z popisovaného výzkumu na náměstí Republiky v Praze, 

v nejnamáhanějších partiích při topeništi z cihel a ve zbývající části z velkých silnostěnných 

nádob či kachlů (Obr.2). Zatímco právě popsaná konstrukce rozváděla teplo při podlaze pece, 

velká část jej měla zákonitě snahu pronikat do vsázky z vyšších partií topného prostoru. Aby 

tento žár nepoškozoval vsázku, byla nad přemostěním ústí výše popsaných spodních tahů 

směrem do topného prostoru proti topeništi budována přepážka. Bohužel její bližší podoba je 

alespoň částečně známa pouze z nálezů z Brna – Zemského muzea, kde jde o torzo zídky 

vybudované z půlek cihel a celého komorového kachle. Základ pod podobnou svislou 

přepážku, „štendr“, jak se takovému zařízení říká u mladších pecí, můžeme spatřovat také 

ve dvojici cihlových sloupků v peci PII v rámci pojednávaného hrnčířského okrsku v Praze na 

náměstí Republiky. Zachované zdivo spodních partií obvodových stěn pecí ve většině případů 

vykazuje dvě vrstvy, slabší vnitřní, mazanicovou, se zalepenými kusy cihel a kamene, ale 

často už i vyzděnou z cihel pojených jílem, a silnější vnější, plášť vyzděný z kamene na sucho 

či pojeného jílem. Ten měl více účelů. Jednak tepelně izolační, bránil energetickým ztrátám 

během výpalu a příliš rychlému vychladání pece po jeho ukončení. Zároveň měl účel statický, 

pec se během výpalu tepelnou roztažností rozšiřovala do stran a kamenný plášť svou značnou 

vahou sváděl směr těchto sil šikmo do země a obvodové stěny tak kotvil.
10

 Řada 

horizontálních a diagonálních pecí (včetně popisovaných z Prahy) byla rovněž zahloubena 

pod povrch ze stejných, statických a tepelně - izolačních důvodů jako byly opatřovány silným 

kamenným pláštěm. Ten pak bránil i kapilárnímu efektu porézních mazanicových či 

cihlových vnitřních vyzdívek sajících zemní vlhkost, spáry mezi kameny v něm byly úmyslně 

ponechané nevyplněné nebo byly vyplněny jílem.  Ze sledovaného období však známe i 

horizontální pece s jednovrstvou mazanicovou či z cihel nebo kamene zděnou stěnou. 

 Při našich pokusech o rekonstrukci dobové hrnčířské pece narážíme na limity 

nálezového fondu, zejména absenci nálezů vyšších partií celé stavby. Ta stěžuje i posouzení 

otázky, zda byly tyto pece, alespoň některé, vybaveny komíny. Kdyby je popisované pece 

měly, mohly bychom téměř s jistotou usuzovat na kompletní zaklenutí hrnčířské pece.
11

 

                                                 

10
 Statická funkce kamenného pláště mohla být více žádaná u pecí horizontálních, které byly minimálně 

v partiích při topném otvoru kompletně zaklenuty. Pokud by došlo k rozestoupení půdorysu během výpalu a 

nebyl kotven kamenným pláštěm, došlo by k propadu klenby během chladnutí pece. Tento faktor mohl zřejmě za 

absenci kamenných plášťů u vertikálních pecí, jejichž kopulovitá klenba nad centrálním půdorysem byla k sesutí 

během chladnutí méně náchylná (pokud u nich vůbec nějaká pevná klenba existovala). 
11

 Zajímavá je v této souvislosti zpráva z roku 1545, kdy biskup Jan Dubravský nařídil Kelčským, aby hrnčíře 

Chmela napomenuli, aby si dal na pec udělat řádný komín, anebo aby svůj dům ve městě prodal a koupil si jiný 
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 Stejně jako u pecí vertikálních nemáme ani v případě pozůstatků horizontálních 

hrnčířských pecí doklad o užívání roštu v topném prostoru. 

2.8 Rovnání vsázky do vypalovací pece 

Hrnčíři šlo při skládání vsázky do útrob vypalovacího zařízení a následném výpalu o 

minimalizaci škody. V praxi mluvíme o zmetcích, vzniklých ve vypalovaném zboží 

rozmanitými způsoby. 

 V zásadě můžeme na první pohled široký sortiment zmetků rozdělit do čtyř skupin: 

I. Statické poškození – deformace až slepení vsázky vlivem přílišné vypalovací 

teploty či přetížení zboží ve spodních partiích vsázky. 

II. Slepení nádob stékající glazurou. 

III. Odprýsknutí či exploze střepu tlakem vodní páry, tzv. rozpaření střepu. 

IV. Kombinace- zatavení střepiny (III.) z odprýsknutí či exploze do glazury uvnitř 

nádoby.  

Základním pravidlem při nakládání vsázky bylo umožnit hořícím zplodinám 

prostupovat jí co nejrovnoměrněji a minimalizovat teplotní rozdíly v jejích různých partiích. 

Aplikace tohoto pravidla byla přirozeně podmíněna konstrukcí pece, tvarem vypalovacího 

prostoru, který směr proudění zplodin a intenzitu ohřevu různých partií vsázky určoval 

především. I přes sebedůmyslnější způsob nakládání vsázky zkušeným hrnčířem je však jisté, 

že teplotní rozdíl v průměrně velké peci jakéhokoliv typu činil minimálně 150°C mezi 

partiemi při topném prostoru a částí vsázky při odtahu z pece. Zkušený hrnčíř uměl teplotních 

rozdílů v peci využít, pálil v jedné peci najednou širší sortiment zboží, přičemž každý typ 

vyžadoval různý stupeň výpalu (Obr. 3). 

Minimalizace škod během výpalu byla podmíněna jeho dobrým vedením. Hrnčíř 

nesměl spěchat, zejména v počátečních fázích výpalu. Při teplotách do 150 °C se ze střepu 

uvolňovala mechanicky vázaná voda, růst teplot zplodin ve vsázce v této fázi výpalu (mezi 40 

-150 °C) musel být extrémně pomalý (do 50 °C během hodiny). Stejně pozvolný musí být 

výpal i ve druhé nejrizikovější fázi, do 350 - 600 °C, kdy se rozpadá mřížka hlinitých 

sloučenin ve střepu a odchází z nich chemicky vázaná voda a vyhořívají také organické 

sloučeniny (Hanzlíček 2001, 76). Teprve pak je možné začít topit „naplno“ do dosažení 

                                                                                                                                                         

někde před městem, kde by mohl hrnce bez škody pálit. Hrnčíř pálením hrnců předtím „v nějaké boudě“ způsobil 

požár (Nekuda -  Reichertová 1968, 39). 
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pro hrnčinu kýžených 900 – 1000°C, pak zavčasu výpal ukončit uzavřením pece, tedy 

zazděním a utěsněním topného otvoru, aby pec nesála chladný vzduch a přivřením odtahů, 

aby pec chladla co nejpomaleji.
12

 Pec bylo možné otevřít a vsázku vybrat při teplotě uvnitř 

vsázky mezi 50 – 80°C, pokud by byla vybrána dřív, došlo by vlivem teplotního šoku 

k poškození zejména glazovaných kusů. 

2.8.1 Základní principy rovnání vsázky do diagonálních a horizontálních pecí 

Vzhledem k obecné tendenci ohřátých plynů stoupat bylo třeba u diagonálních a 

horizontálních pecí nasměrovat plamen a proud horkých zplodin z topného prostoru 

do spodních partií vsázky. Jinak by bylo zboží při stropu pece přepálené a partie při podlaze a 

v zadní části pece (na opačné straně od topeniště) zase nedopálené. Tohoto cíle bylo 

dosahováno několika prvky. Prvním byla konstrukce při podlaze (I), stručně popsaná 

v kapitolách o rekonstrukci tehdejších horizontálních a diagonálních hrnčířských pecí (Obr. 

2), druhým pak sofistikovaný systém skládání vsázky (Obr. 3) do vypalovacího prostoru(II). 

Důležitá byla rovněž svislá přepážka - štendr(III) mezi topným a vypalovacím prostorem a 

konečně odtahy v klenbě pece (IV), jejichž zavíráním a otevíráním bylo možné distribuci 

tepla do vypalované vsázky rovněž regulovat (Obr. 3). Všechny tyto prvky fungovaly 

v součinnosti a jejich aplikace patřila jistě k nejsložitějším prvkům hrnčířské práce, závisel na 

nich výsledek výpalu, procento zmetků a kvalita produkovaného zboží. 

Ad I: Základní charakteristiku stavební podoby a účelu této konstrukce jsme popsali již 

v kapitole o rekonstrukci dobových diagonálních a horizontálních pecí (Obr. 2). Jednalo se 

vlastně o „tahy“ které jsou dobře dokumentovány u diagonálních a horizontálních pecí 

v západoevropském prostředí (Heege 2007, 15). Navazovaly na spodní partie topného 

prostoru, byly v zásadě jeho pokračováním směřujícím pod vsázku do zadních, od topeniště 

odvrácených partií pece. Mohly být vybudovány pouze dva při bocích pece a vydělovaly tak 

uprostřed jakýsi sokl (či jazyk), nebo tři, dva při bocích a jeden v delší ose pece. Je 

pravděpodobné, že u některých plošně velkých pecí mohlo být budováno tahů ještě více 

(Heege 2007, 21, 74). Jako materiál pro stavbu stěn těchto tahů sloužily u pecí s rovným 

dnem v příčném řezu v teplotně nejnamáhanějších partiích u topného prostoru nejspíš cihly, 

dál do pece pak byly budovány ze silnostěnných nádob a kachlů. Ty byly skládány dnem 

vzhůru a brány byly pro tento účel zřejmě zmetky. Rozměry těchto tahů pravděpodobně 

závisely na celkových proporcích a objemu pece, zejména jejich výška musela růst se 

                                                 

12
 Jiný je průběh ukončení výpalu při výrobě redukční keramiky, o tom blíže R. Snášil (1970). 
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zvětšující se délkou vypalovacího prostoru. Jejich šířku zase limitovaly možnosti jejich 

zastropení, tím pádem sortiment vyráběných nádob či kachlů, tahy jistě kryly důmyslně 

do sebe vzepřené zmetky, inspirativní může být princip zaklíněných džbánků, použitých 

k zakrytí tahů, dokumentovaný v Německu (Weiser 2003, 15). V zastropení tahů byly 

ponechávány mezery, kterými žár z tahů prostupoval do vsázky. Můžeme se domnívat, že 

velikost těchto prostupů v zastropení tahů rostla směrem od topného prostoru do zadních 

partií pece, čímž byl regulován a nasměrován žár právě tam. 

Ad II: Samotným způsobem naložení zboží do pece bylo také možné regulovat proud hořících 

zplodin vsázkou (Obr. 3). V předních partiích při topné komoře a stropu pece, kam by hořící 

plyny měly přirozeně snahu pronikat nejdřív a v největší míře, mohl hrnčíř „zahuštěním“ 

vsázky zplodiny zbrzdit a od takového nežádoucího proudění odradit, naopak v částech 

vsázky topné komoře nejvzdálenějších a v jejích spodních partiích mohl „rozvolněním“ 

skladby vypalovaných nádob či kachlů žár do těchto prostor nasměrovat. Hustotu vsázky 

ovlivňovala především velikost nádob a jejich tvar (velké nádoby – větší mezery – lepší 

prostupnost pro zplodiny) a způsob naložení, zejména „ucpávání“ mezer mezi většími 

nádobami drobnými tvary (Landsfeld 1950, 171). Prostupy ve vsázce hrnčíř rovněž často 

uzavíral střepy ze zmetků nebo zlomky stavební keramiky. 

Ad III: Hlavním úkolem přepážky mezi topným prostorem a vsázkou bylo zabránit 

mechanickému poškození prvních svislých řad vsázky, hrozícímu od přikládaného paliva 

(shození – zbourání řady). Neméně důležitá byla rovněž ochrana těchto prvních řad před 

prudkým vzestupem teploty v počáteční fázi výpalu, kdy plameny z neopatrně přiloženého, 

náhodou více smolnatého kusu dřeva mohly zasáhnout povrch nádoby a kachle a způsobit 

v lepším případě explozi tohoto kusu, v horším případě následné sesutí celé první řady či více 

řad vsázky. Zároveň však tato přepážka bránila zplodinám z topného prostoru v (přirozeném) 

rychlém proudění do horních partií vsázky a pomáhala je nasměrovat do tahů při podlaze, 

které je odvedly do zadních partií pece. Vzhledem k proudnicovému tvaru interiéru pece měly 

zplodiny také tendenci prostoupit vsázkou a celým vypalovacím prostorem jeho půdorysnou 

osou, přepážka byla konstruována tak, že byla právě v ose nejhustší a nutila hořící plyny 

vstupovat do vypalovacího prostoru při bocích. Další významnou funkcí této dělící přepážky 

bylo zastavení části objemu se zplodinami letícího popela, který by jinak v nežádoucím 

množství nasedal na glazované povrchy nádob. 

Ad IV: Jak bylo již uvedeno v kapitole věnované rekonstrukci středověkých diagonálních a 

horizontálních pecí, nepředpokládáme u nich existenci zděného komína v dnešním slova 
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smyslu. Aby byl v peci dosažen žádaný tah, pec dobře hořela, musela být vybavena ve 

vrchlíku klenby (ať už stabilní, nebo mezi výpaly rozebírané) odtahem zplodin. Jestliže 

podlaha topného prostoru byla v rámci celého organismu pece nejnižším bodem, musel být 

odtah zplodin vybudován zákonitě v bodě nejvyšším. Tyto partie jsou z výše uvedených 

důvodů v rámci celé pece nejobtížněji rekonstruovatelné. Jak mohl být řešen odtah zplodin 

z diagonálních a horizontálních středověkých hrnčířských pecí nám však pomáhají si 

představit kompletně dochované pece na westerwaldskou kameninu z 18. - 20. století (Heege 

2007, 89). Tyto v zásadě diagonální pece nebyly vybaveny komíny a odtah zplodin 

zajišťovaly řady průduchů v klenbě pece. Byly v ní rozmístěny v pravidelných intervalech 

po celé délce i šířce a jejich přivíráním bylo možné regulovat proudění zplodin uvnitř pece a 

zajišťovat tak rovnoměrné vypálení vsázky. Podobný princip předpokládáme i u středověkých 

diagonálních a horizontálních hrnčířských pecí, ačkoliv počet těchto odtahů byl 

pravděpodobně, nejen kvůli mnohem menším rozměrům středověkých pecí,
13

 oproti 

recentním typu westerwald mnohem menší (odhadujeme jej na cca 2-4 odtahy v závislosti na 

velikosti pece). 

