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ÚVODNÍ ČÁST

I.

I. 1 . Úvod

Ve většině archeologických situací,
tvoří

keramika

faktu vyplývá
pramenem.
poměrně

nejpočetnější
potřeba

a

často

ať již pravěkých či středověkých,

i jedinou kategorii

nálezů.

Z tohoto

pracovat s keramikou jakožto archeologickým

Archeologové jsou nuceni pracovat

na první pohled zanedbatelnou

součástí

každodenně

života minulého

s touto

člověka

a

na jejím základě konstruovat své teorie. V momentě zpracovávání keramiky
však nastává zásadní problém, který tkví ve

výpovědních

možnostech

keramiky jako archeologického pramene. Otázky, které si archeolog na
počátku

práce s keramikou klade (pokud si

nepoučené

a žádají

odpovědi,

v lepším

případě

klade), jsou

které studium keramiky samo o

neposkytuje. Práce vznikající na
zavádějící, či

vůbec nějaké

základě těchto

konstatují
3

otázek jsou pak

neřešitelnost původních

často
sobě
často

otázek,

z čehož vyplývá posléze skepse, která je dnes spojena s tématem
keramiky.

Předpokladem

tohoto tématu na pomezí

řešení

pro

třeba uvědomit

Spoluprácí s keramology

můžeme

nutnost interdisciplinárního

hrnčíři) můžeme dospět

zodpovědět

pokusit

si pozice

keramika je

(technology keramiky)

odborníky ( etnografy a samotnými
otázek, které se

uvědomění

několika vědních oborů Středověká

jedním z témat, u kterých si je
studia.

této situace je

středověké

na

a

dalšími

k formulování

základě

středověké

keramiky.l Jedním z mála těchto "řešitelných témat" je problematika
produkce

středověké

keramiky a jejích technologií.

Téma technologie výroby

středověké

keramiky je podle mého názoru

velice nosné a ve srovnání se sousedními oblastmi je v Čechách téměř
neprobádané, v obecné
středověkého člověka.

rovině

zapadá do

schématu studia života

Jednou z otázek, které se tato práce pokouší

problém doložitelnosti ( rozeznatelnosti)

pozůstatků hrnčířské

řešit,

je

výroby

v archeologických kontextech. V dosavadních archeologických aktivitách
byla v Čechách zjištěna celá řada nálezů, které jsou spojovány s hrnčířskou
produkcí. Jedná se o velice nesourodý soubor komponent, které je
analyzovat. Tento úkol, který jsem si zadal, je

těsně

s problematikou stavu výzkumu a publikování jednotlivých
práce si klade za jedno ze svých

ústředních

témat kritiku

třeba

provázán

nálezů.

Tato

těchto pramenů

a

sestavení pokud možno úplného katalogu publikovaných archeologických
dokladů hrnčířské výroby v Čechách ve středověku.

I . 2 . Chronologické vymezení tématu

I

Autor práce absolvoval semestrální kurz technologie keramiky u doc. Martina Maryšky na Ústavu skla a

keramiky Vysoké školy chemicko- technologické v Praze a u prof. Henryka Stoksika z Pracowni
Technologii Ceramiki Akademii Sztuk Pieknych we Wroclawiu. Otec autora je
spolupracuje s archeology při

výrobě

replik

středověké
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keramiky.

hrnčíř,

který

dlouhodobě

Pro svoji práci jsem si
středověku,

pozdního
vývoj

hrnčířských

13.století až po
které

v archeologii
jsem si

je

predestinuje

počátku

technologií se všemi transformacemi od
15.stoletL

Obě

přesvědčivě

vrcholně

zabývat se i situací raně

pozdější

pOJmy,

středověk)

neJsou

definovány. Již v přípravných fázích této práce

že vedle srovnání

důležité

umělými

tyto hranice jsou

ve své horní hranici (pozdní

uvědomil,

hrnčířství

vybral rozsáhlé období vrcholného a

což dle mého názoru skýtá výhodu, že mohu sledovat

závěr

především

úmyslně

vývoj

hrnčířské

pozdně středověkého

a

středověkou,

která v mnohém

výroby. Vzhledem k tomu, že

problematika raně středověkého hrnčířství a jeho dokladů je v Čechách
právě

zpracovávána, bude v této práci

zmíněna jako

diskusní téma shrnující

základní otázky, dosavadní poznatky a nové argumenty.

I . 3 . Regionální vymezení tématu
Středověké hrnčířství,

dokladů

hrnčířské

středoevropské

výroby,

archeologie

stejně

je

jako problematika archeologických

jedním

středověku.

delší dobu početné práce zabývající se
středověké hrnčířské

výroby (pro

z velkých

témat

V sousedních oblastech vznikají již

středověkou

keramikou, mj. doklady

německojazyčné

oblasti práce Weiser

2003). V českých zemích je situace odlišná. Existuje zde celá

jednotlivých témat, chybí však materiálové syntézy. Na
v poslední

době

též katalog

současné

dokladů hrnčířské

řada

Moravě

studií
vznikl

výroby (Zatloukal 2000), ale

v Čechách stále chybL Tato práce si klade za cíl sestavit katalog
srovnatelný s výše zmíněnými pro Čechy. Protože nemá smysl omezovat
téma

středověkého hrnčířství současnými

hranicemi, budu v této práci

velmi často pracovat s příklady z Moravy, Slovenska, Polska a Německa.

I . 4 . Dějiny bádání a současný stav výzkumu
5

středověké

Práce zabývající se problematikou technologií výroby
keramiky jsou v

českém prostředí výjimečné.

Lze je

rozdělit

do

několika

skupin podle zaměření. Jsou to práce:

-technologicko - keramické
-etnografické
-archeologické

Úvod týkající se technologie výroby obsahuje prakticky každá studie
zabývající se
různorodé

středověkou

keramikou. Tyto úvody jsou

kvalitativně značně

- od erudovaných, smysluplných až po naprosto scestné.

S oprávněnou potřebou zmínit se o technologii výroby středověké keramiky
se setkáváme u

většiny

v problematice

dostatečně

archeologických studií.
neorientují

a v

k dispozici monografii, z které by mohli

Autoři

současné

se však mnohdy
situaci

čerpat hodnověrné

nemají

podklady.

Úvody se pak stávají směsicí výroků čerpaných ze studií různého zaměření,
stáří a kvality. Čím dál tím naléhavěji si proto uvědomujeme absenci

archeologicky

zaměřené

technologii výroby
vědních oborů -

publikace, která by shrnula dosavadní poznatky o

středověké

keramiky z pohledu všech

zúčastněných

keramologie, etnografie a archeologie popř. i jiných.

I. 5 . Metody a cíle práce

Touto prácí bych rád
středověké

přispěl

k poznání technologie výroby

keramiky z pohledu archeologa.

Jedná se o široké a

komplikované zadání, které budu moci pokusit splnit pouze z té
se odráží varcheologických pramenech.
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Pozůstatky

části,

která

technologických

procesů

výroby keramiky, které lze zjistit a rozeznat v archeologických

situacích, nazývám archeologickými doklady výroby
stručně

Práce je koncipována tak, že nejprve
středověké

keramiky na

vědních oborů.

V této

základě

části

středověké

popíši proces výroby

dosavadních poznatků všech

budu sledovat
přes

od získávání a zpracování surovin,

keramiky.

zúčastněných

středověkou hrnčířskou

výrobu

výrobu samotných produktů, jejich

úpravu, výzdobu, sušení a výpal až do momentu, kdy jsou

připraveny

k použití (kapitola 1.6.

středověké

hrnčířské

Pokus o rekonstrukci technologie

výroby)

Dalším krokem bude shrnutí všech možných archeologických
dokladů hrnčířské

kritice,

čímž

výroby, jejichž povaha a doložitelnost bude podrobena

získám ty doklady, kterou jsou nesporným

důkazem hrnčířské

výroby (kapitola 1.7. Archeologické doklady hrnčířské výroby).
Lokality, na kterých se takové doklady vyskytují, budou posléze
dokladů

zahrnuty v katalogu (kapitola H.2. Katalog archeologických
hrnčířské

výroby).

V následující kapitole se pokusím analyzovat zjištěná data a podrobit
data uvedená v katalogu pramenné kritice (Kapitola II.3. Kritika

pramenů

uvedených v katalogu ).
Následovat bude zásadní

část

této práce, kde se pokusím zapojit data

z katalogu do souvislostí v procesu technologie výroby
keramiky. Forma této kapitoly bude
Pokus o rekonstrukci technologie
možné

zpětně

podaří

k jednotlivým

sledovat

přínos

procesům

záměrně

doplní,

popřípadě

VII (kapitola III. I.
hrnčířství

poopraví
Přínos

obdobná jako u kapitoly VII.

středověké hrnčířské

dat z Katalogu.

obecně

že se mi

středověké

keramiky

nevylučuji,

uznávanou

výroby, aby bylo

Předpokládám,

technologie výroby

zjistit jejich odraz v archeologické situaci a

úroveň

že

někdy

7

tato data

poznání z kapitoly

archeologických dokladů k poznání

).

středověké

středověkého

předesláno,

V kapitole 1.2 bylo
vrcholným a pozdním
alespoň

středověkem,

že se práce nebude zabývat pouze

jak napovídá její název, ale pokusí se

v hlavních rysech vystihnout situaci

raně středověkou

III.2. Archeologické doklady hrnčířské výroby v raném
Problematiku
na

české

středověké hrnčířské

(kapitola

středověku)

výroby nelze

striktně

omezovat

území, a proto se v kapitole III.3. pokusím shrnout stav poznání

v sousedních oblastech.
Kapitola IV. bude
závěrům, odpovědím

I . 6 . Pokus

patřit

zhodnocení

výsledků

na otázky v úvodu a směřování dalšího bádání.

rekonstrukci technologie

O

studia problematiky,

středověké hrnčířské

produkce

Středověkou hrnčířskou

archeologie, soudobého
rozdělit

výrobu lze na

hrnčířství,

základě

tradice, etnografie,

historických a ikonografických pramenů

na několik základních fází.

I. získávání a příprava surovin
II. vlastní výroba
III. výzdoba, glazování, sušení
IV. výpal

1.6.1. Získávání a

příprava

Předpokladem
dostatečného přísunu

A)

hrnčířské

pro

surovin

fungování

hrnčířské

základních 3 surovin:

hlíny

B) vody
C) otopu (dřeva)
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výroby Je

zajištění

Ve

středověku

hrnčířství

bylo

blízkosti

zdrojů těchto

prameny

svědčící

nejčastěji

provozováno v bezprostřední

základních surovin. Existují však i historické

o tom, že

např.

měst

do velkých

byly

některé

suroviny

dováženy (Winter1906).
Hrnčířská
směs

Jedná se o

křemičitého
oxidů

hlína tvoří

kovů

výrobu.

- Na, K, Ca ... ) a stopových

poměrně

Hrnčířská

a transportována na místo

často,

doložených situacích byla hlína

hlubinné

těžby

hrnčířském

centru Levín na

těžena přímo

hlíny - tzv.

(železitého,

prvků.

Tyto jíly se

hliníků

dílenský odpad,

bylo

popř.

ať již povrchově či hlubině,

v areálu

případně

středověkém

hlíny ve

Litoměřicku

dovážená i z větších vzdáleností.

Pozůstatků

často druhotně

a

hrnčířské

raně novověkém

- Zápotocký 1979), jindy
po povrchové

těžbě hrnčířské

využíváno jako odpadních jam pro

byly přímo v nich vystavěny samotné hrnčířské pece.

dílny nošena buď ručně pomocí nůší
vodě

či

hrnčířské

dovážena vozy či plavena na vorech

(Buko 1990). Po transportu do areálu produkce byla hlína

skladována v jámách
okolního

dílny (

v nejbližším okolí

Podle etnografických paralel víme, že hlína byla od ložiska do

po

oxidu

produkce. V některých archeologicky

Nekuda - Reichertová 1968, 31),

(pozůstatky

tvoří směs

ne však všechny lze využít pro

hlína byla těžena,

hrnčířské

výrobu.

oxidů

(Si02), oxidu hlinitého (Ah03), dalších

vyskytují v přírodě

Mstěnice-

hrnčířskou

surovinu pro

plastických jílů, jejichž chemický základ

alkalických

hrnčířskou

nejzákladnější

prostředí

či

na volném prostranství, kde vystavena

zrála.

Během

tohoto procesu se

postupně

vlivům

zlepšovaly

fyzikální, chemické i technologické vlastnosti hlíny. Na archeologicky
zkoumaných areálech
s jámami

vyplněnými

hrnčířské

produkce se

hrnčířskou

hlínou
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poměrně často

připravenou

setkáváme

k použití. Po

důkladném odležení, které trvá i několik let2 , byla hlína dále zpracovávána.

Jednalo o míšení jednotlivých
příměsí,

(tzv.

míšení hlíny s pískem,

ostření),

různé

druhů

příp.

odstraňování

hlín,

nežádoucích

s mletým páleným výrobním odpadem

do hlíny byla v některých případech přidávána tuha (grafit)

organické

příměsi.

kterém byly z hmoty
hlína máčena ve

přípravou

Další možnou

odstraňovány

vodě, následně

hlíny je tzv. plavení,

veškeré hrubé

šlapána,

hnětena,

nečistoty.Posléze

či

při

byla

válena. Tyto procesy dále

zlepšovaly vlastnosti hmoty - zvyšovala se její homogenita, hlína byla takto
zbavována
připravena

nečistot,

vzduchových bublin aj. Takto upravená hlína byla

k výrobě nádob.
hrnčířská

Další surovinou byla voda, bez níž nemohla
třeba

probíhat. Bylo ji

k míšení,

máčení

hlíny a samotné

výrobě

Blízkost vydatného vodního zdroje je proto podmínkou fungování

výroba
nádob.

hrnčířské

produkce.
Třetím

ze základních surovinových

pro vypalovací
pro

zařízení.

středověkou

dřeva

V

českém

a

předpokladů

je dostatek otopu

středoevropském prostředí

situaci doklad jiného otopu než

dřeva.

není znám

V oblastech, kde je

nedostatek byly využívány jiné hořlavé organické materiály jako jsou
či

rašelinové borky
využíváno

dřeva.

archeologických

slámy. Zajímavá je otázka, jakého bylo pro výpal
Barbara Weiser uvádí, že se podle

nálezů

v rozporu s tvrzením

jedná

především

etnografů,

kteří

o tvrdé

pro

dřevo.

novověkou

německých

To je

poněkud

situaci

počítají

s otopem měkkým dřevem (Scheufler 1972). V Čechách se dosud
problematikou druhu
nikdo

detailně

zmíněných

2

dřeva

použitého na otop ve vypalovacích

nezabýval. Uvedený

základních je

třeba

se

výčet

zařízeních

surovin není úplný, vedle

připomenout

i ostatní, jako jsou hlíny a

Platí pravidlo, že čím déle hrnčířská hlína zraje, tímjsou lepší její výsledné vlastnosti. I hlína pocházející

z archeologických výzkumů středověkých hrnčířských dílen byla i po půl tisíciletí
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připravena

k použití.

ostřivo,

olovnatý klejt pro výrobu glazur a engob,

hlinky pro malování

nádob a různé příměsi přidávané do hlíny.

(přU. č. 1)

1.6.11. Výroba nádob

Je - li

připravena

nádob. Postupné

změny

středověk.

použitých technik a v mnoha

ani jejich podobu. Nelze se divit,

těchto

V pozdější situaci
nálezů

prvních

vývoj

těchto

neboť

technik ve starších obdobích

keramický fragment, který na

sobě

a

zařízení

jediným podkladem pro

středověku

je pouze samotný

nese jednotlivé technologické stopy.

přibývá nápověda

nástrojů

určit

Odborníci dosud nejsou schopni

různých

vývoj a relativní chronologii

poznání

se samotnou výrobou

technologie výroby keramiky jsou charakteristické

pro celý raný i vrcholný

případech

započít

hlína, je možné

v podobě ikonografických

používaných při

výrobě

pramenů

a

nádob. Samotný

technik není tématem této práce, a proto jej zmíním pouze

schématicky, spíše se

zaměřím

na to, jaké stopy tyto procesy mohou

zanechat varcheologických situacích. Nejjednodušší metodou výroby
nádob je jejich

tváření

v ruce. Další primitivní metodou je slepování

stěn

nádoby z válečků na pevné nepohyblivé podložce. V dalším vývojovém
stadiu se podložka stane pohyblivou a

během

sestavování

stěn

se jí

otáčí.

Modelem, který se stává převládajícím pro celý raný a počátek vrcholného
středověku v Čechách a na Moravě je tzv. pásková technika, která již

využívá primitivního
natiskáváním

hliněných pásků.

nádoby, která je
vytvarování
na

vnější

hrnčířského

stěn

stěně

kola, na

němž

je sestavována nádoba

Touto metodou vznikne hrubá forma

následně obtáčena. Obtáčení spočívá

nádoby

během otáčení

ve vyrovnání a

nádobou. Je

prováděno

zpravidla

vnitřku

můžeme

sledovat

nádoby a tak v jejím

technologické stopy páskové metody.
Revoluci v hrnčířské
Jedná se

vlastně

výrobě

o nejdokonalejší

znamenal objev
zařízení
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hrnčířského

kruhu.

k výrobě nádob, které se s

hrnčířského

menšími úpravami používá dodnes. S využitím

v českých zemích poprvé setkáváme již v době laténské, ale ve
začal

Hrnčířský

být využíván až ve l3. století.

vývojovými stadii a známe
společný

několik

otáčí

rozlišuje jednotlivé druhy hrnčířských kruhů.
zjištěného hrnčířského

případy

(Kara-

Wrzesinski

představu,

kruhu

těchto nepočetných
středověký

jak vypadal

pramenů.

patřily

nástroje sloužící

při výrobě

především

o

hrnčířské čepele (někdy
čepele

velikosti. Tyto

jeho

části,

s několika málo

dřevo či kůže.

Za

bezprecedentně
čepelů

archeologických
kruh,

a

hrnčířské čepele

výzdobě

řada

hrnčířské

různého

tvaru a

materiálů

byly považovány i nálezy
hliněné čepele

hrnčířské

výroby na

bylo k výrobě nádob používáno i dalších
části středověku

nám

nádob. Jednalo se

z organických

byly tyto

považovány za jediný doklad

rydel, špachtlí a v mladší

celá

K dalšímu vybavení

nejčastěji

střepů. Někdy

dokladů

přináší

nazývané nožíky)

byly vyrobeny

obroušených keramických

výrobků

Způsob otáčení

Z Čech neznáme případ

hrnčířský

ikonografických

Krom

či

na ose.