2.8.2 Základní principy rovnání vsázky do vertikálních pecí 

 Při nakládání vertikálních pecí šlo v obecném smyslu o podobné principy, tedy 

především o minimalizaci teplotních rozdílů v rámci vsázky. Zplodiny z topného prostoru 

měly tendenci stoupat vsázkou co nejrychleji vzhůru. Proto bylo v zájmu hrnčíře zabránit jim 

v průchodu vypalovacím prostorem v partiích přiléhajících bezprostředně k topnému otvoru a 

nasměrovat je do partií od něj vzdálenějších. Za tím účelem byla vsázka při topném otvoru 

rovnána hustěji a zřejmě i rošt pod vsázkou, jež byl u jednoprostorových pecí pravděpodobně 

konstruován z kazových nádob, byl v této části půdorysů hustší, s menšími prostupy a 

v zadních partiích naopak řidší, s většími otvory. Zřejmě z důvodu zmenšení teplotních 

rozdílů uvnitř vsázky byly také některé vertikální pece opatřeny více než jedním topným 

otvorem, dvěma protilehlými či třemi a více rovnoměrně rozmístěnými po obvodu 

základových partií pece. Analogicky pecím horizontálním bylo možné regulovat směr 

proudění zplodin vsázkou pomocí přivírání či otevírání více odtahů v klenbě pece.
14

 

                                                 

13
 U novověkých pecí na kameninu typu westerwald sloužily odtahy v klenbě v závěru výpalu k nasýpání soli a 

barviva do vsázky za účelem vytvoření solné (příp. modře zbarvené) glazury na povrchu nádob.  
14

 Rovnáním vsázky do vertikálních pecí i samotným výpalem v nich se zabýval ve své neobyčejně podnětné 

studii o zakuřované keramice na Slovácku R. Snášil (1970). 



22 

 

2.9 Popis torz středověkých hrnčířských pecí objevených při záchranném 

archeologickém výzkumu v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad v 

Praze 

Celkem sedm během záchranného archeologického výzkumu v areálu bývalých kasáren Jiřího 

z Poděbrad v Praze objevených torz středověkých hrnčířských pecí bylo od západu k východu 

očíslováno podle polohy od I do VII (Obr. 4), v dalším textu a obrazových přílohách budou 

označovány velkým písmenem „P“ jako pec v kombinaci s patřičným pořadovým číslem, PI 

až PVII. Kód uvedený v závorce za označením pece je názvem kontextu v dokumentaci 

záchranného archeologického výzkumu. 

2.9.1 P-I (T30095) 

Podobně jako PII i tato pec přiléhala západní (nedochovanou) obvodovou stěnou ke 

středověké opukové zdi,
15

 obklopující břidlicí dlážděnou plochu, na níž byla pec vybudována 

(Obr. 5). Tato zeď vykazuje v místě, kde k ní obvodová stěna pece z vnitřní strany přimykala 

svislý kolmý ústupek o přibližně 15  cm, do něhož byla nedochovaná obvodová stěna pece 

zaklesnuta.
16

 V úrovni základové spáry obvodové stěny pece se v ústupku nacházela už jen 

jedna cihla, tvořící původně základ levého, západního ostění topného otvoru. Jeho pravá 

strana tvoří okraj dochované obvodové stěny vybíhající severovýchodním směrem, jež má 

délku cca 170 cm a je zbudována na půdoryse obloukové výseče. Nelze bohužel říci, zda byl 

půdorys původně kruhový, vejčitý či oválný. Dochovaná maximální výška této jediné 

dochované části obvodové stěny vůči podlaze pece je 50 cm a tloušťka kolísá mezi 35 a 60 

cm. Byla zbudována jako dvouvrstvá, vnitřní prostor pece obklopovala důsledně cihlová 

vyzdívka (13 cm), pojená jílem, k níž zvnějšku přiléhal plášť z opukového zdiva pojeného 

rovněž jílem (?). Vnitřní líc cihlové vyzdívky je svislý, nejeví žádné známky počínajícího 

klenutí. Vnější líc kamenného pláště je proveden ledabyle, mezi kameny jsou ponechány 

pojivem nevyplněné silné spáry
17

 a působí dojmem zdiva, jež bylo zděno do výkopu a bylo 

v době provozu pece pravděpodobně skryto pod zemí.
18

 Podlaha pece (189, 74 m n. m.) je 

v nevelkém dochovaném úseku rovná, mazanicová, při povrchu silně propálená do šedozelené 

                                                 

15
 V následujícím textu budeme při dataci a interpretaci vycházet ze stručného popisu sond a kontextů, 

zpracovaného společností Archaia. 
16

 Nelze vyloučit, že ústupek vznikl dodatečným přizděním plenty ke zdi v době budování pece. 
17

 Ty mohly být ponechány nevyplněné úmyslně, zamezovaly kapilárnímu efektu pece zapuštěné pod povrch 

(viz kapitola Rekonstrukce horizontálních a diagonálních hrnčířských pecí) 
18

 Pokud by pec byla skutečně budována jako zahloubená, musel by být terén, do nějž by se zahlubovala ve 

výšce minimálně 190, 25 m n. m. , tedy více jak 65 cm nad břidlicovou podlahou (180, 65 m n. m.), kterou však 

považujeme za pochozí a komunikační horizont v době fungování pecí. Tento nesoulad lze vysvětlit úmyslným 

navýšením terénu dílenským odpadem v nejbližším okolí pecí PI a PII. 
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barvy, propálení pokračuje v malém úseku před topným otvorem i mimo předpokládaný 

půdorys pece směrem k jihu. Uvnitř pece nese podlaha stopy oprav v podobě vypálených 

vrstviček tenkých (1 – 2 cm) jílových výmazů a nasedá bezprostředně na břidlicovou podlahu, 

tvořící zřejmě komunikační horizont v době fungování pece.  

Vzhledem k dochování malého torza obvodové stěny nelze pec zařadit k ani jednomu 

z typů, vzhledem k silnému kamennému plášti, jemuž podobný shledáváme i u pece PVII, by 

se snad mohlo jednat o torzo pece horizontální. 

2.9.2 P-II (T29-060) 

Pec měla nejspíše oválný, nebo snad vejčitý půdorys přičemž jižní, boční, stranou přimykala 

k parcelní zdi (Obr. 6). Vnitřní rozměry nelze přesněji určit, ale odhadnutelné jsou na 270 cm 

pro delší osu (přibližně V-Z směru) a 170 cm pro kratší (S-J). Západní část pece, více jak 

polovinu půdorysu beze zbytku zlikvidoval mladší výkop, ale dochovaná východní část patří i 

přesto mezi nejzajímavější torza hrnčířských pecí v rámci celého výzkumu i v širším měřítku 

syntetického studia o těchto technologických zařízeních. Topný otvor byl orientován mírně 

VSV směrem, jeho šířka činí 23 cm, světlá výška nelze určit. Boční ostění topného otvoru 

bylo provedeno z prejzů na výšku. Obvodové stěny se půdorysně dochovaly jen ve dvou 

krátkých klešťovitých úsecích přiléhajících k topnému otvoru, jejich maximální dochovaná 

výška vůči podlaze pece je 45 cm (jižní fragment) a 15 cm (severní fragment) a tloušťka silně 

kolísá, ale nepřekračuje 25 cm. Základ obvodové stěny, ve stejné rovině jako vodorovná 

podlaha vnitřního prostoru (189, 88 m n. m.), je vyzděn z lomového kamene (opuky) 

pojeného žluto-oranžovým jílem a mělce (cca 10 cm) se zahlubuje do starší břidlicové 

podlahy, jenž tvořila pochozí horizont v okolí pece. Jílem je pec rovněž zevnitř vymazána, 

vlivem silného žáru má výmaz šedou barvu a natavený povrch, žárem jsou rovněž silně 

rozpraskány opukové kvádry použité ve stěně. Jižní, k opukové zdi přisazený úsek obvodové 

stěny je proveden z na sráz vedle sebe na výšku skládaných prejzů, užším koncem zasazených 

do jílu na kamenném základě obvodové stěny, v půdoryse má tedy vnitřní líc pilovitý profil. 

Maximální výška zachovaného torza této prejzové stěny je přibližně 45 cm od podlahy pece. 

Nejzajímavějším dochovaným konstrukčním prvkem jsou bezesporu z cihel na jíl seskládané 

dva pilířky a vějířovitě se z nich směrem do vnitřku pece rozbíhající čtveřice cihel. Spočívají 

na mazanicové podlaze pece, přičemž je respektují vrstvy reparačních výmazů z doby 

fungování. Vzhledem k symetrickému umístění v půdorysu pece se jedná o pozůstatek 

dělících přepážek, jejichž zbytek byl zřejmě zbudován z opakovaně používaných nádob a 

mísových kachlů, které se v peci našly v torzální podobě (Obr. 2). Tyto přepážky dělily 
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prostor při podlaze pece do tří tahů rozvádějících zplodiny z topeniště do vypalovacího 

prostoru a sloužily jako podklad pod vsázku. Popsaná konstrukce byla využívána po řadu 

výpalů, jak o tom svědčí do šeda propálený a natavený povrch cihel tvořících zachované 

pilířky. Cihlová část tahů nebyla v této k topeništi přiléhající části mezi jednotlivými výpaly 

rozebírána, svědčí o tom vrstvičky jílu, jímž jsou k sobě cihly pojeny, přepáleného obdobně 

jako vnitřní výmaz stěn pece (zbývající části dělících přepážek byly pravděpodobně budované 

z opakovaně používaných hrnců či kachlů a byly mezi jednotlivými výpaly do určité míry 

rozebírány, poškozené vyměňovány apod.). Pilířky nebyly rozebrány ani po zrušení pece, což 

činí tento relikt hrnčířské pece tolik výjimečným v celém souboru i v širších souvislostech. 

 Ač byla dokumentována pouze východní část s topným otvorem a pozůstatek 

vnitřního vybavení pece, můžeme toto torzo vcelku bezpečně zařadit mezi horizontální 

jednoprostorové pece.
19

 

2.9.3 P-III (S27-003)  

Půdorys byl pravděpodobně vejčitý nebo oválný, ale ani to nelze s jistotou říci (Obr. 

7). Dochované torzo má maximální půdorysné rozměry 100 x 160 cm, jedná se o v zásadě 

vodorovnou podlahu (191, 87 m n. m.) z přepálené mazanice, při povrchu do šeda zbarvené a 

nízké (max 15 cm) pozůstatky obvodových stěn, provedené rovněž z mazanice, do červena 

propálené. Dochovaná tloušťka stěn kolísá mezi 8-12 cm. K severní obvodové stěně přiléhá 

z exteriéru pece od severu základ bloku zdiva (38 x 35 cm) s cihelným západním lícem a 

jádrem z kamene pojeného maltou. Zajímavé je, že do těsného sousedství tohoto bloku zdiva 

probíhá za předpokládanou obvodovou stěnu z vnitřku pece propálená mazanicová podlaha. 

Navíc mazanicová stěna pece při východním okraji bloku zdiva končí, a na propálené podlaze 

vybíhající zde z pece ven není ani stopa po jejím pokračování, jako by zde byla stěna pece 

přerušena otvorem (směřujícím k severu). 

Značná torzovitost ztěžuje typové zařazení, přiléhající blok zdiva a výběžek propálené 

podlahy vybízí k úvahám o dosud pro středověké hrnčířské pece nedokumentovaném 

konstrukčním prvku (komín?). 

2.9.4 P-IV (T26-035)  

Výzkum zachytil již pouze jihovýchodní zhruba třetinu původně zřejmě mírně oválné pece, 

o rozměrech vnitřního prostoru 250 cm (odhad) pro delší osu a 200 cm pro kratší (Obr. 8). 

                                                 

19
 Pilířky mohly hypoteticky tvořit základ svislé dělící přepážky mezi topným a vypalovacím prostorem 

(„štendr“), pak by se jednalo o pec horizontální - dvouprostorovou. 
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Obvodová stěna se svislým vnitřním lícem má jen málo kolísající šířku okolo 15 cm a je 

zbudována jako převážně cihelná zeď z půlek a zlomků středověkých cihel, méně dlaždic, 

zato i celých a nejméně pak z kamene (opuky), pojená žlutým jílem, který směrem 

k vnitřnímu prostoru změnil vlivem teploty svoji barvu na červenou a v líci šedou. Obvodová 

zeď je rozdělena na dva úseky topným otvorem orientovaným k jihu širokým 40 cm, který 

měl svislou východní boční stěnu, západní byla do značné míry destruovaná. Kratší úsek 

obvodového zdiva k topnému otvoru přiléhal od západu, a dosahoval maximální výšky 40 cm 

od základové spáry, resp. 30 cm od podlahy pece. Delší úsek (145 cm) vybíhající od topeniště 

východním směrem se dochoval do výšky 50 cm od základové spáry, tedy čtyř řad cihel 

s jílovým pojivem, a 40 cm oproti podlaze vnitřního prostoru. Ta byla víceméně rovná (191, 

69 m n. m.), mazanicová, do šeda propálená a pokrývala ji několik centimetrů silná vrstva 

popele.  

Zachována zůstala bohužel jen jižní část s topným otvorem, ale oválný půdorys 

ukazuje spíš na ležatou jednoprostorovou pec s tahy budovanými na podlaze pece 

z opakovaně používaných nádob. Ledabylé provedení obvodových stěn a jejich velmi 

nerovný vnější líc s jílovým pojivem přetékajícím ze spár ukazují na to, že minimálně 

dochované partie pece (tedy do výšky cca 50 cm od základové spáry) byly v době fungování 

pece zapuštěny pod zem. I přes zachycení necelé třetiny půdorysu lze odhadnout, že se 

jednalo o pec s největší podlahovou plochou v rámci celého výrobního okrsku. 

2.9.5 P-V (T26-025) 

Pec měla původně takřka kruhový, jen velmi mírně oválný půdorys s delší osou ve směru 

sever-jih dlouhou 140 cm a kratší, západo - východního směru, dlouhou 135 cm (Obr. 9). 