1996), v Německu - Dortmund- Groppenbruch

středověkých

jako je

kruh prošel mnoha

se setkáváme v Evropě. V Polsku je to lokalita Ostrów Lednicki

(Bergman 1993). Vedle

dílny

středověku

jeho variant. Princip však bývá

- jedná se o kruhovou desku, která se

archeologicky

kruhu se

nástrojů

naprosto
lokalitě.

-

nožů,

i struny k odřezávání hotových

od kruhu.

1.6.111. Výzdoba, sušení, glazování

Poté co byly nádoby zhotoveny a sejmuty z hrnčířského kruhu (
jednoho zjeho
nejčastější

někdy

předchůdců), přišla

výzdobné techniky

hned po

sejmutí z kruhu.

na

patří

řadu

či

povrchová úprava nádob. Mezi

rytá linie, která byla na nádoby ryta

vytočení,

když byla nádoba

ještě

Většinou

byly nádoby zdobeny až po

na kruhu, jindy až po
částečném

oschnutí

v polotuhém tzv. koženém stavu, což minimalizovalo možnost zborcení
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nádoby. K výzdobě nádob se vedle rydel využíval

hřeben,

radélko, kolek a
čištěny a

jiné nástroje. V tomto okamžiku byly nádoby též uchaceny3,
hlazeny,

popř. zalešťovány.

Poté následovalo sušení nádob, které probíhalo v případě
počasí

pod širým nebem,

popřípadě

některých

K sušení bylo podle

pod

přístřeškem či

archeologických

vysoušecích pecí, které byly s největší

příznivého

v hrnčířské

pramenů

využíváno i tzv.

pravděpodobností

v Sezimově Ústí, tento nález nebyl bohužel

dílně.

objeveny

publikován (dosud pouze

Richter 1969, Richter- Krajíc 2002). Jako vysoušecí pece bývají
interpretovány i 2 menší pece kruhovitého
hrnčířského

areálu na

půdorysu zjištěné při

Hořejším předměstí

výzkumu

v Domažlicích (Procházka

1983). K malování bylo na hotové suché nádoby bylo využito
S glazovanou keramikou se v našem
až v samém závěru pozdního

prostředí

středověku

se setkáváme v

štětce.

četněj ší míře

a především v novověku.

I.6.IV. Výpal

Když byly nádoby ozdobené, zuchacené a vysušené, byly připraveny
k výpalu. Tato fáze technologického procesu byla ze všech
nejkomplikovanější

a

Vypálením výrobku

přinášela

označujeme

chemické a fyzikální vlastnosti.
ta se stane ve
změní

vodě

s sebou

největší

proces, kdy se

Změní

rozměry,

zničení výrobků.

zásadně změní

jeho

se vnitřní struktura hrnčířské hlíny a

nerozpustnou, kompaktní,

se její barva,

riziko

předešlých

poměrně

tvrdou ale

křehkou,

velikost a jiné markanty. Výrobek lze

považovat za vypálený, pokud teplota během výpalu překročí 600°C. Výpal
výrobku probíhá ve vypalovacích
velikost se

3

časově

i místně

zařízeních,

jejichž forma, podoba, tvar a

výrazně různÍ.

S uchacením nádob se v našem prostředí setkáváme až od 14. století.
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Zařízení
rozdělit

použitelná k výpalu keramiky

můžeme

v obecné

rovině

do následujících 3 kategorií:

- ohniště
- milíř (milířová pec)
- pec v užším slova smyslu

Ohniště

I.6.IV.A.

Nejprimitivnějším zařízením,

jednoduché
přináší

ohniště, přičemž

vypalování v něm je

s sebou vysoké procento

je použití zahloubeného

v němž je možné vypálit keramiku, je

zmetků.

ohniště.

prostředím,

jeho použití pouze do

pravěku.

nehospodárné a

Variantou na tento

Tento

s primitivním kulturním

značně

způsob

způsob

výpalu

výpalu bývá spojován
důvod

nemáme však

omezovat dobu

Problematické je rozpoznání

ohnišť

sloužících k výpalu keramiky varcheologických situacích. Je prakticky
nemožné odlišit
účelům.

ohniště

této funkce od jiných

Nejsme schopni posoudit, zda se

keramiky lišila od

běžných

multifunkčnost ohnišť.
důkazy

nemáme

ohnišť,

popř.

ohnišť

sloužících k jiným

ohniště

sloužící k výpalu

můžeme

zda

O existenci vypalovacích

z archeologických

situací,

zařízení

nabízí

předpokládat

tohoto typu

se

však

řada

etnografických paralel.

I.6.IV.B.

Milíř

Rozlišíme-li
milíř

zařízení určená

k vypalování keramiky na

uzavřená,

je

dočasnou

konstrukci sestavenou z otopu

nádob), kterou
kruhovém

nejjednodušší variantou

překrývá

půdorysu

uzavřeného zařízení.
(dřeva)

milíř tvoří
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a

Jedná se o

a vsádky (vysušených

vrstva mazanice. Tato konstrukce je

a samotný

otevřená

vystavěna

na

kopule, u jejíž paty se nachází

topeniště,
milíř

považován

za

mezistupeň

mezi

(Lička

Koštuřík-

vypalovacími strukturami
považuje

Některými

ve vrcholu otvor pro východ spalin.

milíř

-

odborníky bývá

otevřenými

uzavřenými

a

Mach 1990), Richard Thér

za samostatnou kategorii vypalovacích zařízení (Thér 2004).

S rozeznáním tohoto typu konstrukce v archeologických situacích nastává
podobná situace jako u
archeologických

nálezů

ohnišť. Přestože
pozůstatků

milířů

důkazy

můžeme

v podobě
základě

na

že

těchto

vypalovacích

využíváno vedle jiných, dokonalejších

druhů

pecí po celý

etnografických paralel

předpokládat,

nám chybí

zařízení

bylo

středověk

a

novověk,

v některých zaostalých oblastech až do první poloviny 20. století.

I.6.IV.C.

Hrnčířská

pec ( v užším slova smyslu)

Pod pojmem
zařízení

hrnčířská

pec chápeme v obecné

sloužící k výpalu keramiky.

označujeme uzavřenou

rovině

jakékoliv

V užším slova smyslu takto

konstrukci trvalejšího rázu s otvorem pro topení,

odvod spalin,

popřípadě

nejdokonalejší

zařízení

i nakládacím otvorem. Jedná se o

vývojově

sloužící k výpalu keramiky. Oproti výše popsaným

strukturám má několik výhod:
- lepší využití tepelné energie
- lze korigovat vzdálenost mezi
-

stejnoměrnější

ohněm

a nádobami

výpal než u jiných vypalovacích zařízení

- vyšší dosažitelné teploty
- možnost ovlivnění

oxydačně

Během pravěkého,

-

redukčního prostředí

protohistorického,

středověkého

vývoje se setkáváme s mnoha typy a variantami
hrnčířské

výpalu
a

hrnčířských

novověkého

pecí. Veškeré

pece se skládají za základních komponent, z nichž je

doložitelná
komunikační

varcheologických
prostor,

nejčastěji

situacích.
v podobě

Je

to

pracovní

předpecní

jámy,

většina

předpecní
topeniště

s topným otvorem, vypalovací prostor a kopule s otvorem pro spaliny popř.
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nakládacím otvorem, kterým bylo do pece vkládáno zboží
popřípadě

další vnitřní konstrukce

V principu lze veškeré
vnitřně

hrnčířské

uvnitř

určené

pece (sokly, kanály,

k výpalu,

přepážky

pece rozdělit do 2 velkých a do

určité

aj.).

míry

nesourodých skupin. Kriteriem pro toto rozlišení je vzájemná

poloha topeniště a vypalovacího prostoru.

1. vertikální pece (pece se stoupajícím plamenem) - samotná definice
tohoto typu není jednotná, Nekuda- Reichertová 1968 ji
poněkud nepřesně)

pece.

Preciznější

topeniště

definují jako pec jejíž

roštovým dnem, kterým plamen prochází
definici

předkládá

stručně

vzhůru

( a snad i

se nachází pod

do vypalovacího prostoru

Barbara Weiser, která jako stojaté pece

definuje všechny typy pecí, ve kterých plamen stoupá ve vertikálním
směru,

připomíná,

a

že se rošt vyskytuje až u

rozvinutějších

variant tohoto

typu pecí (Weiser 2003). Problematikou geneze vertikální pece se budeme
obšírněji

zabývat v kapitole

středověkého hrnčířství,

Přínos

dokladů

archeologických

v tuto chvíli si

vystačíme

k poznání

s obecně uznávaným

konstatováním, že tento typ pece vychází z antických

předloh,

respektive

jejich provincionálních variant.