Z původní plochy pece se kvůli narušení dvojicí výkopů od severozápadu a východu 

dochovala jen výseč, odpovídající 1/4 až 1/3 původní rozlohy.  Nejkompaktnější torzo stěny 

se dochovalo v jižní části půdorysu a sahá do výšky maximálně 30 cm ode dna pece. Vnitřní 

líc tohoto úseku zdiva je svislý, stěna je vybudovaná z do červena propálené mazanice se 

zlomky cihel. Dno je rovné (191,74 m n. m.), mazanicové, při povrchu do šeda propálené. 

Na výšku zazděná cihla v plášti pece v jeho jižní části mohla tvořit ostění topného (či jiného 

obslužného) otvoru, svědčí pro to i výrazně jinak (až do černa) propálená partie mazanicové 

podlahy přiléhající zevnitř k místu, kde je zmiňovaná cihla na „ostro“ v obvodové stěně 

zazděna. 

 Torzovitost zachování neumožňuje jednoznačné zařazení k určitému z pecních typů. 

Víceméně kruhový půdorys však ukazuje spíš na pec vertikální. 
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2.9.6 P-VI (S26-009) 

Zachována takřka v celém půdorysu, schází pouze jihovýchodní přibližně čtvrtina, 

která byla zničena při hloubení recentního liniového výkopu (Obr. 10). Byla vybudována 

na pravidelném kruhovém půdoryse, vnitřní prostor měl průměr 180 - 185 cm. Stěny jsou 

svislé, mazanicové, propálené do červena při vnitřním povrchu až do okrově - šeda a pouze 

nahodile jsou v nich použity zlomky cihel a kamene. Vrstvy uloženin přiléhající zvnějšku 

k mazanicovým stěnám pece vykazují mírný stupeň propálení, díky čemuž můžeme takřka 

jistě usuzovat na zahloubení pece během fungování pod terén. Spodní partie stěn, nejlépe 

dochované v severní části půdorysu zde dosahují výšky 45 cm od rovné podlahy pece (191, 

40 m n. m.). Ta je rovněž mazanicová, do červena propálená, a jeví známky vícenásobných 

oprav, vrstvy výmazů různé struktury a propálení. Vzhledem k četným zlomkům mazanice 

s otisky nádob, nalezeným v zásypu vnitřního prostoru pece uvažujeme o užití „keramické 

klenby“. Ta byla konstruována obvyklým způsobem, dna hrnců byla zasunuta do hrdel nádob 

pod nimi a z takto skládaných sloupců byla stavěna stěna nebo klenutí (Tab. 7:4 - 6). Narušení 

výkopem v jihovýchodní části zřejmě zničilo topný otvor a obslužný prostor pece, jeho 

nasměrování na tuto světovou stranu (jih) bylo obvyklé v rámci užší skupiny nejblíže ležících 

pecí PIII – PVII.  

Vzhledem k pravidelnému kruhovému půdorysu řadíme pec PVI mezi vertikální, 

pravděpodobně jednoprostorové pece. 

2.9.7 P-VII (S25-045, v sousední sondě T25 pokračuje jako T25-036) 

Podívejme se blíže na jednu z nejlépe dochovaných hrnčířských pecí v rámci hrnčířského 

okrsku, jako jediná byla dokumentována v kompletním půdoryse (Obr. 11). Ten je vejčitý, 

s vnitřním prostorem s delší osou dlouhou necelých 170 cm a kratší bezmála 130 cm. Pec je 

orientována delší osou S-J směrem, přičemž od J je obvodová stěna přerušena topným 

otvorem, jehož světlost činí takřka 30 cm, druhotně zazděný otvor na opačné straně pece, měl 

šířku rovněž necelých 30 cm. Práh tohoto staršího topného otvoru tvořil prejz položený 

naplocho napříč topeništěm. Původně snad byla otápěna současně ze dvou protilehlých 

stran,
20

 severní topný otvor byl však během fungování zazděn, nebo bylo topeniště během 

funkce přesunuto na opačnou stranu a v poslední fázi byla otápěna jen jižním topeništěm. Že 

                                                 

20
 v případě otopu ze dvou protilehlých stran by se jednalo o dosud podrobněji nepopsaný pecní typ, který by 

zřejmě nešel zařadit do kategorie ležatých pecí ve smyslu poslední syntézy A. Heege (Heege 2007) 
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nebyla v poslední fázi užívání otápěna z obou stran lze říci kvůli přítomnosti silně 

propáleného hliněného vnitřního výmazu na zazdívce severního topného otvoru, který je 

svým stupněm propálení srovnatelný s přiléhajícími stěnami. Rozhodně se tedy nejedná o 

jednorázovou zazdívku topného otvoru na konci výpalu, vymazání zazdívky zvnitřku pece 

na konci výpalu by bylo z pochopitelných důvodů neproveditelné. Obvodová stěna, velmi 

kolísající dochované tloušťky (12 -50 cm) je zděná ze smíšeného cihelno-kamenného zdiva 

pojeného žlutým jílem, žárem měnícím barvu v červeno oranžovou až šedou ve vnitřním líci. 

Zdivo obvodové stěny je konstruováno tak, že při jejím víceméně svislém vnitřním líci 

převládají cihly, ale pokud je dochovaná partie obvodové stěny zrovna silnější, cihel směrem 

k vnějšímu „líci“ ubývá, lze tedy hovořit o cihlové vyzdívce a kamenném plášti. Obvodová 

stěna vykazuje největší tloušťku v severní a jižní části, v partiích bezprostředně přiléhajících 

k topným otvorům, které byly za provozu pece vzhledem k největšímu prohřátí a 

exponovanosti (otvíraly se do předpecních jam, nebyly zakopány pod povrch) staticky více 

namáhány než zbytek obvodové stěny. Maximální výška dochovaných torz obvodové stěny je 

oproti propálené podlaze pece 40 cm (4 řady cihel ve vnitřním líci) a její základová spára je 

ve stejné výšce jako podlaha přiléhajícího vnitřního prostoru pece. Během rozebírání stěn 

pece se zjistilo, že její nejspodnější partie jsou při vnitřním líci utvářeny z dooranžova 

propáleného jílu s vodorovně kladenými velkými zlomky prejzů. Vnější líc obvodových stěn, 

podobně jako u zbývajících pecí v nejbližším okolí (PIII – PVII), vykazuje známky zdění do 

výkopu, pec byla tedy zřejmě minimálně do dochované výšky zapuštěna do země. Zazdívka 

během provozu pece zrušeného severního topeniště je provedena velice ledabyle. Ve vnitřním 

líci její spodní části jsou použity lomové kameny, ne cihly jako v přiléhajících úsecích 

obvodových stěn kolem ostění topeniště, a směrem ven z pece v zazdívce převládá mazanice, 

různým stupněm propálená, vzduchové kapsy a nakonec v úrovni vnějšího ústí topeniště byl 

zazděn takřka celý hrnec.  Podlaha (190, 54 m n. m.) je na řezu po delší S-J ose vodorovná, 

na řezu po kratší ose vykazuje oblé mísovité prohnutí, s nejhlubším místem o několik 

centimetrů níž, než je na této kratší ose základová spára zdiva obvodové stěny. V podlaze 

pece se proti jižnímu (mladšímu a do posledku fungování pece používanému) topnému otvoru 

objevily při jejím rozebírání v oranžové propálené mazanici dvě podle delší osy hrnčířské 

pece symetrické, vějířovitě se do vnitřního prostoru pece rozbíhající, méně než okolí (tedy 

redukcí do černa zbarvené) propálené šmouhy. Lze se domnívat, že se jedná o efekt 

způsobený v místě šmouh v době fungování pece stojícími, z cihel vybudovanými začátky 

tahů pece, tvořícími společně s opakovaně užívanými nádobami či kachli tři kanály 

při podlaze pece (srovnej s dochovanou situací uvnitř pece PII T29-060). S konstrukcí pece 
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byla již během výzkumu spojována nevelká dlážděná plocha (191 m n. m.) v jejím těsném 

jižním sousedství. Jednalo se o jakýsi v tupém úhlu se zalamující chodníček z dvou řad 

na plocho kladených cihel středověkého formátu (celkem 4 ks) doplněných jednou kompletní 

čtvercovou dlaždicí a dvěma půlkami cihel. Nejsou položeny v maltě ani jílu, byly nejspíš 

pouze zapuštěny do povrchu vrstvy jemného popele pod nimi, který se nacházel v mělké 

okrouhlé jámě o rozměrech 1, 7 x 1, 6 m. Povrch cihel tvořících tento „chodníček“ jeví 

známky slabého propálení a je místy zredukován do černé barvy. Dláždění budí svým 

propálením a polohou před jižním topným otvorem pece dojem obslužné plochy tohoto 

vypalovacího zařízení, vrstva popele pod ním i samotná cihlová podlážka byly označeny již 

během výzkumu jako dvě úrovně výmetišť. Proti této interpretaci svědčí značný výškový 

rozdíl od podlahy pece, která je takřka o 50 cm níž. Tento rozpor lze vysvětlit výrazným 

zvýšením podlahy uvnitř pece v určité fázi jejího fungování, při odebírání vrstev v interiéru 

však nebyla tato mladší, výrazně výše položená podlahová úroveň dokumentována. Ze zásypu 

pece bylo vyzvednuto velké množství střešních prejzů, vybízející k úvahám o jejich zapojení 

do konstrukce pece. 

Vzhledem ke kompletnímu půdorysnému dochování hrnčířské pece se domníváme, že 

se velmi pravděpodobně jednalo o horizontální jednoprostorovou pec s tahy budovanými 

na rovné podlaze z opakovaně užívaných nádob či kachlů. 

2.10 Datování torz hrnčířských pecí 

Možnosti pro chronologické zařazení torz hrnčířských pecí jsou obecně vzato velice omezené. 

Pece postrádají jakékoli architektonické prvky (portály, ostění, klenby), umožňující alespoň 

rámcové uměleckohistorické zařazení, pro dataci více nepomůže ani přiřazení ke konkrétnímu 

pecnímu typu. Základním vodítkem zůstává studium stratigrafických vztahů dochovaných 

pecních konstrukcí a terénů – výkopů a uloženin v okolí pecí. Získané termíny ante resp. post 

quem, společně s rozborem movitých nálezů pocházejících z daných kontextů nám 

(v naprosté většině případů) mohou jako jediné pomoci v řešení otázek, týkajících se 

absolutní chronologie. Nejinak tomu bude i u studovaných torz sedmi pecí, přesnějšímu 

datování kontextů napomůže i rozbor nalezeného souboru mincí (Juřina a kol. 2007, 170 - 

175).  

 V případě pece PI lze konstatovat, že byla založena na břidlicové podlaze a bokem 

přiléhala k poměrně masivní opukové zdi. Stavbu zdi a položení podlahy řadíme k nejstarším 
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stavebním počinům v rámci lokace této části Nového města v poslední třetině 14. století.
21

 

Destrukce pece byla převrstvena uloženinami s nadstandardním podílem keramické složky 

(20 – 50 %), spojitelnými s fungováním hrnčířských vypalovacích pecí v nejbližším okolí. 

Ještě mladší je destruktivní zásah do jejích pozůstatků v podobě výkopu pro základ raně 

novověké (nejspíše parcelní) zdi v 16. století. Na základě těchto stratigrafických pozorování 

pec fungovala v době ohraničené lokací Nového Města v poslední třetině 14. století a druhou 

polovinou 15. století, do níž datujeme nejmladší keramický materiál z vrstev souvisejících 

s fungováním hrnčířského pracoviště v bezprostředním okolí. 

 Pec PII umožňuje asi nejpřesnější datování v rámci celé skupiny sedmi torz 

hrnčířských pecí objevených během výzkumu. Pec svou jihovýchodní boční prejzovou stěnou 

přiléhá těsně k líci opukové zdi, ohraničující břidlicí dlážděný prostor. Zároveň se základy 

obvodové stěny pece z opukových kvádrů do břidlicové podlahy mělce zahlubují. Vnitřní 

prostor pece po ukončení její funkce soužil jako odpadní areál – střepiště pro nadále fungující 

hrnčířské pracoviště v nejbližším okolí. Společně s bohatou kolekcí keramiky, datovatelnou 

do 15. století se do výplně zaniklé pece dostala dvojice husitských mincí a jedno stejně 

datovatelné mincovní falzum (Juřina a kol. 2007, 170 - 175). Ke stěnám pece přiléhaly 

uloženiny s  nadstandardním podílem hrnčířského odpadu z 15. století. Uvedená fakta vedou 

k závěru, že pec byla zbudována v době po zániku prvotní funkce opukovou zdí ohraničené 

dlážděné podlahy, pocházející z doby lokace Nového Města pražského, a přestala fungovat 

před polovinou 15. století. 

 Která z dvojice pecí PI a PII byla vybudována dříve je obtížně říci. Vzhledem 

k hlubšímu založení obvodových stěn pece PII a využití jejího vnitřního prostoru po zániku 

prvotní funkce jako střepiště by mohla být právě pec PII z této dvojice starší. Svědčilo by pro 

to i zahloubení pece PI do vrstev odpadu z výroby, tedy z doby fungování starší pece PII. 

 V rámci čtveřice pecí PIII, PIV, PV a PVI nemůžeme pro nečitelnost stratigrafických 

vztahů danou mladšími narušeními nalézt relativně chronologický vztah a vzhledem 

k založení do totožné vrstvy a takřka stejné nadmořské výšce podlah těchto hrnčířských pecí 

je budeme datovat společně. Pece byly založeny v koutě mezi dvěma zdmi (na severu zeď 

obklopující prostor s břidlicovou podlahou a na východě parcelní zeď směřující z Truhlářské 

ulice do vnitrobloku) z doby lokace Nového Města Pražského, které, jak ukazují vrstvy 

                                                 

21
 Datování konstrukcí autor přejal ze stručného popisu sond a kontextů a harrisových diagramů zpracovaných 

společností Archaia. 



30 

 

promíšené hrnčířským odpadem ke zdem přiléhající, v době fungování pecí stály. Asi 40 cm 

pod pecemi se v tomto koutě nacházela maltová podlaha, obklopující a respektující výrazný 

zahloubený objekt v její jihovýchodní části, zároveň tato podlaha přiléhala k oběma parcelním 

zdem. Pouze výplň pece PVI obsahovala bohatý soubor užitkové keramiky i nádobkových 

kachlů, který však i přes početnost neumožňuje přesnější chronologické zařazení, než dataci 

do pokročilého 15. století, zároveň u těchto pecí schází mincovní nálezy. Na základě 

uvedených, převážně stratigrafických pozorování datujeme celou skupinu do 15. století, spíše 

však do jeho první poloviny. 

 Pec PVII ležela ve východním sousedství již zmíněné parcelní zdi běžící severojižním 

směrem z uliční fronty Truhlářském ulice a byla zahloubena do vrstvy promíšené hrnčířským 

odpadem ke zdi přiléhající. Ve výplni pece byla kromě nepočetného souboru keramiky, 

datovatelného do středověku nalezena husitská mince – flůtek. Po ukončení funkce pece 

zasypanou hrnčířskou pec i k peci přiléhající uloženiny s nadstandardním podílem 

hrnčířského dílenského odpadu převrstvovaly uloženiny datovatelné do 16. – 17. století. 

Uvedená fakta vedou k závěru, že pec byla zbudována v období ohraničeném lokací Nového 

Města pražského v poslední třetině 14. století a přestala fungovat před polovinou století 

následujícího. 

3 Hrnčířské dílny – lokalizace v rámci zástavby 

Další otázka, kterou se budeme v rámci předkládané práce snažit zodpovědět, směřuje 

na dobový počet řemeslníků, přesněji dílen, jež po sobě zanechaly popisované archeologické 

pozůstatky.  Jako dílnu budeme označovat domovní parcelu, na jejíž ploše registrujeme 

vypalovací pec a střepiště, tedy dvě nálezové komponenty, dokládající hrnčířskou výrobu 

(Varadzin 2010,26). Abychom středověké parcely v značně pozměněných terénních 

podmínkách rozpoznali, budeme srovnávat archivní prameny, mapová a plánová díla 

s hmotnými pozůstatky, především zbytky stavebních konstrukcí. Pomůckou budou základní 

historické údaje o domech a jejich vlastnících, zprostředkované pro 14. a 15. století v díle W. 

W. Tomka, historické plány zbořených domů pořízené v souvislosti s výstavbou kasáren na 

jejich místě, mapová díla – plán Prahy Josefa Daniela Hubera, indikační skicu a císařský otisk 

mapy stabilního katastru a některé další.    

 Domovní blok, v němž byly popisovaná vypalovací zařízení a odpadní areály 

objeveny, se v základní půdorysné formě stabilizoval při založení Nového Města pražského. 

Publikovaná údaje o vývoji domovních parcel K. Samojskou (2007) nás informují o stabilitě 
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středověkých hranic mezi domy a parcelami, počty domů v jižní uliční frontě Truhlářské ul., 

severní frontě ulice Na Poříčí i při náměstí Republiky jsou podle výsledků její studie 

od nejstaršího období 80. let 14. století až do současnosti stejné. Parcely byly při lokaci, 

podobně jako v sousedních ulicích, rozměřeny podle modulového systému se základní šířkou 

cca 12 m. V době krátce poté došlo ke sloučení modulových jednotek do stavebních míst, 

jejichž rozloha a tvar se již tehdy stabilizovaly do dnešní podoby. Na tvaru půdorysu a rozloze 

parcel se v některých případech podepsala starší předlokační zástavba, dobře patrné je to 

na nároží ulice Na Poříčí a náměstí Republiky, kde na místě staršího dvorce vznikl roku 1350 

špitál a parcely zde vykazují výrazné nepravidelnosti. 

 Jak jsme uvedli již v kapitole věnované pozůstatkům vypalovacích pecí, můžeme 

datovat hrnčířskou výrobu v tomto prostoru do průběhu větší části 15. století, orientačně ji 

vymezíme lety 1400 a 1470. V první polovině 15. století známe z historických pramenů 

jména několika hrnčířů (latinsky figuli, lutifiguli, ollifex) s nimiž bychom mohli s únosnou 

mírou spekulace objevené pozůstatky dílen spojit (Tomek 1870, 227-228). Byly vlastníky tří 

domů ve frontě směřující do dnešního náměstí Republiky poblíž rohu dnešní Truhlářské ulice. 

Tyto tři domy navzájem v uliční frontě nesousedily, mezi nejjižněji položeným a prostředním 

existoval jeden dům, kde sídlili jiní řemeslníci, a mezi prostředním a nejseverněji položeným 

„hrnčířským“ domem byly dokonce domy dva, kde podle dostupných zpráv hrnčířské dílny 

nebyly. Vzhledem k poloze při rohu Truhlářské ulice a náměstí Republiky však zřejmě 

sousedily zadní části parcel těchto „hrnčířských“ domů. 

 V nejjižněji položeném „hrnčířském“ domě, jenž W. W. Tomek spojil s pozdějším 

domem čp. 1077, je zmiňován k roku 1416 jako vlastník hrnčíř neznámého jména (Tomek 

1870, 227). Žádné další příslušníky tohoto řemesla však mezi vlastníky tohoto domu 

z historických zpráv neznáme, podobně jako v okolních domech je v něm v závěru 14. století 

zmiňován pivovar či sladovna (latinsky braseatorium). 

 Sousední dům čp. 1078, se dle Tomka skládal ve 14. a první polovině 15. století 

z celkem čtyř domů, od jihu k severu označených Tomkem písmeny a, b, c, d. Nejjižněji 

položená část čp. 1078a  nebyla podle písemných zpráv vlastněna hrnčířem, v tomto domě je 

znám kolář Václav (k roku 1383, 1388, 1393), k roku 1419 Petr hřebenář a před rokem 1430 

Jan Mělnický, pláteník. Dále k severu se nacházel dům označený Tomkem jako 1078b, v níž 

jsou ve sledovaném období zmiňováni hrnčíři jako vlastníci vůbec nejčastěji. K roku 1407 a 

1411 hrnčíř Petr (Petrus ollifex resp. Petri figuli), roku 1419 jej koupil od Kateřiny, vdovy po 

hrnčíři Petrovi další hrnčíř, jménem Matyáš (Matthias figuli), který byl podle dostupných 
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zpráv vlastníkem domu i roku 1420 (Mathiae ollificis). K roku 1430 a 1436 je jako vlastník 

tohoto domu uváděn hrnčíř Blažej (Blazkonis ollificis resp. B. figuli). Před rokem 1407 jsou 

v tomto později „hrnčířském“ domě uváděni jako majitelé platnéři a krejčí a byl v něm i 

pivovar či sladovna. V severněji položených domech čp. 1078c a 1078d neznáme ze 

sledovaného období před polovinou 15. století jako vlastníka žádného hrnčíře, jsou zde 

zmiňováni krejčí a kolář. Zato v severněji položeném domě čp. 1079 (resp. domě, 

odpovídajícímu části čp.  1079a, dle Tomka obrácené do plochy náměstí, na rozdíl od části 

čp. 1079b jež byla podle něj obrácena do ulice Truhlářské) známe jména dvou různých 

hrnčířů, kteří vlastnili tento dům ve stejném roce 1417, nejdříve to byl Blažej Kudlata 

(Blazconis Cudlata lutifiguli) a poté Matyáš (Mathiae figuli). V části domu čp. 1079b při 

Truhlářské ulici vlastníky z řad hrnčířů neznáme. Ve středověku zněl název této ulice „platea 

lutificarium“ tedy ulice Hrnčířská, další hrnčíři jsou koncem 14. století zmiňováni v její jižní 

uliční frontě v dnešním domě čp. 1115, s nimi jsou však objevené pozůstatky chronologicky i 

prostorově těžko spojitelné.
22

   

 Pro pátrání po historických hrnčířích, kteří vypalovali zboží v objevených pecích a 

odpad hromadili na zkoumaných střepištích bude nejdůležitější se zorientovat v zástavbě a 

parcelaci v severozápadním rohu pozdějšího kasárenského dvora. Shodou okolností je to 

prostor, v němž je společná výpovědní schopnost historických i archeologických pramenů 

snad nejmenší a orientace v ní nejkomplikovanější. Starší zástavbu a parcelaci zde setřela 

stavba kasáren z 19. století, jejichž konstrukce musely být během archeologického výzkumu 

z větší části zachovány, byly zapojeny do moderního nákupního střediska a neumožnily tak 

úplnou exkavaci.  

Podíváme – li se na plán všech hrnčířských pecí odkrytých během výzkumu, bude nám 

hned na první pohled nápadná jejich prostorová distribuce, jako by se kumulovaly do dvou 

skupin (areálů). První, západní skupina zahrnuje torza dvou hrnčířských pecí, západněji 

položené PI a východněji PII, druhá pak torza pěti pecí, od západu k východu: PIII, PIV, PV, 

PVI a PVII. Druhá skupina je položena východně až jihovýchodně od skupiny první a mezi 

oběma skupinami je proluka 10, 5 m, kde nebyla žádná hrnčířská pec odkryta, v rámci těchto 

dvou skupin však nepřevyšuje vzdálenost dvojice sousedních vypalovacích zařízení 2 m. 

Vydělení těchto dvou areálů ještě podtrhuje výrazně rozdílná úroveň, myšleno nadmořská 

                                                 

22
 V domě, jenž W. W. Tomek spojuje s pozdějším  čp. 1115, se vztahují zprávy o hrnčíři Henslinovi (1378), 

jeho ženě Markétě (1380), Jiřím (1381), Vítkovi (1394). Někteří z nich jsou vlastníky i druhé části domu (mezi 

lety 1378 -1395, Tomek 1870, 229) 
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výška, podlah pecí. U západněji položené dvojice PI a PII se pohybuje okolo nadmořské 

výšky 189, 8 m,
23

 nadmořská výška podlah druhé skupiny pecí se pohybuje mezi 190,5 m n. 

m. a 191,9 m n. m..
24

 Budeme – li hledat odpověď na otázku položenou v úvodu, tedy kolika 

hrnčířům či ke kolika hrnčířským dílnám vypalovací zařízení patřila, vnucuje se po těchto 

povrchních pozorováních o prostorové a výškové distribuci hrnčířských pecí odpověď, že 

dvěma, že každá z těchto skupin patřila k jedné dílně.  

Navrženou představu však boří rozbor stavebních konstrukcí v nejbližším okolí pecí. 

Do doby fungování hrnčířských pecí, tedy pozdního středověku byly během výzkumu 

na základě stratigrafických a stavebně historických pozorování datovány pozůstatky řady zdí 

(Obr. 12). Vzhledem k oprávněnému předpokladu, založenému na vzdálenosti od 

z historických map a plánů známých (a archeologicky během výzkumu potvrzených) uličních 

čar Truhlářské ulice a náměstí Republiky, se areály s vypalovacími zařízeními nacházely 

v zadních traktech parcel vytyčených během lokace Nového Města po roce 1348. Objevené 

základy zdí v nejbližším okolí pecí byly tedy již během výzkumu interpretovány 

zjednodušeně jako parcelní zdi dělící hloubkově domovní blok při nároží Truhlářské ulice a 

náměstí Republiky. Již během výzkumu začal být také zpracováván archivní průzkum, při 

němž se Kateřina Samojská na základě písemných pramenů a historických plánů domů 

z období pozdního středověku až novověku snažila odhalit historickou parcelaci v místě 

pozdějších kasáren. Výsledky, jež jsme stručně shrnuli již v úvodu, však právě 

v severozápadním rohu zkoumané plochy, kde se nacházejí námi pojednávané hrnčířské 

výrobní a odpadní areály, vykazují v rámci celé zkoumané plochy největší míru nejistot. Pro 

tuto část plochy nelze postupovat od celku k detailu, nemůžeme tedy říci, že při uliční čáře 

známe díky historickým mapám, plánům a archivním údajům určitý počet parcel s přesně 

lokalizovanými hranicemi, tyto hranice pak protáhnout kolmo do hloubky domovního bloku a 

na základě takového dělení přisuzovat hrnčířské pece, střepiště a další konstrukce 

k jednotlivým parcelám. Je proto nezbytné postupovat přesně obráceně, v nitru domovního 

bloku, v nejbližším okolí pojednávaných výrobních a odpadních areálů detailně zkoumat 

objevené terénní situace datovatelné do doby fungování hrnčířských pracovišť, pokusit se zde 

vydělit určité stavební a funkční celky a ty pak sledovat směrem k uliční čáře a lokalizovat tak 

historickou parcelaci v této části zkoumané plochy. 

                                                 

23
 PI má podlahu v nadmořské výšce 189,71 m, PII pak 189,88 m. 

24
 PIII má podlahu ve výšce 191, 87 m n. m., PIV 191, 69 m n. m. , PV 191, 74 m n. m. , PVI 191, 4 m a PVII 

v nadmořské výšce 190, 54 m. 
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Asi nejvýraznějším takovým stavebním celkem je plocha přibližně obdélného 

půdorysu o rozměrech minimálně 15 x 9 m
25

 ze tří stran, severní, západní a jižní ohraničená 

středověkou zdí (Obr. 12:1). Ohraničující zeď nebylo možné odkrýt ve východní části, kvůli 

překrytí této její partie rizalitem budovy kasáren. Obvodová zeď patří k nejmasivnějším v 

rámci celé skupiny středověkých zdí odkrytých při výzkumu vůbec, její tloušťka kolísá mezi 

85 a 135 cm, je vyzděna z lomové opuky a pojena vápennou maltou. Plocha touto zdí 

ohraničená byla hned v době výstavby nebo krátce poté kompletně opatřena víceméně 

vodorovnou podlahovou úrovní z hutněné břidlicové drti o mocnosti 15 cm (189, 5 m n. m.). 

V době výstavby obvodové zdi, nebo krátce předtím, jistě však před zřízením podlahy byl pod 

ní do výkopu položen vodovod (Obr. 12:2) ústící do středověké studny nacházející se 

v těsném západním sousedství zdí ohraničené a po položení vodovodu břidlicovou drtí 

vydlážděné plochy. Tato pochozí úroveň později zřejmě fungovala jako komunikační 

na hrnčířském pracovišti vybaveném v jihozápadním koutě dvojicí vypalovacích pecí PI a PII. 