2. horizontální ( pece s vodorovným tahem
typu liší v tom, že vypalovací prostor je
většinou

prostor

protáhlého obdélného

pravděpodobně nečleněn,

či

ohně)

umístěn

se od
za

oválného tvaru.

kontaktu
stavěny

ohně

opodstatnění

a vypalovaných nádob. Za tímto

maznicové bloky,

topeništěm.
Původně

přičemž

čímž

vzniká

větším
vlastně

ve snaze zabránit přímému
účelem

byly v tomto typu

v prostoru mezi nimi a

vznikly topné kanály. Horizontální pece jsou lépe

stěnami

pece

uzpůsobeny výpalům

vyšší teploty a proto posléze vytlačily pece vertikální.
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Bývají

byl jejich

posléze se setkáváme se stále

zahlubováním topeniště oproti vypalovacímu prostoru,
sokl. Vznik tohoto soklu má svoje

předcházejícího

na

V následující

kapitole

hrnčířské

archeologickými doklady
těchto

kategorií

se

dokladů

budeme

zabývat

samotnými
nejčastější

výroby z našeho území,
právě

budou

hrnčířské

pece.

Při

studiu

jednotlivých

pozůstatků

hrnčířských

pecí na vertikální a horizontální ani zdaleka neodpovídá

zjistíme, že výše uvedené jednoduché

archeologickým situacím a jen velmi
středověkým hrnčířským
Vraťme
hrnčířské

těžko

rozdělení

by mohlo odpovídat samotným

pecím.

se ale k hrnčířské

výrobě.

Usušené nádoby byly naloženy do

pece. U pokročilejších typů pecí se tak dělo pomocí samostatného
topeništěm či

nakládacího otvoru, u jiných bud'

otvorem pro spaliny.

Nádoby byly uvnitř pece skládány sofistikovanými způsoby tak, aby se jich
zároveň

do pece vešlo co nejvíce, ale aby

mezi nádoby. Po naložení pece byl
případný

nakládací otvor a mohl

nebyl zamezen

opět uzavřen

začít

(

přístup plamenů

zazděn,

zamazán)

samotný výpal. Ten mohl podle

velikosti pece, množství v ní naložených nádob, dosahované teploty,
kvality otopu a
počátku

se

počasí

několika

hodinami až celým dnem. Na

výpalu se topilo velice pomalu a teplota stoupala jen mírně, tak aby

stačila

z nádob vysušit veškerá

fyzikálně

i chemicky vázaná voda.

nepřesahovala

středověku

na našem území 1000°C,

Teplota výpalu

zatímco v sousedním
např.

kolísat mezi

Německu

ve
(

zvláště

v některých oblastech a centrech

Porýní, posléze Sasko) vzkvétala již výroba kameniny vypalované až

na 1300°C. Na

Moravě

se setkáváme s výjimkou v podobě

téměř

kameninové loštické keramiky, která byla vypalována minimálně na teplotu
1100°C. V největším

měřítku

byla však keramika na našem území

vypalována na teplotu mezi 750°C až 900°C.
Poté, co byla pec dopálena, tj. byla v ní dosažena
přestalo

pece. Se
na

se topit a pec byla
závěrem

oxydačně

a

zazděna,

tzn. byly

výpalu souvisí i podstata

redukčně

uzavřeny

dostatečná

teplota,

veškeré otvory do

rozdělení středověké

keramiky

vypalovanou. Postup, který byl popsán, se týká
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výpalu

oxydačního,

redukčního

přístupu

(tj. bez

přiloženo výrazně

smolnaté

podstatně důkladněj ší.
redukční

nastala tzv.

s přístupem

tedy

vzduchu) bylo

dřevo

před závěrem

černé

až šedo-

V peci, do které byl takto zamezen

stříbrné

hrnčířské

přístup

vzduchu

vyndávat vypálené zboží.

Během

hlíny a výsledkem

několik dnů

výpalu došlo

nedostatečného

vzduchových bublin ve

dřeva

zbarvení výrobků.

zazděný

pece) vychladat a poté bylo možné vybourat

z důvodu

výpalu do pece

atmosféra, kdy se ve spalinách ze smolnatého

Nádoby v peci musely po výpalu až

vsádky

výpalu

a proces zazdívání a omazávání pece byl

obsažený uhlík vázal na chemickou strukturu
bylo

V případě

vzduchu.

střepu.

téměř

vysušení

(podle velikosti

nakládací otvor a

vždy k destrukci

nádob,

prasklin,

části
popř.

Takové nádoby nebyly již nijak dále

využitelné a byly deponovány na tzv.

střepištích.

Io 07 oArcheologické doklady hrnčířské výroby

Poté, co jsem se v předchozí kapitole pokusil rekonstruovat proces
středověké hrnčířské
třeba určit,

výroby od získávání surovin až po výpal nádob, je

jaké z těchto

procesů

jsou zachytitelné v archeologických

situacích a jak lze

vlastně

doložit

otázka v obecné

rovině

souvisí s zásadní problematikou doložitelnosti

jakékoliv

řemeslné

hrnčířskou

výrobu na dané

lokalitě.

Tato

výroby v archeologických situacích. V následující

Tabulce 1 se pokusím vystihnout teoretické možnosti doložitelnosti
jednotlivých

stádií

hrnčířské

Teoretických variant možných
v praktické

rovině

je

třeba

varcheologických

dokladů hrnčířské

situacích.

výroby je celá

řada

ale

dát za pravdu Zatloukalovi (2000), který za

jediný nevyvratitelný doklad
reliktu vypalovacího

výroby

hrnčířské

výroby považuje

zařízení (nejčastěji hrnčířské

odpadem.
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společný

nález

pece) spolu s výrobním

proces
získávání
suroVIn

stadium procesu

doložitelnost v
archeolog. situacích

voda

ne

dřevo

ano

hrnčířská

hlína

ostřivo

skladování
surOVIn

archeologický
doklad

ano

uhlíky a popel ve
vypal. zařízení
doklady těžby
(hliníky)
těžba písku
(exploatační jámy)

ano

deponie v jámách

ano

deponie na haldách
úprava a
příprava

ne

surOVIn

hrnčířské

výroba nádob

ano

čepele

vytáčení

ano

čepele

ano
ano

relikty hrnčířského
kruhu
nálezy kadlubů
(forem)
nálezy radélek, kolků

ne
ano

vysoušecí pece

hrnčířské

výzdoba nádob
sušení

malování
glazování
výpal
vyndavání
nádob z pece

Tabulka

1

nástroje-

obtáčení

výroba kachlů
plastická výzdoba
sušení pod
otevřeným nebem
sušení v peci
hlinka na malování
nádob
suroviny vhodné. k
výr. glazur
vypalovací zařízení
zacházení s výr.
odpadem

nástroje-

ne
ne
ano

hrnčířské

pece
deponie výr. zmetků
( střepiště)

ano

Doložitelnost jednotlivých

v archeologických situacích

II. KATALOGOVÁ ČÁST
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procesů

hrnčířské

výroby

Na

základě

uvedených kritérií jsem se pokusil sestavit katalog výše

definovaných archeologických dokladů hrnčířské výroby v Čechách pro
vrcholný a pozdní
nálezy,

čímž

monografie

středověk.

V katalogu j sou uvedeny pouze publikované

myslím nejen takové, které jsou publikovány v podobě

či článku

( nebo jejich částí), ale i takové, které jsou známy jen

z odkazů či poznámek v jiných pracích4 • Katalog je sestaven z jednotlivých
standardizovaných

záznamů,

v pracích podobného

jejichž forma vychází z popisné struktury

zaměření

(

např.

Weiser 2003). S jakýmkoliv

katalogem je logicky spojena otázka po jeho úplnosti. Do tohoto katalogu
jsem se pokusil zahrnout veškeré prameny získané dlouhodobou
heuristikou, ale přesto nepovažuji jejich výčet za konečný. Další nevýhodou
takového katalogu je fakt, že posléze zastarává a není
záznamy. Možným

řešením

Katalog archeologických

této situace je

dokladů hrnčířské

doplňován

o další

vytvořit veřejně přístupný

výroby

umístěný

na webových

stránkách Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou, který by fungoval
"redakcí" autora a zájemci by do
zjištěné

něj

mohli

doplňovat chybějící či nově

údaje.

11.1.Struktura jednotlivého záznamu
Název lokality: název lokality pod kterým vystupuje nález v literatuře,
přesná

4

lokalizace nálezu (ulice+čp., pomístní název ... )

Pro tento způsob jsem se rozhodl z několika důvodů:
.... 1.

za účelem aby takové nálezy zůstaly v povědomí odborné veřejnosti

2.

pro pokus o komplexní náhled na problematiku

3.

pro ilustraci stavu poznání
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Lokalizace: lokalizace nálezu do

územně

- správních jednotek (katastrální

území, okres, kraj)

Výzkum: jméno vedoucího /-ích výzkumu, název instituce /-í
Rok: rok (rozmezí let), kdy byl výzkum prováděn
Nálezové okolnosti: okolnosti, za kterých byl nález

učiněn

( systematický

archeologický výzkum, záchranný archeologický výzkum)

Kategorie nálezu:
hrnčířská

Typ

dílna,

hrnčířské

určuje

o jaký typ nálezu se jedná (

střepniště, exploatační jáma,

hrnčířská

pec,

vysoušecí pec ... )

pece: jednoprostorová vertikální, horizontální, neurčeno

Popis nálezu a nálezových souvislostí:

stručný

popis nálezu a jeho

souvislostí na základě literatury

Vztah k osídlení:

stručně

zachycuje vztah místa

s ostatními sídlištními komponenty
předměstí, předlokační

(uvnitř

hradeb

nálezů

města,

produkce

mimo hradby,

osídlení, venkovské osídlení. .. )

Datace (metoda datace): datování nálezu na
datační

hrnčířské

základě

literatury,

popř.

metoda ( na základě vsázky hrnčířské pece, na základě keramických

v okolí pece, externí evidence- nález mince, historická zmínka ... )

Poznámka: ostatní relevantní informace, upozornění, zajímavosti ...
Literatura: odkaz na literaturu
Odkaz na obrazovou

přílohu:

pokud publikace daného výzkumu obsahuje

reprezentativní ilustraci

11.2.Katalog archeologických
(příloha č.