Zajímavým stratigrafickým pozorováním je situace při hrnčířské peci PI, vnější líc 

kamenného pláště pece jeví známky zdění „do výkopu“, pec sama je zbudována na břidlicové 

podlaze (mazanicová podlaha interiéru pece je cca 10 cm nad břidlicovou podlahou) a vrstvy 

zvnějšku přiléhající k plášti pece (do nichž se pec zahlubovala) jsou tvořeny ve velké míře 

odpadem z výroby. Na základě tohoto stratigrafického vztahu lze tedy říci, že pec PI byla 

budována v době, kdy v jihozápadním koutě dlážděné a zdí ohraničené plochy existovala 

deponie odpadu, do něhož byla pec zakopána, nebo byl tento odpad kolem pece úmyslně 

nahromaděn během výstavby pece za účelem zlepšení izolačních a statických vlastností pece. 

Zajímavý je vztah i druhé hrnčířské pece PII, která se kromě pece PI na této dlážděné ploše 

nacházela. Ta byla zbudována při jižní obvodové zdi a břidlicovou podlahu v těchto místech 

dokonce narušovala. Byla do ní o cca 10 cm zahloubena a obvodové stěny pece byly 

v základových partiích budovány z velkých opukových kvádrů, které mohly dost dobře 

z obvodové zdi této dlážděné plochy pocházet. Vztahy obou pecí (PI a PII) k dlažbě, fakt že ji 

porušovaly a v době jejich fungování se na jejím povrchu hromadil výrobní odpad, do nějž 

byla pec PI zahloubena, vybízí k úvaze o předchozím zániku původní funkce, pro niž byl 

břidlicovou podlahou opatřený prostor původně dost náročně zbudován.  

                                                 

25
 Je velmi pravděpodobné, že břidlicí dlážděná plocha pokračovala až k parcelní zdi odhalené v jihovýchodním 

sousedství, běžící severo – jižním směrem a navazující na parcelní zeď, ze západu ohraničující dnešní dům čp. 

1110 v Truhlářské ulici (viz text dále). Pak by celkové rozměry této dlážděné plochy byly 9 x 24 m.   
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Druhou konstrukcí, již můžeme na zkoumané ploše dobře interpretovat a při našich 

úvahách o historické parcelaci se o ni opřít, jsou pozůstatky zdi, jež byla dokumentována 

(v nekompletní) délce 13 ,5 m a severo – jižním směru jihozápadně od právě popsané 

dlážděné a opukovou zdí ohraničené plochy (Obr. 12:3). Je vyzděna převážně z břidlice 

v kombinaci s menším množstvím opuky a pojena vápennou maltou. Pozůstatky této zdi 

vydělují z východněji položené, druhé skupiny pěti hrnčířských pecí nejvýchodněji položenou 

PVII. Zeď je nepochybně středověkého stáří a jako o jedné z mála dochovaných, 

do středověku datovaných zdí, o ní můžeme vcelku bezpečně říci, že se jedná o zeď parcelní. 

Svým směrem totiž navazuje na západní hraniční zeď domu předcházejícího dnešnímu domu 

čp. 1110 v Truhlářské ulici (v minulosti zvaného též Kolínských, Samojská 2007) a jedná se 

tak o zeď dělící hloubkově parcely dvou domů směřujících do dnešní Truhlářské ulice. 

Po studiu stratigrafických vztahů vrstev východně a západně od této zdi, lze s jistotou říci, že 

vrstvy promíšené dílenským odpadem v okolí pece PVII, resp. PIII, PIV, PV a PVI k této zdi 

přiléhají, respektují ji, a tím pádem tato zeď plnila svoji hraniční funkci v době existence 

hrnčířského pracoviště. Na počátku vyslovená úvaha o počtu hrnčířských pracovišť, 

vyslovená na základě prostorové distribuce pozůstatků hrnčířských pecí musí být na základě 

vztahu této pece a parcelní zdi zavržena. Pec PVII zcela jistě ležela na ploše jiné parcely než 

ostatní pece východněji položené skupiny (PIII, PIV, PV a PVI). Velmi pravděpodobně ležela 

v zadní části parcely při dnešní Truhlářské ulici, od zbytku této parcely blíže uliční čáře 

oddělovala pec PVII středověká zeď běžící od zmiňované parcelní zdi (Obr. 12:3) kolmo 

východním směrem. Na rozdíl od ní je však zbudována z převážně z opuky. Hmoty obou zdí 

jsou provázané a středověké vrstvy s hrnčířským dílenským odpadem obě tyto konstrukce, 

tvořící severozápadně od pece PVII kout, respektují.  

Další konstrukcí, která utvářela ve sledovaném, pozdně středověkém období podobu 

severozápadní části zkoumané plochy je hluboce, až na úrovni povrchu štěrkopískového 

podloží založená opuková zeď pojená maltou (Obr. 12:4), běžící východo – západním 

směrem a od jihu ohraničující celou detailněji popisovanou část výzkumu. Můžeme ji 

sledovat v celkové délce přesahující 34 metrů a proměnlivé síle kolísající mezi 0, 6 a 1 m. 

Východní okraj, tvořený nárožím, od něhož se pak zalamuje kolmo k jihu směrem k dnešní 

ulici Na Poříčí, se nachází přibližně 7 m východně od parcelní zdi zmiňované v souvislosti 

s pecemi PVII a skupinou pecí PIII-PVI. Od tohoto východního nároží pokračuje přes křížení 

se zmiňovanou parcelní zdí dále k západu, kde se po 27 m dlouhém rovném úseku nárožím 

opět zalamuje kolmo k jihu. Nápadná je její takřka rovnoběžná orientace s masivní opukovou 

zdí, která od jihu ohraničuje výše popisovanou obdélnou, břidlicí dlážděnou plochu 
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(Obr. 12:1) s pecemi PI a PII. Plocha mezi těmito dvěma zdmi, nepravidelného lichoběžného 

tvaru je široká v západní části 11 m a při východním okraji, tvořeném parcelní zdí 14 m.  

Od západu není žádnou středověkou zdí ohraničena a končila zřejmě až u obvodové zdi domu 

při náměstí Republiky. I přes svoji značnou rozlohu nebyly na této ploše objeveny pozůstatky 

žádné středověké nadzemní konstrukce, zato však při jejím obvodu tvořeném popsanými zdmi 

je rozmístěna skupina pěti středověkých studen a jímek. V severovýchodním koutě této 

plochy, v koutě tvořeném v ostrém úhlu se setkávajícími zdmi, od východu parcelní a 

od severozápadu zdí ohraničující břidlicové dláždění, pak byla objevena skupina hrnčířských 

pecí – PIII až PVI. Uvedená charakteristika ukazuje na ve sledovaném, pozdně středověkém 

období, otevřené prostranství, dvůr či zahradu, v němž byly umístěny studny, odpadní jímky a 

vypalovací zařízení patřící k hrnčířskému pracovišti. V koutě plochy, kde se hrnčířské pece 

nacházely, byla pod těmito pecemi odkryta maltová podlaha (Obr. 12:5) o rozměrech 

přibližně 7 x 5 m obklopující zahloubený, pečlivě vydřevený objekt v její jihovýchodní části. 

Podlahu i zahloubený objekt je možné na základě stratigrafických vztahů ke zdem datovat 

do vrcholně středověkého období, samozřejmě do doby před vybudováním pecí a ukazuje 

na možnost existence lehké, tímto způsobem dlážděné a zahloubeným objektem vybavené 

nadzemní stavby. 

Poslední skupinou odkrytých terénních situací, které nám mohou pomoci v utvoření si 

představy středověké parcelní sítě v severozápadní části plochy výzkumu, jsou pozůstatky 

staveb v samotném koutě této plochy, v oblasti nároží dnešních ulic Truhlářské a náměstí 

Republiky. 

Nejblíže tomuto nároží byla ve vzdálenosti necelého metru od severozápadní 

obvodové zdi kasáren odkryta břidlicová zeď pojená vápennou maltou orientovaná ve směru 

západ - východ silná 0, 8 m s průchodem uprostřed odkrytého úseku, jehož šířka je 1,5 m 

(Obr. 12:6). Tato konstrukce s dveřmi oddělovala dvě sklepní místnosti, severnější vybavenou 

valounovou podlahou a jižní nedlážděnou, úrovně jejich podlah se nacházely v nadmořské 

výšce 187, 7 m n. m.. 

Další pozůstatky středověké stavby byly objeveny 8, 5 m severovýchodním směrem 

od popsaných pozůstatků sklepa. Jedná se o základy zdi orientované ve směru jihozápad – 

severovýchod, silné 0.85 m (Obr. 12:7). Na jihozápadním konci zdi je patrné nároží, na které 

od severozápadu v kolmém směru navazuje krátký (0, 9 m) úsek velmi torzovitě dochované 

zdi, silné 0,45 m. Lépe dochovaný, jižní úsek zdi nese přibližně v polovině své délky stopy 

niky v síle zdiva, opatřené zbytkem dřevěného parapetu. Nika se otevírala k severozápadu, 
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kde ke zdi přiléhala dvojice dřevěných trámů, polštářů patřících někdejší podlaze 

ve středověké místnosti, již zdi obklopovaly. Z jednoho z těchto trámů se podařilo odebrat 

vzorek na dendrochronologickou analýzu, která určila jako datum skácení stromu rok 1375. 

Jihovýchodně od popsaných pozůstatků středověkých základů stavby a přiléhajících 

zbytků dřevěné podlahy bylo odkryto ve vzdálenosti 4, 5 m torzo zdi o délce 2, 2 m a síle 0, 6 

m vyzděné z břidlice pojené vápennou maltou (Obr. 12:8). Orientace zdi byla shodná 

s předešlou popisovanou, ve směru jihozápad – severovýchod. Jednalo se o obvodovou stěnu 

sklepní místnosti, jež od ní pokračovala jižním směrem, její podlaha byla v nadmořské výšce 

187,34 m n. m.. Na základě stratigrafických vztahů lze tento sklep datovat do období 

středověku, vzhledem k podmínkám výzkumu v této části plochy (sklepní místnosti 

kasárenské budovy) však nebylo možné zjistit víc o jeho celkovém rozsahu. 

V prostoru mezi dvěma posledními popisovanými středověkými konstrukcemi 

na severu a drcenou břidlicí dlážděnou a opukovou zdí obklopenou plochou (Obr. 12:1) se 

nacházelo výrazné torzo do stejného období datované stavby (Obr. 12:9). Jednalo se 

o základy objektu, původně obdélného půdorysu, jistě můžeme určit pouze jeden jeho rozměr, 

v kompletnosti dochovaná severní obvodová stěna, opět orientována ve směru jihozápad – 

severovýchod byla dlouhá 7, 7 m. Druhý rozměr činil minimálně 6, 6 m, je však velmi 

pravděpodobné, že stavba sahala až k obvodové zdi břidlicí dlážděné plochy, pak by celková 

délka této obvodové stěny byla takřka 11 m. Základ je vyzděn opět z břidlice pojené 

vápennou maltou a jeho šířka se pohybuje kolem 0, 8 m.   

Pro úplnost a doplnění dobové podoby této části zkoumané plochy je třeba zmínit 

dvojici studen či jímek, která se nacházela zhruba uprostřed mezi čtyřmi torzy středověkých 

staveb situovaných severně od rozsáhlé břidlicovou drtí vydlážděné a opukovou zdí 

obklopené plochy s hrnčířskými pecemi PI a PII (Obr. 12:10). Obě jímky byly zbudovány ve 

společném obdélném výkopu, jenž měl rozměry 320 x 230 cm a byl více než metr zahlouben 

do geologického podloží. Jelikož obě jímky jsou v rámci výkopu pravidelně uspořádány, lze  

předpokládat, že vznikly současně. Rozdílně staré jsou však výplně obou objektů. Jižněji 

položená jímka, která má v koruně průměr 152 cm a hloubku 192 cm, obsahovala velmi četný 

keramický materiál včetně kolekce celých nádob z 2. pol. 14. a 1. pol. 15. stol. Druhá, 

severněji položená jímka o průměru 120 a hloubce 274 cm obsahovala minimálně o 200 let 

mladší keramický materiál ze 17. století. 
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Zobrazíme – li všechny popsané středověké zděné nadzemní konstrukce, sklepy i 

jímky a studny v celkovém plánu, získáme zajímavý obraz této části zkoumané plochy. 

Na základě tohoto plánu lze zřejmě vydělit její severní část, vymezenou od severu a západu 

pravděpodobně od středověku stabilními uličními čárami, od východu hranicí parcely čp. 

1110 (dům „Kolínských“, na tuto hranici navazuje dále k jihu běžící odkrytá středověká 

parcelní zeď) a od jihu severní obvodovou stěnou břidlicovou drtí dlážděné plochy . Takto 

vydělená část má půdorys nepravidelného čtyřúhelníku vyplňující prostor sevřený do nároží 

mezi Truhlářskou ulici a náměstí Republiky. Ne náhodou se tento útvar půdorysně kryje 

s ve starých mapových dílech (Obr. 13) zobrazenou nárožní parcelou domu čp. 1079, 

zaniklého při výstavbě kasáren zvaného Zur goldenen Pfeil (U Zlatého šípu), dříve tzv. 

Decapulovského domu. Z historických pramenů sice víme, že ten byl nově vystavěn až roku 

1654 na zbořeništi, ale stabilitu hranic jeho parcely hlouběji do minulosti pravděpodobně 

předpokládat můžeme. Pokud tedy přijmeme hypotézu o v zásadě „středověkých“ hranicích 

této parcely a podíváme se její optikou na během výzkumu v  hranicích této parcely odkryté 

pozůstatky středověkých konstrukcí, nabízí se následující interpretace. V rámci plochy 

novověkého Decapulovského domu existovaly ve středověku minimálně dvě částečně 

podsklepené stavby, jedna v západní části novověké parcely, západní obvodovou stěnou 

tvořící uliční čáru do dnešního náměstí Republiky a druhá, nacházející se v její východní 

části, přiléhající k dnešnímu domu čp. 1110 při ulici Truhlářské. Mezi oběma stavbami 

existovala proluka, jakýsi dvorek, na němž byla umístěna dvojice výše popsaných jímek. 