2,

čísla

dokladů hrnčířské

lokalit v katalogu odpovídají číslům na mapě)

1.
Název lokality: Bakov nad Jizerou - zahrada domu
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čp.

65

výroby

Lokalizace: katastrální území - Bakov nad Jizerou, okres - Mladá Boleslav,kraj Středočeský

Výzkum- Ladislav Hrdlička, Archeologický ústav ČSAV Praha
Rok: 1964/65
Nálezové okolnosti: čištění odpadní jámy
Kategorie nálezu: hrnčířská pec
Typ hrnčířské pece: jednoprostorová, horizontální
Popis nálezu a nálezových souvislostí: původně byla pec zachycena pouze na profilu
novodobé jímky, která pec narušila. Výzkum se zaměřil na nezničenou severní část pece
jejíž plocha nedosahovala ani 2 m2 , kde byla zjištěna destrukce klenby pece provedené
ze speciálních hrncovitých nádob, vyznačujících se naprostou uniformitou tvaru. Vedle
nádob byly v konstrukci pece využity též hliněné vypálené kvádry cihlového tvaru,
jimiž byl snad zpevněn otvor do topeniště. Půdorys pece nebyl zjištěn, autor uvažuje o
obdélném o rozměrech 300 x 250 cm. Vypálená hliněná stěna pece se dochovala pouze
v severní části v délce 230 cm a do výšky 22 cm. Stěna byla zahloubena do okolního
terénu a byla ve východní části zpevněna řadou tří kamenů ve dvou vrstvách nad sebou.
Dno pece mělo rovný tvrdý došeda vypálený povrch a směrem do zadní části pece se
zvedalo. Na dně pece směrem k topeništi nebyl zjištěn doklad předělu mezi topeništěm a
vnitřním prostorem pece. Na východní straně, před předpokládaným topeništěm se
zahluboval předpecní jámy jejíž dno bylo se nacházelo o 16 cm níže oproti dnu
topeniště.

Vztah k osídlení: zkoumaná plocha se nachází na severním okraji historického jádra
dnešního města, v době předpokládaného fungování pece se jednalo o farní ves
Datace (metoda datace): pokročilé 15. století ( na základě keramiky nalezené uvnitř
pece)
Poznámka:
Literatura: Hrdlička 1967
Odkaz na obrazovou přHohu: příloha č. 3
2.
Název lokality: Čáslav - Bojanova ul. čp. 125-126
Lokalizace: katastrální území- Čáslav, okres- Kutná Hora, kraj- Středočeský
Výzkum- ? K. Čermák
Rok: 1904
Nálezové okolnosti: výstavba domu
Kategorie nálezu: hrnčířská pec
Typ hrnčířské pece: neuvedeno
Popis nálezu a nálezových souvislostí: vedle blíže nepopsaného nálezu hrnčířské pece
zde bylo "uhozeno na hrnčírnu s celým inventářem" ... " v hliněných nádobkách ležel
plastický jíl, nože a kostěné nástroje k formování kachlů a nádob" ... " hned vedle u
zahradní zdi ležela hluboká pec hrnčířská s mnoha nádobami, soškami a formičkou na
draka"
Vztah k osídlení: uvnitř městského opevnění, poblíž hradby
Datace (metoda datace): ? 15.- 16. století (na základě keramických artefektů v okolí
pece)
Poznámka: Nález z Čáslavi patří mezi nejstarší publikované nálezy dokládající
hrnčířskou výrobu.
Literatura: Čermák 1905
Odkaz na obrazovou přílohu:
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3.
Název lokality: Čáslav- sídliště Žitenická
Lokalizace: katastrální území - Čáslav, okres - Kutná Hora, kraj - Středočeský
Výzkum- Muzeum Kutná Hora, J. Starý
Rok: 1981
Nálezové okolnosti: výkop pro kanalizaci
Kategorie nálezu: hrnčířská pec
Typ hrnčířské pece: neuvedeno
Popis nálezu a nálezových souvislostí: v podloží byla zjištěna zahloubená mazanicová
kra o kruhovém půdorysu o průměru 110 cm obklopená velkým množstvím přepálením
znehodnocených nádob. Jednalo se o 10 nádob z nichž část stála původně ve dvou
řadách na sobě dnem dolů. Mezi keramikou byly nalezeny i hroudy mazanice s otisky
prutů. Autorky publikace tuto situaci interpretují jako torzo hrnčířské pece včetně
vsázky destruovaná během požáru.
Datace (metoda datace): poč. až 1. pol. 14. století ( na základě keramiky ze vsázky i
okolí pece)
Poznámka: Místo nálezu hrnčířské pece se nachází 250 m jižně od místa Čermákova
nálezu hrnčířské dílny z 14. -16. století (viz: Čáslav- Bojanova ul. Čp. 125-126).
Literatura: Šumberová - Valentová 2005