Na takto navrženou hypotézu o středověké zástavbě navazuje stavební uspořádání 

Decapulovského domu, který původně v 17. století tvořily také dva samostatné domy 

s dvorkem ležícím mezi nimi. Takovou podobu zástavby na této parcele zachycuje i nejstarší 

dostupný a důvěryhodný plán J. D. Hubera z roku 1763 (Obr. 14) a pak i další mapová díla 

zobrazující zástavbu před vybudováním kasáren, indikační skica a císařský otisk mapy 

stabilního katastru (Obr. 13).  

Složitější situace se nachází jižně od plochy pozdějšího Decapulovského domu. Právě 

v tomto prostoru se však nachází většina pozůstatků vypalovacích pecí a rozsáhlá střepiště. 

Nejvýraznějším středověkým stavebním celkem je zde obdélná, břidlicovou drtí dlážděná 

plocha, obklopená masivní opukovou zdí, v jejímž jihozápadním koutě se nacházela dvojice 

hrnčířských pecí PI a PII (Obr. 12:1). Od jihu k ní přiléhá rozsáhlá obdélná plocha ohraničená 

od východu a jihu středověkými zdmi, na níž registrujeme řadu středověkých studní a jímek 

po jejím obvodu a čtveřicí hrnčířských pecí PIII-PVI v severovýchodním koutě. 
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 Základní indicií pro přiřazení těchto dvou rozsáhlých celků k parcelám při uliční čáře 

je vztah vodovodu k břidlicí dlážděné a opukovou zdí obklopené ploše (Obr. 12:1,2). Náročně 

zbudovaný vodovod se spádem k jihozápadu, ústící pravděpodobně do studny v těsném 

západním sousedství této plochy by zřejmě nevedl na sousední parcelu. Vedlo by to 

k sousedským přím kvůli možným problémům s podmáčením terénu a konstrukcí a 

nemůžeme předpokládat ani solidaritu se sousedem, nedisponujícím ve studně dostatečným 

zdrojem vody.
26

 Lépe si lze představit přepad z nádrže či cisterny ústící do studny (či jímky) 

v rámci jedné parcely. Proto nepřisuzujeme (!) břidlicí dlážděnou a opukovou zdí obklopenou 

plochu, původně, i vzhledem k síle obvodových zdí a kvalitě provedení dlažby 

pravděpodobněji zastřešenou stavbu, k parcele při rohu ulice a náměstí (pozdějšímu 

Decapulovskému domu), ale k parcele jižněji položené, při dnešním náměstí Republiky. Tuto 

stavbu, vzhledem k zahloubení její břidlicí dlážděné podlahové úrovně vůči okolnímu terénu 

a těsné blízkosti studny (či jímky, nádrže, cisterny) v západním sousedství, do níž vodovod 

ústil, interpretujeme jako sladovnu či pivovar, přičemž vodovod byl původně nejspíš přepad 

z máčecích kádí na ječmen, ležících zřejmě někde v severozápadním koutě této stavby (obr. 

12:1). Nabízí se i korelace s písemnými prameny. V domě čp. 1078 (jeho části 1078b), je 

předtím, než jej koupil roku 1407 hrnčíř Petr, sladovna (či pivovar, braseatorium) vícekrát 

zmiňována (k roku 1383 a 1388). Poté, co dům koupil hrnčíř Petr, v jihozápadním koutě 

bývalé sladovny vybudoval postupně dvojici hrnčířských vypalovacích pecí PI a PII. Zrušil 

bývalé máčecí kádě a vzniklou terénní depresi začal zaplňovat dílenským odpadem, vzniklo 

zde střepiště. Navržené hypotéze vyhovují také výše popsaná stratigrafická pozorování. 

Jednak přiřazení opukovou zdí ohraničené a břidlicí dlážděné plochy k nejstarší fázi 

novoměstské výstavby (po roce 1375), dále těsně časově navazující položení vodovodu a 

břidlicové podlahy i zprvu zdánlivě nepochopitelné narušení takto náročně zbudovaných 

konstrukcí vypalovacími pecemi a střepištěm.  

Pokud přijmeme navrženou hypotézu, začne se nám obraz dobové zástavby a 

parcelace až nečekaně doplňovat s výpovědí historických pramenů. Po smrti hrnčíře Petra 

koupil jeho dům (čp. 1078b) od vdovy Kateřiny roku 1419 hrnčíř Matyáš. Jistý hrnčíř Matyáš 

je však k roku 1417 zmiňován také (společně s hrnčířem Blažejem Kudlatou) jako vlastník 

domu ve stejné domovní frontě, o dvě parcely dále směrem do ulice Truhlářské. Jednalo – li 

se o tutéž osobu, pro což svědčí i fakt, že dům čp. 1078b po Matyášovi vlastní v letech 1420 a 

1430 hrnčíř Blažej (v pramenech Blazkonis, stejně jako Blazconis – Blažej  (K)Cudlata), byli 

                                                 

26
 Zvláště v oblasti, kde je hladina spodní vody mělko a je jí vždy dostatek vzhledem k blízkosti řeky. 
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hrnčíři Matyáš a Blažej Kudlata provozovateli všech zbývajících při archeologickém 

výzkumu objevených hrnčířských pecí PIII-PVII mezi lety 1417 a 1430 a ve vlastnictví obou 

„hrnčířských“ domů (dle Tomka 1078 b a 1079a) se střídali. Jestliže je pravdivý Tomkův 

údaj, že druhý „hrnčířský“ dům se nacházel o dvě parcely dál (tedy o parcely čp. 1078c, 

1078d) ve stejné domovní frontě, pak ony dvě parcely lokalizujeme severně od parcely 

čp. 1078b, tedy do nároží ulice Truhlářské a náměstí Republiky, pozdějšího Decapulovského 

domu, kde jsme dvě stavby předpokládaly i na základě rozboru půdorysů odkrytých 

středověkých konstrukcí. Parcela, Tomkem přisouzená čp. 1079a, kde jsou k roku 1417 

hrnčíři Matyáš a Blažej Kudlata uvedeni jako vlastníci, by odpovídala spíše nejzápadnější 

části dnešního domu čp. 1110 v ulici Truhlářské. Jak již bylo několikrát uvedeno, k této 

parcele patří bezpochyby výzkumem odkrytá pec PVII, vzhledem k fragmentům parcelní zdi 

v jejím těsném západním sousedství. Poté, co hrnčíři Matyáš a Blažej Kudlata, velmi 

pravděpodobně příbuzní, koupili roku 1419 od vdovy Kateřiny dům po hrnčíři Petrovi, 

přesunuly sem z domu čp.1110 část výroby (nebo výrobu celou),  a provozovaly zde pece 

PIII-PVI. Bývalou sladovnu, kde se v rohu nacházely zříceniny pecí nebožtíka hrnčíře Petra 

(PI a PII), proměnili v rozsáhlý odpadní areál, pro nějž byl její zahloubený interiér jako 

stvořený (Obr. 15). 

Při úvahách o dobové parcelaci na zkoumané ploše a dislokaci hrnčířských dílen 

v jejím rámci bychom neměli zapomenout na výrazný prostorový nárok, jenž s sebou 

provozování tohoto řemesla tradičně neslo. Pro vypalování keramiky bylo třeba značného 

množství dobře proschlého palivového dřeva. V dobovém kontextu se jednalo takřka jistě 

o palivo, dopravené do Prahy na vorech po Vltavě (Žegklitz 1982, 135), tedy dřevo, jež 

muselo po připlavení delší dobu v řádu měsíců až let prosychat, než mohlo být použito pro 

výpal keramiky. Hrnčíř musel disponovat plochou,
27

 kde dřevo nechal schnout a tento sklad 

paliva nemohl být příliš vzdálen vypalovacím pecím a musel být pod otevřeným nebem nebo 

lehkým přístřeškem, kde na dřevo působily sluneční paprsky a proudil jím vzduch.
28

 

V podmínkách této části Nového Města pražského nelze uvažovat o uskladnění na veřejném 

prostranství, jako nejpravděpodobnější se jeví varianta umístění této skladovací plochy 

ve vnitrobloku mezi ulicemi Na Poříčí, Truhlářská a náměstím Republiky. Vzhledem 

                                                 

27
 Hrnčíř Mikuláš Chochol měl r. 1596 „…dříví na dvoře zdělanýho 7 vorů…“ tedy necelých 19 plnometrů 

dřeva!( Žegklitz 1982, 135) 
28

 V souvislosti s rizikem vzniku požárů těchto skladů palivového dřeva je zajímavé opatření v policejním řádu 

města Slavonic z roku 1450, kde nacházíme ustanovení, že hrnčíři neměli mít při svých pecích větší zásobu 

dřeva než na 4 týdny (Nekuda – Reichertová 1968, 39) 



41 

 

k existenci více dílen současně nedaleko od sebe mohli hrnčíři skladovat společně větší 

množství dřeva na jedné ploše, přičemž zadní části parcel uvnitř vnitrobloku k tomu vybízely. 

4 Movité nálezy 

V rámci části předkládané práce věnované movitým nálezům se budeme zabývat jejich 

výpovědní schopností ke zvolenému okruhu otázek. Ten byl vybrán s ohledem na okolnosti, 

především desetiletý odstup od vlastních terénních prací, značným počtem posuzovaných 

movitých nálezů i samotnou povahou školní práce. Kromě stručného popisu jednotlivých 

složek nálezového souboru se budeme soustředit především na vybrané fragmenty, jež více 

vypovídají o technologii výroby. 

4.1 Co je to střepiště? 

V první části se pokusíme i s pomocí zkušeností z praxe lépe charakterizovat povahu 

tohoto specifického druhu archeologického pramene – střepiště, především jeho účel a 

okolnosti vzniku.  

Odpadní areály hrnčířských dílen, jak jsme již uvedli v úvodu kapitoly věnované 

vypalovacím zařízením, jsou s nimi v mnoha případech v těsné prostorové vazbě. Většinou se 

však nejedná o odpadní areál v pravém slova smyslu, ale o peci přiléhající uloženinu 

nevelkého objemu, tvořenou z většiny keramickými zlomky. Ta vznikala v době fungování 

pece při vybírání vypálené vsázky z poztráceného materiálu a fragmenty v ní uložené tvořily 

pouhý zlomek objemu všech zmetků vzniklých při výpalu. Jeho většinu hrnčíři 

od vypalovacího zařízení na střepiště přemisťovali a to se nacházelo v místě, kde na rozdíl od 

bezprostřední blízkosti pece velký objem tohoto odpadu nepřekážel provozu a komunikaci.  

Na druhou stranu bylo v zájmu hrnčíře transportovat odpad na co nejmenší vzdálenost, 

ukládal jej tedy, pokud to jen trochu šlo, na ploše parcely či usedlosti. Často jej druhotně 

použil pro izolaci stěn či podlahy vypalovacích pecí a jiných objektů, zasýpal jím klenby 

místností, vyplňoval terénní deprese či zaniklé zahloubené objekty apod. Pokud to bylo 

dopravně únosné nebo vzhledem k vyčerpání kapacity popsaných úložišť v rámci parcely 

nevyhnutelné, vyvážel odpad mimo vlastní pozemek. K této situaci docházelo často 

v tradičních výrobních centrech, kde vzhledem k provozování tohoto řemesla po dlouhé 

generace byla úložiště odpadu v rámci parcel záhy zaplněna. Vznikala tak rozsáhlá střepiště 

sloužící k ukládání odpadu více dílnám současně, situována většinou v extravilánu sídel, 

případně byl odpadem vyrovnáván povrch komunikací, zpevňovány břehy toků apod. 

Celkově lze říci, že zacházení s odpadem bylo v případě hrnčířské výroby velice individuální 
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a vycházelo z prostorových možností jednotlivých dílen, doby trvání jejich provozu a řady 

dalších faktorů. 

Exkavace v předkládané práci popisovaného střepiště nebyla možná v úplnosti, neboť 

nad částí jeho půdorysu byly v 19. století vybudovány obvodové zdi kasáren, zapojených 

do budovaného nákupního centra. Tyto novověké konstrukce dělí hlavní střepiště na dvě části, 

půdorysně větší západní a menší část východní. Západní část střepiště, vně kasárenské 

budovy, bylo možné odkrývat včetně nadložních vrstev, zatímco východní část uvnitř 

kasárenské budovy byla zkoumána z úrovně podlah zahloubeného přízemí z doby po polovině 

19. století, při jehož hloubení byla část terénů nad střepištěm odebrána.  Nicméně se zdá, že 

střepiště původně vyplňovalo jednu rozsáhlou terénní depresi přibližně oválného půdorysu 

o rozměrech 16 x 7 m a hloubce od 1,5 do 2 m (Obr. 4, její vznik je blíže popsán v kapitole 

věnované lokalizaci dílen hrnčířů). Kromě této rozsáhlé jámy vyplňovalo střepiště interiéry 

dvojice během fungování hrnčířských dílen zrušených pecí PII a PVI a odpad překrýval 

přibližně 0, 5 m silnou vrstvou větší část plochy bývalé sladovny s pecemi PI a PII 

v jihozápadním koutě (Obr 12:1).  

4.2 Rozbor movitých nálezů 

V materiálu vyzvednutého ze střepišť převládá kuchyňská a stolní keramika. V jejím 

rámci největší procento zlomků pochází z trojnožek, což je jistě dáno jejich největší 

náchylností k poškození během výpalu (odprýsknutí nožky, úchytu resp. ouška). Trojnožky 

byly zřejmě ve většině produkovány uvnitř glazované a většina defektů se na nich projevila 

po prvním výpalu, tzv. přežahu, tudíž převážný počet jejich zmetků je ještě režný, 

neglazovaný. Kamnových kachlů bylo zjištěno menší množství, a to nádobkových a 

výklenkových (nikových) s prořezávanou čelní vyhřívací stěnou. Zastoupeny jsou zlomky 

nástavců, rour, keramických záklopek kamnových tahů a dalších, většinou silnostěnných, 

na kruhu vytáčených předmětů neznámého užití.  

4.3 Kuchyňská a stolní keramika  

4.3.1 Trojnožky 

 Zastoupeny jsou celkem tři základní tvarové varianty. První představuje velká (průměr 

okraje 20-25 cm), oxidačně vypalovaná pánev na třech nohách s vytáčenou trubicovitou 

rukojetí, uvnitř zeleně či žlutě glazovaná (Tab. 1:1). Okraj je utvářen nejčastěji jako přehnutý, 

často zvnějšku prožlabený do nízkého okruží, některé kusy mají okraj prožlabený zevnitř, 

zřejmě pro osazení puklice. Mísovité tělo (výška 8-10 cm), zvnějšku někdy opatřené 



43 

 

v horních přibližně dvou třetinách výšky rytou šroubovicí vykazuje ve spodní třetině často 

velmi výrazný zlom vůči dnu, které je puklicovitě vypouklé, zvnějšku obtáčené. Výška celého 

tvaru včetně nohou se pohybuje mezi 16 - 20 cm. Velmi široké je tvarové a rozměrové 

spektrum trubicovitých rukojetí, nasazených vždy nad jednou z nožek. 