4.
Název lokality: Čáslav- Jeníkovská ul., stavba OD Plus
Lokalizace: katastrální území-Čáslav, okres- Kutná Hora, kraj- Středočeský
Výzkum-R. Šumberová (Archeologický ústav AV ČR Praha, J. Starý
Rok: 1996
Nálezové okolnosti: záchranný archeologický výzkum při výstavbě obchodního domu
Kategorie nálezu: hrnčířská pec a jáma sloužící k uskladnění hrnčířské hlíny
Typ hrnčířské pece: neuvedeno
Popis nálezu a nálezových souvislostí: na skryté ploše se dochovaly torza 8
zahloubených objektů. Objekt 3 zachycen na S profilu parkoviště a v ploše, šířka 120
cm, délka 140 cm s dochovaným dlážděným dnem a částí klenby interpretují autorky
publikace jako relikt hrnčířské pece, s níž měla souviset i jáma vyplněná bělavě zeleným
hrnčířským jílem
Datace (metoda datace): 2. polovina 15. století (na základě keramiky v okolí pece)
Poznámka:
Literatura: Šumberová - Valentová 2005
5.
Název lokality: Česká Lípa - Gottwaldova ul.
Lokalizace: katastrální území - Česká Lípa, okres - Česká Lípa, kraj - Liberecký
Výzkum- F. Gabriel, Krajské Muzeum Teplice, Okresní vlastivědné muzeum Česká
Lípa
Rok: 1976-77
Nálezové okolnosti: demolice předměstí
Kategorie nálezu: hrnčířská pec
Typ hrnčířské pece: 3 horizontální, 1 snad vertikální (snad hrnčířská)
Popis nálezu a nálezových souvislostí: Ve dvou sondách byly zjištěny pozůstatky
celkem 4 hrnčířských pecí z nichž ve třech případech se jedná o horizontální pece
hruškovitého tvaru o půdorysných rozměrech 4 x 2 m. Klenba byla sklenuta z nádob a
vymazána spraší. Čtvrtá pec byla částečně narušena jednou z předchozích, zachoval se
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z ní kruh propáleného podloží o průměru 1,6 m, který vymezuje řada kůlových jamek,
které pravděpodobně patří dřevěné konstrukci stěn a klenby pece. Přestože stav
dochování nebyl dobrý, lze se domnívat, že se jednalo o vertikální pec. Velmi důležitá je
na této lokalitě superpozice horizontální a vertikální pece. Se starší vertikální pecí
stati graficky souvisí starší horizont keramických zlomků reprezentovaný zduřelým
okrajem. Mladší horizont související s horizontálními pecemi je charakteristický červeně
malovaným oxidačním tzv. kolonizačním zbožím.
Vztah k osídlení: ? hrnčířská čtvrt'
Datace (metoda datace): jednoprostorové horizontální pece - po poč. 14. století
Fragment vertikální pece - 13. století
Poznámka: tento nález je dokladem využíváním dvou odlišných forem hrnčířské pece
na jednom místě v úzké časové následnosti. Změnu lze sledovat nejen ve vypalovacích
zařízeních ale i na samotném charakteru vyráběné keramiky.
Literatura: Gabriel 1979, Gabriel 1982
Odkaz na obrazovou přílohu: příloha č. 4
6.
Název lokality: Domažlice - Hořejší předměstí
Lokalizace: katastrální území - Domažlice, okres - Domažlice, kraj - Plzeňský
Výzkum- Záchranná akce dobrovolného aktivu Muzea Chodska v Domažlicích (Z.
Procházka)
Rok: 1980-81
Nálezové okolnosti: rozsáhlé zemní práce spojené s výstavbou nové školy
Kategorie nálezu: střepiště, hrnčířská pec
Typ hrnčířské pece: autor výzkumu ( Zdeněk Procházka) nalezené pece charakterizuje
jako milířové pece, které tvořily mezičlánek mezi pecemi vertikálními a horizontálními.
Podle uvedené dokumentace a popisu předpokládám, že se spíše jedná o jednoduché
jednoprostorové pece.
Popis nálezu a nálezových souvislostí: Na lokalitě Hořejšího předměstí bylo postupně
zjištěno několik přímých dokladů hrnčířské výroby v místě. Nejstarším z nich bylo
střepiště sestávající se z výrobních zmetků z 14. století. Dále bylo na ploše zjištěno
celkem 8 pozůstatků hrnčířských pecí v různém stadiu zničení výkopovými pracemi.
Čtyři z těchto pecí nebylo možné blíže poznat a musíme se spokojit s konstatováním, že
se jednalo o hrnčířské pece. U čtyř následujících byl proveden provizorní výzkum a
dokumentace. Pec 1 byla ze všech nejlépe dochována, byla vystavěna na hruškovitém
půdorysu o rozměrech 2,5 m (délka) x 2 m (maximální šířka). Stěny pece byly vyzděny
ze 4 řad cihel. Pec byla asi 30 -40 cm zapuštěna v zemi. Klenba pece se nedochovala
v původním umístění nýbrž v podobě destrukce uvnitř pece. Klenba byla provedena
z mazanice, která byla používáním pece vypálena. Na podlaze se pece byla zjištěna
vrstva říčního písku používaná nejspíše k tomu, aby se výrobky během výpalu
nepřilepily k hliněné podlaze pece. Asi 150 cm od popsané pece stávala pec 2, menší,
nepravidelného kruhového tvaru, jejíž stěny nebyly tvořeny cihlami ale pouze
vypáleným podložím. Autor výzkumu se domýšlí, že pece 1 a 2 tvořily jakousi výrobní
jednotku, přičemž menší pec měla funkci sušící a byl do ní používán žhavý popel ze
sousední, větší pece, či snad v ní byly vypalovány jen některé druhy výrobků. Podobnou
dvojici tvořily i následující pece 3 a 4- z nichž pec 3 odpovídá větší peci 1 a pec 4 menší
peci 2. Jediný rozdíl mezi pecí 3 a 1 spočívá v tom, že při stavbě pece 3 bylo použito
méně cihel než u stavby pece 1 a dále pec 3 obsahuje zbytky vsádky, která byla zničena
destrukcí klenby pece během výpalu. Pec 4 odpovídala peci 2 ale byla více recentními
aktivitami.
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Vztah k osídlení: lokalita je součástí Hořejšího předměstí, kde je hrnčířská výroba
doložena i v pozdějších historických pramenech. Vedle popsaných dokladů středověké
hrnčířské výroby lze v těchto místech předpokládat kontinuální hrnčířské centrum města
až do počátku 20. století.
Datace (metoda datace): střepiště- 14. století, hrnčířské pece- 15. století
Poznámka: Zničením této lokality bez systematického archeologického výzkumu se
česká archeologie připravila o možnost poznání celého hrnčířského předměstí, kde se
vedle samotných hrnčířských pecí vyskytovaly situace, které by nám pomohly nastínit
obraz středověké hrnčířské dílny včetně jejího zázemí.
Literatura: Procházka 1983
Odkaz na obrazovou přílohu: příloha č. 5
7.
Název lokality: Horažďovice - ul. Příkopy před čp. 224
Lokalizace: katastrální území - Horažďovice, okres - Klatovy, kraj - Plzeňský
Výzkum- M. Tetour, Okresní muzeum Klatovy
Rok: 2001
Nálezové okolnosti: výkop pro kabel NN
Kategorie nálezu: hrnčířská pec
Typ hrnčířské pece: neuvedeno (? horizontální)
Popis nálezu a nálezových souvislostí: Na profilech výkopu pro NN byl zjištěn řez
konstrukcí hrnčířské pece. Půdorysné rozměry nebylo možné zjistit, pec se rozkládala
v délce cca 220 cm. Výška dochovaných propálených stěn pece činila 50 cm. Dno pece
bylo tvořeno silně vypálenou hlínou
Vztah k osídlení: pec se nacházela za příkopem či palisádou městského opevnění
Datace (metoda datace): 2. pol. 15. století (podle keramických zlomků v zásypu a
okolí pece)
Poznámka:
Literatura: Tetour 2002
Odkaz na obrazovou přílohu: příloha č. 6

8.
Název lokality: Horšovský Týn, Plzeňská čp. 67
Lokalizace: katastrální území - Horšovský Týn, okres - Domažlice, kraj - Plzeňský
Výzkum- F. Frýda, Západočeské muzeum v Plzni
Rok: 1977
Nálezové okolnosti: záchranný archeologický výzkum v souvislosti s výkopem pro
kabel
Kategorie nálezu: hrnčířská pec
Typ hrnčířské pece: neuvedeno ( snad jednoprostorová horizontální)
Popis nálezu a nálezových souvislostí: Ve výkopu byla zjištěna 2 řady nádob
po stavených na sebe, dnem vzhůru, tvořící mírný oblouk. Základ pece tvořily ploché
kameny kladené do jílu. Nespeciální užitkové nádoby byly omazány silnou vrstvou
mazanice. V základu stěn pece byly Zjištěny i 2 řady horizontálně kladených nádob.
Dochovaná část pce byla v době svého fungování zahloubena do okolního terénu.
Vztah k osídlení: východní předměstí města, mimo městské hradby
Datace (metoda datace): přelom 15. a 16.století (na základě nádob z konstrukce pece)
Poznámka:
Literatura: Frýda 1992
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Odkaz na obrazovou přílohu: příloha Č. 7

9.
Název lokality: Hořovice - ul. Čs. tankistů
Lokalizace: katastrální území - Hořovice, okres - Beroun, kraj - Středočeský
Výzkum- J. Maličký (muzeum v Hořovicích)
Rok: 1956
Nálezové okolnosti: záchranný archeologický výzkum při úpravách terénu na dvoře
domu čp. 19
Kategorie nálezu: střepiště
Typ hrnčířské pece:
Popis nálezu a nálezových souvislostí: zjištěna mocná vrstva s velkým množstvím
výrobního odpadu hrnčířské dílny (snad zmetky výrobků - z textu není zcela jasné)
obsahující zlomky nádob a nádobkových kachlů
Vztah k osídlení: uvnitř městského opevnění
Datace (metoda datace): před r. 1424 (zánik "dílny" autorka spojuje s husitskými
válkami)
Poznámka: interpretace tohoto nálezu jako dokladu středověké hrnčířské výroby není
zcela přesvědčivá
Literatura: Reichertová 1962a
Odkaz na obrazovou přílohu:
10.
Název lokality: Kostelec nad Orlicí - cihelna
Lokalizace: katastrální území - Kostelec nad Orlicí, okres- Rychnov nad Kněžnou, krajKrálovéhradecký
Výzkum- M. Richter, Archeologický ústav Praha
Rok: 1956-57
Nálezové okolnosti: těžba cihlářské hlíny v hliníku místní cihelny
Kategorie nálezu: hrnčířská pec, exploatační jáma
Typ hrnčířské pece: pec 1 jednoprostorová (pravděpodobně horizontální ?), pec 2
jednoduchá jednoprostorová, pec 3 jednoprostorová horizontální
Popis nálezu a nálezových souvislostí: Na lokalitě byly zjištěny 3 hrnčířské pece
vybudované ve složitém systému jam, které pravděpodobně původně sloužily pro těžbu
hrnčířské hlíny.
Pec 1- jednoprostorová (pravděpodobně horizontální ?)se nacházela uprostřed velké
jámy a v půdoryse jevila podkovovitý tvar o rozměrech cca 180 x 130 cm, dno této pece
bylo pokryto vrstvou uhlíků a svažovalo se směrem od vytápěcího otvoru k zadní stěně
pece. Spodní část pece s podlahou a částí obvodových stěn bylo zahloubeno do podloží.
Na podlaze na dně pece nad vrstvou uhlíků byly zjištěny bloky přepálené mazanice
pocházející pravděpodobně z kopule pece.
Severovýchodně od pece, mimo obvod jámy se nacházela další jednoduchá
jednoprostorová pec 2, která byla narušena jámou. Její slabě propálená maznicová
podlaha byla též zahloubena do podloží a na obvodu jejího podkovovitého půdorysu o
rozměrech cca 120 x 100 cm se koncentrovaly bloky propálené mazanice. Tato pec byla
narušena jámou, ve které byla posléze vystavěna pec 1.
V oválné jámě východně od velké jámy s pecí byly zjištěny zbytky další pece 3,
jednoprostorové horizontální složitější konstrukce, kterou považuje M. Richter za
přechodnou mezi jednoprostorovou a dvouprostorovou pecí, neboť na hranici
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vytápěcího a vypalovacího prostoru byl zjištěny pozůstatky mazanicového valu. Podle
zbytku oblouku nepřesahovala patrně výška klenby 60-70 cm. Půdorysné rozměry byly
140 x 110 cm.
Vztah k osídlení: řemeslné osídlení v tomto místě předcházelo nejstaršímu osídlení na
území dnešního historického centra, vedle dokladů hrnčířské výroby doložena též
výroba kovářská a zpracování barevných kovů
Datace (metoda datace): 13. století
Poznámka:
Literatura: Richter 1967
Odkaz na obrazovou přílohu: příloha č. 8