 Druhý typ je menší variantou právě popsaného, včetně typu výpalu a barev vnitřní 

glazury. Celková výška nepřekračuje 15 cm, průměr misky také. 

 Třetí typ představuje hrnek, oxidačně vypalovaný, na třech nohách s ouškem, zevnitř 

glazovaný, zvnějšku někdy opatřený radélkovou výzdobou, většinou však rytou šroubovicí 

(Tab. 1:2). Okraj je nejčastěji vně přehnutý, někdy zevně prožlabený do okruží, vyskytuje se i 

vnitřní drážka pro pukličku. Tvar těla je esovitě prohnutý, přecházející plynule 

do obtáčeného, puklicovitě vypouklého dna. Většinou jsou opatřeny ouškem nad jednou 

z nožek, výjimečně malou trubicovitou rukojetí ve stejné poloze. 

 Kromě výhradně oxidačního výpalu a glazovaného vnitřního povrchu je pro soubor 

trojnožek charakteristické užití dvou typů hmoty. Kusy zeleně glazované jsou vyrobeny z bíle 

se vypalující materiálu, velmi jemné struktury. Kusy opatřené žluto – okrovou glazurou jsou 

vyrobeny z hmoty vypalující se okrově až oranžově, o poznání hrubší struktury než bíle se 

vypalující střep trojnožek zeleně glazovaných. 

4.3.2 Hrnce 

 Představují po trojnožkách v rámci užitkové keramiky druhou nejpočetnější skupinu 

nálezů. Tvarové a velikostní spektrum je natolik široké, že většinu variant, také vzhledem 

k velké fragmentárnosti, není možné popsat. Zdá se, že minimálně některé typy byly vyráběny 

v obou variantách výpalu, redukční i oxidační. Výrazně převažují varianty s uchem, bezuché 

hrnce jsou spíše výjimkou.
29

 Menší varianty, jednouché hrnky, jsou často zevnitř glazované 

(Tab. 2:4), méně často je glazurou opatřen i jejich vnější povrch. Okraje jsou nejčastěji 

utvářeny jako přehnuté, méně často prožlabené do nízkého okruží. Zejména v relativně 

chronologicky mladších částech souboru se objevují přehnuté okraje zdobené mačkáním prsty 

do vlnek. Podhrdlí je u větších hrnců zdobeno jednou, či více rýhami nebo otiskem radélka 

(Tab. 2:1,6). U menších hrnců je radélkem zdobeno nejen podhrdlí ale i celá výduť hrnce. 

Takto zdobené hrnky jsou v některých případech glazovány i zvenku. Početné jsou v souboru 

                                                 

29
 Toto pozorování umožňuje pouze nepočetný soubor kompletních nádob nebo jejich větších částí. 
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také zlomky perforovaných hrnců – ceďáků (Tab. 2:5). Z výplně pece PVI pochází soubor 

torz několika podobných hrnců neobvyklého tvaru a provedení okraje (Tab. 2:2,3). 

 Různorodé je i keramické těsto, z nějž byly hrnce vytáčeny. U menších, radélkem 

zdobených a jedno – či oboustranně glazovaných kusů je použita jemná, na lomu takřka bíle 

se vypalující hmota, užívaná obecně pro glazované (nejčastěji zeleně) zboží (trojnožky, 

miniatury). Jednoduše zdobené, neglazované větší kusy jsou vyrobeny z hmoty po vypálení 

na lomu okrové či oranžové, výrazně hrubší než popsaná hmota vypalující se bíle.  

4.3.3 Džbány 

V souboru je zřejmě zastoupeno bohaté tvarové spektrum, pro značnou torzovitost 

dochování dokážeme alespoň částečně rekonstruovat pouze tři často se opakující varianty. 

První je velký (cca 30 cm) džbán, vyráběný v oxidačně i redukčně vypalované variantě, 

s nízkým hrdlem, širokou výdutí v horní třetině těla, širokým uchem nasazeným těsně 

pod okrajem a druhým koncem přilepeným nad maximální výduť (Tab. 3:1). Na podhrdlí byl 

zdoben dvojicí rytých čar, nad a pod doplněných otiskem radélka. Druhým je původně nejspíš 

obdobně vysoký džbán, zpravidla redukčně vypalovaný, s vyšším, úzkým válcovým hrdlem, 

jednoduchým vzhůru vytaženým okrajem opatřeným svazkem rytých rýh, maximální výdutí 

přibližně v polovině výšky těla a uchem nasazeným těsně pod okraj a druhým koncem 

přilepeným do horní třetiny těla (Tab. 3:2). Na podhrdlí a v horní třetině těla je zdoben 

širokým svazkem rytých rýh, nad a pod doplněnými otiskem radélka. Třetím, snad 

nejpočetněji zastoupeným tvarem je menší džbán, jehož výška nepřesahovala 25 cm. 

Charakteristické je pro něj nízké, vzhůru se kónicky zužující hrdlo většinou pokryté po celé 

výšce pečlivě provedenou rytou šroubovicí (Tab. 3:4), někdy však i hladké, jednoduchý 

vzhůru vytažený okraj a především tělo pokryté v takřka celé výšce radélkovou výzdobou, 

někdy uprostřed doplněnou vlnicí (Tab. 3:3). Maximální výduť se nacházela v polovině výšky 

těla a relativně malé ucho bylo nasazeno ve spodní polovině výšky hrdla a druhým koncem 

nad maximální výduť. Některé tyto džbány jsou oboustranně zeleně glazované, tyto kusy jsou 

pak většinou vyrobeny z na lomu bíle se vypalující jemné hmoty. Nacházíme však i kusy 

redukčně vypalované, někdy zalešťované. Jinak bylo pro výrobu džbánů používáno těsto 

různých barev výpalu i hrubosti, s výjimkou hmoty v rámci celého souboru nejhrubší, užívané 

pouze pro výrobu kachlů a kamnových doplňků. 

4.3.4 Holby a poháry 

Tyto nádoby nacházíme v souboru výhradně v redukčně vypalovaném provedení. 

Tvarové spektrum je velice široké, fragmentárnost však neumožňuje popsat kompletní tvary. 
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Charakteristická jsou úzká dna často s římsovitě profilovanou  patkou, válcovitá či mírně 

vzhůru se rozšiřující těla, bohatá výzdoba otiskem radélka, často dvou typů na jednom kusu, 

výškové dělení lištami a jednoduché vzhůru vytažené okraje. Redukční výpal byl velice 

kvalitní, vnější povrch stříbřitě šedé barvy je někdy zalešťován (Tab. 4:2). 

4.3.5 Lahve 

Tento typ nádob byl vyráběn výhradně oxidačně vypalovaný. Charakteristické pro ně 

bylo úzké hrdlo, při okraji se doširoka rozvírající. Samotný okraj měl podobu mělkého 

prožlabeného okruží. Ve většině jsou opatřeny malou výlevkou a těsně pod okrajem je 

napojeno vysoké, ale úzké ucho, druhým koncem přilepené nad maximální výduť. Ta se 

nacházela v horní polovině výšky těla, jež bylo u většiny exemplářů pokryto rytou šroubovicí 

či otiskem jemného radélka (Tab. 4:1). Často se také vyskytuje pouze jeden pás radélkové 

výzdoby, ten je v tom případě tvořen širokým, nejčastěji šípovým motivem. Lahve byly různě 

vysoké, odhadem mezi 12 – 30 cm, na nejmenší tvary plynně navazuje totožný tvar miniatur. 

Řada zlomků je oboustranně zeleně glazovaných, vzhledem k takřka výhradnímu použití bíle 

se vypalující hmoty předpokládáme glazuru jako standardní úpravu povrchu tohoto tvaru 

nádob. 

4.3.6 Poklice 

Představují velice početný soubor, často i kompletních kusů. Rozlišit můžeme dva základní 

typy. Prvním, výrazně početnějším, jsou ve většině redukčně vypalované dvoukónické 

miskovité pokličky menšího průměru (do 15 cm), s knoflíkovitým úchytem se stopami 

odříznutí od kruhu. Úchyt je často ze dvou, méně často ze čtyř stran zmáčknutý prsty. 

Vyrobeny jsou z hrubšího keramického těsta, stejného, z jakého byly vyráběny velké 

neglazované hrnce a jejich vytočení a celkové provedení je velmi ledabylé. 

 Druhým typem jsou velké puklice polokulovitého průřezu (průměr 20 – 30 cm, výška 

bez úchytu 15 – 20 cm). Vypalovány byly výhradně oxidačním způsobem, často zvenku či 

zevnitř glazované. Spodní okraj byl opatřen jakýmsi límcem, užším než maximální průměr 

poklice, jenž zapadal do okraje zakrývané nádoby. Vnější povrch byl pokryt rytou šroubovicí 

(Tab. 4:3) či radélkovou výzdobou. Obtáčené knoflíky těchto poklic byly nejrůznějšího tvaru, 

kuželkovité, kulovité, někdy na nich byly vymodelovány 3 – 4 růžky. Tyto poklice byly 

vyráběny z keramických těst různých typů, pokud byly glazované (Tab. 4:4), jednalo se o bíle 

se vypalující jemnou hmotu. Vytočení těla i obtočení a domodelovávání knoflíků poklic je 

velice pečlivé. 
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4.3.7 Kahánky 

Tvoří snad nejméně početnou skupinu nálezů. Zastoupeny jsou jednoduché miskovité 

tvary s dovnitř zataženým okrajem a výlevkou, někdy s úchytem v podobě svislé rourky při 

vnitřním okraji (k nasazení na hůl). 

4.3.8 Miniatury 

K této kategorii nálezů řadíme veškeré tvary rekonstruovatelné výšky menší než cca 8 cm, 

s výjimkou pokliček a kahánků. Toto kritérium zjevně spojuje nesourodý soubor nálezů. 

Jednak jsou to lahvičky, džbánečky a konvičky, s jedním, výjimečně i dvěma oušky, většinou 

s výlevkou, jejichž výška kolísá mezi 5 – 8 cm. Nalezeno jich bylo značné množství, včetně 

kompletních exemplářů. Vyráběny byly výhradně z bíle se vypalujícího jemného 

keramického těsta a zřejmě měly být původně všechny oboustranně zeleně či oranžově 

glazované, časté jsou však i nálezy neglazovaných přežahů. 

 Několika celými kusy a řadou zlomků jsou zastoupeny miniatury hrnců, s jedním 

ouškem a radélkovou výzdobou na většině povrchu těla. I ty jsou většinou vyrobeny z bíle se 

vypalující jemné hmoty, často oboustranně glazované. 

 

4.4 Kamnové kachle 

4.4.1 Nádobkové  kachle 

Představují nejpočetnější soubor v rámci skupiny kamnářské keramiky (Tab. 5:1,2). Převažují 

zlomky kachlů oxidačně vypalovaných nad redukčními, nepočetné jsou zlomky s vnitřní 

zelenou glazurou. Rozměry kvadratických ústí kachlů je vzhledem k velké fragmentárnosti 

obtížné rekonstruovat, ale zdá se, že se pohybovaly okolo běžného čtvercového formátu 20 x 

20cm a obdélného půlformátu 10 x 20 cm, slepované rohové kachle nebyly v souboru 

registrovány. Výrazně kolísá umístění lišty uvnitř kachlů, nachází se v poloze od polovině 

výšky kachle až po úroveň 2 cm pod okrajem. Rozličná je také úprava okraje a typ formování 

ústí. Některé okraje jsou seřezávané do roviny, jiným je ponecháno obloukovité vyklenutí, 

některé jeví známky formování kvadratického ústí rukou a prsty, jiné nesou zvnějšku stopy 

po formování pomocí rámečku. Dna jsou v některých případech zmačkána do čtvercového 

půdorysu, zřejmě za účelem stavby polygonálních kamen (Tab. 5:3). Vyrobeny jsou výhradně 

z okrově až oranžově se vypalující, výrazně pískem ostřené hmoty (oxidačně vypálené 

exempláře). 
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4.4.2 Nikové  kachle s prořezávanou ČVS 

Niky vykazují v zásadě dvojí různou technologii výroby, lepení z plátů a vytáčení, zda byly 

niky vytáčené používány spíše u rozměrově menších kachlů nelze kvůli velké fragmentárnosti 

zlomků bezpečně prokázat. 

Stejně jako u nadvakrát vypalované užitkové keramiky, tak i u nikových kachlů se 

většina zmetků projevila po prvním výpalu, přežahu a tím pádem bez glazury. V menším 

množství nalezneme však i zlomky exemplářů redukčně vypalovaných. 

Velmi četná je na zlomcích nikových kachlů s prořezávanou ČVS bílá engoba (Tab. 

6:2), aplikovaná na okrově se vypalující hmotu střepu. Pokrývala celý pohledově exponovaný 

povrch kachlů, stěny interiéru niky i prořezávanou ČVS. Engoba byla míchána pro tento účel 

řídká, její kapky a otisky namočených rukou nalezneme na celé řadě vnějších (do tělesa 

kamen obrácených) povrchů nik. Finální barvou kachlů byla jasně zelená, pro jinou barvu 

glazury chybí v míře spojitelné s potenciální místní výrobou doklad. Běžné užívání engoby, 

jež lze v souboru bezpečně prokázat, je novým zjištěním v rámci tuzemské středověké 

hrnčířské (kamnářské) produkce. Obecně se uvažovalo o počátcích engobování v období 

renesance, kdy je od poloviny 16. století na kamnových kachlích a od poslední třetiny 16. 

století i na užitkové keramice její užívání běžným jevem (Berounské zboží). Jakýmsi 

předstupněm používání engob je v souboru rovněž bohatě zastoupená technologie, opět 

výhradně u nikových kachlů s prořezávanou ČVS, kdy komora (nika) kachle je vyrobena 

z hrubě ostřené, oranžovo -  červeně se vypalující hmoty a ČVS, zeleně glazovaná (nebo 

jenom přežahnutá, ale jistě určená ke glazování) je vyformována z jemně plavené, bíle se 

vypalující hmoty. V místě spojení komory a ČVS jsou obě hmoty vzájemně prohněteny, 

zajímavé je, že ačkoliv vykazují vzájemně takové makroskopické rozdíly, během sušení a 

výpalu se ČVS a komora neroztrhly. 