11.
Název lokality: Kutná Hora
Lokalizace: katastrální území - Kutná Hora, okres - Kutná Hora, kraj - Středočeský
Výzkum- J. Valentová, Regionální muzeum Kolín
Rok: 1986
Nálezové okolnosti: sondáž během úprav barokních zahrad voršilského kláštera
Kategorie nálezu: jámy s hrnčířskou hlínou, střepiště, snad nález hrnčířského čepele (?)
Typ hrnčířské pece:
Popis nálezu a nálezových souvislostí: ve dvou sondách bylo zjištěno 51 000 (!)
fragmentů a kompletních jedinců tzv. tyglíkovitých lampiček souvisejících s montánní
činností v městě a jeho okolí. Dále zjištěny jámy určené ke skladování hrnčířské hlíny,
které byly druhotně zaplněny výrobním odpadem ale též funkčními lampičkami. Dále
zde byl zjištěn plochý kostěný předmět nožovitého tvaru o délce 7 cm, u něhož autorka
připouští interpretaci jako hrnčířského čepele.
Vztah k osídlení: severní okraj historického jádra města, uvnitř městského opevnění,
nesporný vztah s okolním montánním osídlením.
Datace (metoda datace): poč. - pol. 14.století
Poznámka: výjimečný doklad specializace středověké hrnčířské dílny
Literatura: Valentová 2001
Odkaz na obrazovou přílohu: příloha č. 9

12.
Název lokality: Levín
Lokalizace: katastrální území - Levín, okres - Litoměřice, kraj - Ústecký
Výzkum- K. Reichertová ( Archeologický ústav ČSAV Praha), mimo to výzkumy
litoměřického muzea a H. Lansfelda, historická analýza J. Smetany
Rok: 1957-1977
Nálezové okolnosti: při archeologických výzkumech menšího charakteru
Kategorie nálezu: větší počet střepišť, hliník
Typ hrnčířské pece:
Popis nálezu a nálezových souvislostí: na různých místech v intavillánu městečka
zjištěna mohutná souvrství střepišť, některé z nich umístěny do původních hliníků, dále
zjištěny zlomky kadlubů pro výrobu reliéfních kachlů.
Vztah k osídlení:součástí osídlení městečka
Datace (metoda datace): analýza písemných pramenů posouvá počátky levínského
hrnčířství až do raného novověku (2. pol. 16.stol.)
Poznámka: původně byla hrnčířská výroba datována již do vrcholného středověku
Literatura: Reichertová 1962b, Smetana 1977, Zápotocký 1979

27

Odkaz na obrazovou přílohu:

13.
Název lokality: Most- Ves Svatého Václava
Lokalizace: katastrální území- Most, okres- Most, kraj- Ústecký
Výzkum- T. Velímský / Archeologický ústav ČSAV, expozitura Most/
Rok: ?
Nálezové okolnosti: archeologický výzkum v souvislosti s likvidací středověkého města
Kategorie nálezu: hrnčířské pece, hrnčířské dílny ... (?)
Typ hrnčířské pece: ?
Popis nálezu a nálezových souvislostí: Středověké hrnčířské dílny v Mostě byly

situovány při severozápadním okraji Vsi sv. Václava, lokovaném vrcholně středověkém
sídlišti, založeném někdy před rokem 1238. Začaly pracovat patrně nepříliš dlouho poté
(okolo poloviny 13. století) a využívaly místní zdroje hrnčířské hlíny z vrchu Tašenberk,
ležícím v těsném sousedství. Keramika se vypalovala v jednoduchých hrnčířských
pecích bez zvláštních topných kanálků, průchod plamene pecí regulovala samotná
vsádka vypalovaných nádob. Keramika byla vypalována oxidačně do světlých tónů,
často se zdobila červenou malbou. (text přejat z komentáři ke grantu- viz literatura)
Vztah k osídlení: viz výše
Datace (metoda datace): 13.-15. století
Poznámka:
Literatura: Přehled projektů financovaných Grantovou agenturou ČR, jejichž řešení
bylo ukončeno v roce 2002, http://www.gacr.cz/tables/02uok4.htm
Odkaz na obrazovou přílohu:
14.
Název lokality: Nové Město nad Metují- Horské předměstí
Lokalizace: katastrální území - Nové Město nad Metují, okres - Náchod, kraj -

Královéhradecký
Výzkum- M. Gojda (Archeologický ústav AV ČR)
Rok: 1994
Nálezové okolnosti: výkopové práce
Kategorie nálezu: hrnčířská pec?, pravděpodobněji

střepiště či

jiná

součást

výrobní

struktury
Typ hrnčířské pece: neuvedeno
Popis nálezu a nálezových souvislostí:

velké množství keramických
přesvědčivě interpretován

artefaktů

pozůstatek

zahloubeného objektu obsahující
a bloky vypálené mazanice, objekt není

Vztah k osídlení: předměstí středověkého města
Datace (metoda datace): 15. - 16. století
Poznámka:
Literatura: Gajda 1996
Odkaz na obrazovou přílohu:

15.
Název lokality: Nové Strašecí - Poděbradova čp. 202
Lokalizace: katastrální území - Nové Strašecí, okres - Rakovník, kraj Výzkum- E. aP. Volfovi
Rok: 1998
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Středočeský

Nálezové okolnosti: výkop
Kategorie nálezu: hrnčířská pec
Typ hrnčířské pece: neuvedeno (snad jednoprostorová horizontální)
Popis nálezu a nálezových souvislostí: Při výkopu na dvoře dnes již nestojícího domu
čp. 202 byly zjištěny pozůstatky horizontální hrnčířské pece. Jednalo se pozůstatky
propáleného dna a vypálenou mazanicí omazaných stěn stavěných z opuky, klenba pece
jejíž destrukce byla zjištěna uvnitř pece pocházela z větších bezuchých hrnců, které
byly pravděpodobně od počátku určené k tomuto účelu spojovaných dnes vysoce
propálenou mazanICI. Celkové rozměry nelze díky nálezovým okolnostem
rekonstruovat.
Vztah k osídlení: součásti historického centra města, uvnitř hradeb
Datace (metoda datace): 1. polovina 15. století
Poznámka: parcela na které byl nález učiněn byla v 18. století sídlem historicky
doloženého hrnčíře Matěje Kýhose
Literatura: Volfovi E. aP. 1999
Odkaz na obrazovou přílohu:

16.
Název lokality: Plzeň - Lochotínská ulice č.p. 26
Lokalizace: katastrální území - Plzeň, okres - Plzeň - město, kraj - Plzeňský
Výzkum: M. Doubová - Západočeské muzeum v Plzni
B. Nechvátal- Archeologický ústav ČSAV Praha
Rok: 1964-5
Nálezové okolnosti: záchranný archeologický výzkum v rámci úprav komunikací
Kategorie nálezu:hrnčířská pec, střepiště
Typ hrnčířské pece: (pravděpodobně jednoprostorová) horizontální
Popis nálezu a nálezových souvislostí: zjištěno torzo 1 hrnčířské pece vejcovitého
půdorysu stavěné z lomového kamene a nedokonale vypálených cihel, pojeno na hlínu.
Dochován pouze půdorysný základ do výše cca 40 cm. Uvnitř pece a v jejím okolí
zjištěno množství pohárovitých "kachlů", z kterých byla pravděpodobně sklenuta kopule
pece. Půdorysné rozměry pece lze rekonstruovat šířka cca 150 cm, délka cca 300 cm.
Vztah k osídlení: mimo hradby města, na místě doklady pravěkého, protohistorického
a raně středověkého osídlení, nebyly zjištěny jiné aktivity soudobé s fungováním pece
Datace (metoda datace): 1. pol. 15. stol. (na základě keramiky ze vsázky)
Poznámka: otop pravděpodobně bukovým dřevem
Literatura: Doubová - Nechvátal 1996
Odkaz na obrazovou přílohu: příloha č. 10

17.
Název lokality: Pod Ronovem
Lokalizace: katastrální území - Kravaře, Blíževedly, okres - Česká Lípa, kraj Liberecký
Výzkum- F. Gabriel ( Krajské muzeum v Teplicích - Okresní vlastivědné muzeum
v České Lípě)
Rok: 1981
Nálezové okolnosti: záchranný archeologický výzkum při melioraci
Kategorie nálezu: nejasná, pravděpodobně pozůstatky hrnčířských pecí, exploatačních
a odpadních jam
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Typ hrnčířské pece: neuveden
Popis nálezu a nálezových souvislostí: Na ploše výzkumy zjištěny 2 objekty obsahující