4.4.3 Nástavce, kouřovody a další doplňky 

V střepišti jsou kromě vlastních kachlů hojně zastoupeny i další předměty z materiálu 

(těsta) charakteristického pro kamnářské výrobky. U řady z nich nejsme zatím schopni 

identifikovat jejich funkci, schází nám potřebné publikované analogie, u některých se to však 

podařilo. Nejpočetnější jsou v rámci této skupiny různé nástavce, většinou na kruhu vytáčené 

a následně z více kusů slepované. Mají často podobu jakýchsi „fiál“, které měly zřejmě 

působivě doplňovat architekturu kamnového tělesa (Tab. 7:2). 
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Velice početnou a zajímavou skupinou nálezů jsou zlomky vytáčených (Tab. 7:3) i 

z plátů lepených rour a kuželovitých dymníků. Velice častá je na nich aplikace vodorovných 

pásků, prsty působivě promačkaných do vlnovky. Tyto pásky kryjí a zpevňují místa, kde byly 

roury spojovány dohromady do delších úseků, popřípadě kde se roura napojovala na užší 

konec kónického dymníku. Povrch těchto rour a dymníků je zpravidla jasně zeleně či 

oranžově glazován, nalezneme však i zlomky redukčně vypalované. 

4.5 Technologie výroby, umístění ve vsázce 

Naprostá většina ve střepištích obsaženého materiálu jsou zlomky vypálené keramiky, 

pocházející ze zmetků, tedy zboží, které při výpalu došlo takové újmy, že jej nebylo možné 

prodat nebo v případě dvojího výpalu, už nestálo za to jej glazovat. Na fragmentech 

vyzvednutých ze střepišť můžeme pozorovat určité znaky, jež vypovídají více o detailech 

technologie výroby, bude jim věnována v textu zvláštní pozornost, neboť mají v kontextu 

odpadního areálu v sousedství odkrytých soudobých hrnčířských pecí větší výpovědní 

hodnotu. Patří mezi ně například znaky, jež nám umožňují udělat si lepší představu o umístění 

daného kusu ve vsázce během výpalu v peci. Zachycení většího množství fragmentů nádob 

s povrchem pokrytým vypálenou vrstvou jílu zase umožňuje uvažovat o původně zřejmě 

širokém spektru funkcí kazových nádob a jejich zlomků v konstrukci a vybavení samotné 

vypalovací pece. K technologii se úzce váže otázka dosahované výše teplot, při nichž byla 

keramika vypalována. Ta nám může leccos napovědět i o konstrukci hrnčířských pecí. 

Ve zkoumaném souboru nalezneme početnou skupinu přepálených i nedopálených fragmentů, 

které nám pomůžou tyto otázky alespoň do určité míry zodpovědět. 

 U řady zlomků, zejména z nádobkových kachlů, ale i jiných větších a silnostěnných 

nádob můžeme pozorovat tmavé zbarvení povrchu střepu, které barevně ukazuje na redukční 

výpal, ale jádro střepu má zbarvení ukazující na výpal oxidační (Tab. 8:4,6). Často jsou tyto 

zlomky evidentně vypálené na vyšší stupeň než je obvyklé, většinou vyloženě přepálené, 

tudíž prošly teplotami, při nichž redukční výpal už není technologicky ani možný. 

Při interpretaci této velké skupiny zlomků byly velice důležité zkušenosti z praxe hrnčíře. 

Ukázalo se totiž, že nádoba, která má po jednom oxidačním výpalu „klasické“ zbarvení i 

charakter střepu, je po opětovném oxidačním výpalu při stejných podmínkách o odstín tmavší, 

a po řadě cca 15 dalších oxidačních výpalů ztmavne natolik, že působí dojmem nádoby 

redukčně vypalované. Může za to zjevně opakovaná expozice (často pouze vnějšího) povrchu 

nádoby hořícím zplodinám a letícímu popelu. Domníváme se tedy, že tyto zlomky pocházejí 

z nádob, které v peci mezi jednotlivými výpaly zůstávaly nebo do ní byly opakovaně 
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vkládány, mohly z nich být budovány tahy při podlaze pece, nebo byly do další vsázky 

umísťovány jako podložky či regulátory plamene. 

Řada zlomků pochází z kusů, jež byly do vsázky naloženy nedoschlé a během výpalu 

se v určitou chvíli voda ze střepu přestala stíhat odpařovat a tak explodoval, hovoříme o 

tzv. rozpaření střepu. Při výbuchu, který doprovází zvuková kulisa, se střep roztříští na 

nespočet střepinek a nádoba se většinou celá rozpadne. Obrovské množství střepinek se 

rozlétne do okolní vsázky, nacházíme je pak zalepené v glazovaných plochách, které takto 

výrazně poškozují a činí z nich, alespoň pokud se jedná o vnitřní plochy užitkových a stolních 

nádob, zmetky (Tab. 8:3,5,6). 

Pokud z nádoby odprýskla pouze šupina střepu na části povrchu, je to důsledek jiného 

jevu. Odpařující se voda ze střepu kondenzovala na povrchu přiléhajícího, méně prohřátého 

kusu nebo masivní a pomaleji se prohřívající stěny pece či tahu a nádoba v inkriminovaných 

partiích vysráženou vodu vzápětí do střepu zase nasákla. Při náhlém rychlejším vzestupu 

teploty tato část povrchu odprýskla. Nádoba většinou v základním tvaru výpal přečkala, ale 

ihned po vyjmutí z pece putovala jako jiné zmetky do střepiště. Často však takový zmetek 

vzhledem k rámcové kompletnosti ještě dosluhoval coby součást vnitřního vybavení pece 

(rošt pod vsázkou, tahy) či její jednorázové klenby (viz část o rekonstrukcích dobových 

hrnčířských pecí). V takovém případě může jizvu po odprýsknutí překrývat tenká vrstva jílu 

nebo je potřísněna glazurou.  

Lze tedy říci, že stopy po odprýsknutí či explozi střepu, pokud správně rozpoznáme 

jejich genezi, umožňují jednoznačnou interpretaci, že keramický soubor je alespoň z části 

dílenským odpadem. 

 Řada zlomků nádobkových kachlů vykazuje kápnutí i větší plochy pokryté vrstvou 

glazury. To by samo o sobě nebylo až tak zajímavé (glazované nádobkové kachle jsou 

v souboru, třebaže minimálně, zastoupeny také), ale zajímavější už je fakt, že mezi glazurami, 

které „znečistily“ jejich povrch, naprosto dominuje týž odstín zelené, resp. oranžové, jaký je 

charakteristický pro současně nalézaný soubor trojnožek i některého dalšího užitkového 

nádobí (Tab. 8:7). Glazury je také nápadně často na povrchu kachlů silná vrstva a jsou v ní 

zataveny drobné úštěpky jiných nádob, často užitkových - jako třeba již zmiňovaných 

trojnožek. Do třetice, glazurou potřísněné nádobkové kachle většinou vykazují známky 

nadměrného výpalu, přepálení i ztmavnutí povrchu vlivem opakované expozice - výpalu 

uvnitř pece. Jmenované indicie vedou jednak k interpretaci, že nádobkové kachle byly páleny 
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ve stejné vsázce, jako druhý výpal trojnožek s glazurou. Ta na ně během výpalu roztavená 

stékala a často se jí nashromáždilo uvnitř kachlů (které musely být alespoň v těchto případech 

hrdlem vzhůru) větší množství. Zároveň úštěpky v glazuře zatavené ukazují na společný 

výpal se syrovými nádobami (prokazatelně opět trojnožkami), neboť pouze při prvním výpalu 

(přežahu) dochází k explozi vlivem nedokonalého vysušení či příliš rychlého vzestupu teploty 

v peci. Opakovaná expozice zmetkových nádobkových kachlů zase ukazuje na použití 

v konstrukci pod vsázkou uvnitř pece, na budování tahů, roštů a štendrů, popřípadě (spíše ve 

formě střepů) jako podložka či vzpěrka uvnitř vsázky. 

 Mazanicová nebo jílová vrstva na povrchu střepu, do různé míry propálená, je v 

souboru také četným jevem. Proč byly středověkými hrnčíři nádoby tímto způsobem 

upravovány , pomáhají objasnit především větší fragmenty s touto úpravou, nalezené ve 

výplni pece PII. Pocházejí z užitkových nádob i kachlů, jejich velkých zlomků, ne však 

kompletních kusů a mazanicový nános na jejich povrchu není rovnoměrný či nahodilý, ale 

v podobě pečlivě rukou upraveného nánosu kopíruje lomy fragmentu (Tab. 9). Ty nesou stopy 

opakovaného kontaktu s ohněm, samotný mazanicový nános je také několikanásobný a 

do různé míry vypálený. Četná je v této skupině kombinace velmi tvrdě vypáleného střepu a 

nedopáleného, rozpadajícího se mazanicového nánosu. Ta ukazuje na úmyslné druhotné 

použití zlomku ve vypalovacím procesu. Domníváme se, že se ve většině jedná o zmetky, 

z nichž byla za pomoci mazanice skládána klenba nad vsázkou v některé z pecí, případně 

přepážka (rošt) uvnitř pece nebo jimi byl uzavírán nakládací otvor pece (nebo její odtah 

na závěr výpalu). Byly brány pro tento účel opakovaně a přestávaly plnit funkci až po řadě 

výpalů jejich fyzickým rozpadem a nepoužitelností – přílišnou fragmentárností. Nahrazovány 

byly, jak ukazuje často přepálený a opakovaným vysokým žárem barevně pozměněný střep, 

z vadných kusů tvořících původně tahy při podlaze, které byly pro svoje velké rozměry a 

pevnost opakovaně přepáleného střepu vhodné pro stavbu zaklenutí a různých dalších 

konstrukcí. O těchto formách užití zmetků na jednorázové zaklenutí pece nad vsázkou svědčí 

také etnografické paralely (Obr. 16). 

4.5.1 Závěr 

Při výzkumu v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na v Praze odkryté pozůstatky 

výrobních a odpadních areálů hrnčířských dílen z 15. století patří jistě k nejrozsáhlejším a 

nejlépe dochovaným na našem území. Plošně mimořádný výzkum umožnil poznat i širší okolí 

reliktů řemeslnické aktivity a doplnit tak dobový obraz a zázemí hrnčířských dílen. Díky 

výjimečné poloze v srdci středověké metropole známe z historických pramenů 



51 

 

pravděpodobně i jména hrnčířů, kteří v 1. polovině 15. století objevené dílny provozovali. 

Výhodou byla bezprostřední blízkost vypalovacích zařízení a odpadních areálů, shodná datace 

obou komponent do poměrně úzkého časového intervalu necelého jednoho století zase 

umožnila mimořádně dobře poznat technologii a sortiment výroby. Minimálně dvě z celkem 

sedmi objevených vypalovacích pecí se dochovaly ve výjimečně  dobrém stavu, včetně 

konstrukčních detailů, jejichž dochování je ojedinělé a jejich rozbor přinesl výsledky, které 

zásadním způsobem posunuly naše představy o podobě a fungování těchto výrobních zařízení. 

Zároveň pomohly ozřejmit souvislosti mezi v České republice objevenými torzy hrnčířských 

pecí a vývojem těchto technologických zařízení ve zbytku Evropy. 
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6 Přílohy 

 

Obr. 1. Praha – historické centrum. Plocha záchranného archeologického výzkumu v areálu 

bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad zvýrazněna červeně. 

Obr. 2. Hypotetická podoba tahů při podlaze horizontální hrnčířské pece, zbudovaných 

z opakovaně pro tento účel používaných nádobkových kachlů. 

Obr. 3. Hypotetické naložení horizontální pece vsázkou s odhadovanými maximálními 

teplotami při výpalu. 

Obr. 4. Rozmístění objevených torz hrnčířských pecí PI – PVII a poloha střepiště. 

Obr. 5. Nahoře: Pohled na pec PI od severovýchodu. Dole: Půdorys pece PI. 

Obr. 6. Nahoře: Pohled na pec PII od východu. Dole: Půdorys pece PII. 

Obr. 7. Nahoře: Pohled na pec PIII od východu. Dole: Půdorys pece PIII. 

Obr. 8. Nahoře: Pohled na pec PIV od severozápadu. Dole: Půdorys pece PIV. 

Obr. 9. Nahoře: Pohled na pec PV od západu. Dole: Půdorys pece PV. 

Obr. 10. Nahoře: Pohled na pec PVI od jihovýchodu. Dole: Půdorys pece PVI. 

Obr. 11. Nahoře: Pohled na pec PVII od jihovýchodu. Dole: Půdorys pece PVII. 

Obr. 12. Relikty staveb v okolí hrnčířských pecí a střepiště. Červenou linií vyznačen průběh 

historické uliční čáry. 

Obr. 13. Situace před výstavbou kasáren na císařském otisku Mapy stabilního katastru (1841). 

Obr. 14. Zástavba severně od kapucínského kláštera. Huberův plán Prahy z 60. let 18. století. 

Obr. 15. Předpokládaná parcelace severozápadní části zkoumané plochy, letopočty označují 

časové rozmezí, v němž na parcelách fungovaly z historických pramenů známé hrnčířské 

dílny. 

Obr. 16. Uzavření nakládacího otvoru pece střepy (Pozdišovce SK, podle Plicková 1958). 
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Tab. 1. Trojnožky. 

Tab.  2. Hrnce. 

Tab. 3. Džbány. 

Tab. 4. Lahev, holba, poklice. 

Tab. 5. Nádobkové kachle. 

Tab. 6. Nikové kachle s prořezávanou čelní vyhřívací stěnou. 

Tab. 7. Nahoře: Záklopka, kouřovod,  kamnový nástavec (fiála). Dole: Mazanice s otisky 

nádob tvořících keramickou klenbu pece. 

Tab. 8. Technologické stopy. 

Tab. 9. Technologické stopy – mazanicový nános. 