mocné vrstvy popele, mazanice a uhlíků pod kamenným závalem a autoři publikace
tohoto výzkumu je dávají do souvislosti s hrnčířskými pecemi, k čemuž je vede nejen
výplň objektů ale i nález misky s otvorem u dna - "nádoby spojované s konstrukcí
hrnčířských pecí" ( cituji nejasnou formulaci autorů, pravděpodobně v souvislosti
s nádobami používanými v konstrukci kleneb hrnčířských pecí - např. Bakově nad
Jizerou- Hrdlička 1967). Podle zastoupení 2 různých typů značek na dně nádob se autoři
domnívají, že na lokalitě pracovali minimálně 2 hrnčíři. Zahloubené objekty v okolí
byly v souvislosti s touto interpretací považovány za pozůstatky hliníků druhotně
zaplněných výrobním odpadem.
Vztah k osídlení: součástí zaniklého středověkého vesnického osídlení ( zaniklá
středověká osada Vitoslavice?)
Datace (metoda datace): konec 12.- 1. pol. 13. století (na základě keramiky získané ve
výrobních objektech)
Poznámka: přestože interpretace lokality není absolutní, jedná se o výjimečný případ
archeologického dokladu hrnčířské výroby ve vesnickém prostředí, autoři jej dávají do
souvislosti hrnčířským osídlením v Mohelnici (Goš 1975) a Kostelci nad Orlicí (
Richter 1967), které fungovalo mimo vznikající městské jádro.
Literatura: Gabriel- Smetana 1982.
Odkaz na obrazovou phlohu:
18.
Název lokality: Praha- Náměstí republiky
Lokalizace: katastrální území-Praha 1,okres- Praha, kraj- Praha
Výzkum- Archaia, NPÚ Praha
Rok: 2003-2004
Nálezové okolnosti: výstavba obchodně administrativního komplexu
Kategorie nálezu: hrnčířská pec
Typ hrnčířské pece: 4 pravděpodobně jednoprostorové hrnčířské pece
Popis nálezu a nálezových souvislostí:
Vztah k osídlení:
Datace (metoda datace): 2.pol. 15. - 1. pol. 16. století
Poznámka:
Literatura: nepublikováno, zmínka www.namrepubliky.cz/fotogalerie.htm
Odkaz na obrazovou přílohu:
19.
Název lokality: Rakovník - Česká hospoda
Lokalizace: katastrální území - Rakovník, okres - Rakovník, kraj - Středočeský
Výzkum- K. Pochmanová, Muzeum TGM Rakovník
Rok: 2003
Nálezové okolnosti: Záchranný archeologický výzkum při snižování a srovnávání
původně

svažitého terénu na místě někdejší školní zahrady.

Kategorie nálezu: hrnčířská pec a odpadová jáma
Typ hrnčířské pece: neuveden
Popis nálezu a nálezových souvislostí: V prostoru pod

hradbami, do něhož
byla písemnými prameny lokalizována hrnčířská výroba bylo zjištěno torzo hrnčířské
pece a dvě jámy s výrobním odpadem. Hrnčířská pec měla vejčitý tvar ( rozměry
neuvedeny), v jejím interiéru byly zjištěny pozůstatky nedopálené vsádky zasypané
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městskými

destrukcí hliněné kopule. Podlaha pece jámovitého zahloubeného tvaru byla tvořena
propáleným jílem. Jižně od pece byla zjištěna předpecní jáma. V blízkosti pece byly
zjištěny 2 odpadové jámy obsahující výrobní odpad ajíl.
Vztah k osídlení: v intravillánu města, v těsné blízkosti městského opevnění.
Datace (metoda datace): 15. století (na základě keramiky ze vsádky pece)
Poznámka:
Literatura: Pochmanová 2003
Odkaz na obrazovou přílohu:

20.
Název lokality: Sezimovo Ústí
Lokalizace: katastrální území - Sezimovo Ústí, okres - Tábor, kraj - Jihočeský
Výzkum- M. Richter /Archeologický ústav ČSAV Praha! - M. Drda, R. Krajíc /Husitské
muzeum v Táboře/
Rok: 1962-1988
Nálezové okolnosti: Systematický archeologický výzkum zaniklého levobřežního
předměstí Sezimova Ústí.
Kategorie nálezu: hrnčířská usedlost, hrnčířské pece, vysoušecí pece, exploatace a
deponie hlíny a písku, hrnčířská dílna, hrnčířské nástroje
Typ hrnčířské pece: bude rozvedeno v textu
Popis nálezu a nálezových souvislostí: Během rozsáhlého systematického výzkumu
Sezimova Ústí bylo mj. zkoumáno levobřežní předměstí zvané Nové Město, které
zaniklo stejně jako celé město během husitských válek roku 1420. Díky náhlému zániku
se zde dochovaly intaktní středověké situace. Z 16 zkoumaných usedlostí tohoto
předměstí bylo minimálně 5 spojeno s hrnčířskou výrobou. Podle plánu parcelační
osnovy ( Krajíc- Richter 2001 s. 145) se jednalo o usedlosti VIII, IX, X, XII, XIII.
Usedlost VIII- součástí usedlosti víceprostorový dům, jehož součástí jsou prostory
související s hrnčířskou výrobou, v polo sklepní místnosti 1e byla zjištěna kupa
hrnčířského jílu, nad zahloubenou části se nacházela pravděpodobně dřevěná
konstrukce, jejíž propálená destrukce obsahovala velké množství keramiky - jednalo se
snad o sklad výrobků a matric pro výrobu kachlů. Další prostorou domu je hala 1f
v jejímž JZ nároží byla zjištěna hrnčířská pec kruhového půdorysu (průměr 160 cm) se
zahloubenou (45 cm), tvrdě vypálenou podlahou. Stěny pece byly tvořeny jílem
propáleným do hloubky 7 - 10 cm a byly dochovány především v N části pece a to do
výšky až 60 cm od podlahy. Výška kopule lze rekonstruovat na 120 cm. Ústí pece se
nacházelo v její severní části, bylo zaklenuto plochou kamennou deskou a směřovalo do
obdélné předpecní jámy. V protilehlé části stěny se nacházel další otvor (pravděpodobně
nakládací?) podkovovitého tvaru, který směřoval do hlubší nepravidelné jámy.
Uprostřed haly 1f se nacházela další nezaklenutá pec, jejíž účel není doposud
publikován, v usedlosti VIII se nacházely ještě minimálně 2 pece jejiž funkce nebyla
dosud interpretována. V SZ nároží haly ležel zbytek kupy proplaveného hrnčířského
jílu. K hale na V straně přiléhala čtvercová místnost 19 s kamennou podezdívkou,
v jejímž JZ nároží se nacházela obdélníková jáma se stěnami zpevněnými prkny, která
sloužila jako sklad hrnčířského jílu.
Usedlost IX
Zjištěny "příruční" zásoby hrnčířského jílu ve třech jámách v místnosti 1a obytného
domu. V prostřední z těchto jam se nalezl " váleček" pro výzdobu nádob
s geometrickým motivem (radélko). Tyto nálezy jsou jedinými doklady hrnčířské
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výroby v této usedlosti. Slabinou funkční interpretace této usedlosti je absence, kterou je
však možné očekávat na nezkoumané části parcely.
Usedlost X
Na dvoře usedlosti X byly zjištěny torza 2 hrnčířských pecí, které byly umístěny u
ohradní zdi a lišily se do sebe konstrukcí.
Kupolovitá pec 4a (zachováno označení Krajíc- Richter 2001 s. 60) jejíž vnitřní průměr
byl 180 cm a její zahloubení činilo 70 cm pod úroveň terénu, předpokládaná původní
výška kupole je cca 120 cm, jílovitý plášť tvořící stěny pece byly zpevněny po bocích
kameny. Ústí pece bylo situované na V straně a bylo přístupné z hluboké předpecní
jámy. Na protilehlé straně byl situován druhý otvor, pravděpodobně opět nakládací, byl
zaklenut obloukem jílovitého výmazu a směřoval do mělce zahloubeného předpecního
prostoru. Vnitřní podlaha pece nesla stopy druhotné reparace- byla o 20 cm navýšena
násypem z keramických zlomků omazaným novým jílovitým výmazem.
S touto pecí těsně sousedila menší původně nezaklenutá pec 4b kruhového půdorysu o
průměru 140 cm, jejíž podlaha byla zahloubena 30 cm oproti okolnímu terénu. Ústí pece
bylo orientováno k SZ bylo po bocích vyzděné kameny, bylo uzavřeno přiklopenou
kamennou deskou. V protilehlé, JV stěně se nacházelo další ústí, další bylo zjištěno na
boku pece. Účel pece nebyl dosud publikován, na základě skromného popisu můžeme
pouze předpokládat, že se jedná o vysoušecí pec (?). Vedle samotných pecí byly v této
usedlosti zjištěny exploatační jámy sloužící k těžbě jemného písku, který zde tvoří
přirozené podloží. Tento písek byl využíván jako ostřivo do keramické hmoty. Tyto
jámy byly posléze zasypávány výrobním odpadem, počet a jejich tvar není dosud
publikován.
Usedlost XII
Jedná se o plošně rozsáhlou usedlost se dvěma domy, na dvoře pod přístřešky i
mimo ně byly zjištěny hrnčířské pece a kanálkovitá vysoušecí zařízení, sklady hrnčířské
hlíny, čtyři studny a četné exploatační jámy po těžbě písku.
Na ploše dvora této usedlosti byly zjištěny jámy po těžbě písku, které byly druhotně
zasypány výrobním odpadem. A další blíže nepopsané výrobní objekty.
V dvouprostorovém přístřešku byla zjištěna obdélníková jáma vyzděná pálenými
cihlami o půdorysných rozměrech 180 x 80 cm a hloubce 90 cm, která sloužila jako
sklad hrnčířského jílu, a další blíže nepopsané výrobní objekty.
V přístřešku nad hrnčířskými pecemi se pod úroveň podlahy zahlubovaly 2 hrnčířské
pece- kruhová a oválná.
Kruhová pec o průměru 130 cm a hloubce 30 cm s tvrdě vypáleným výmazem kolmých
stěn měla boky zpevněné cihlami stojícími na kratších stranách a na západ vybíhala před
topeniště podlouhlá předpecní jáma.
Z oválné hrnčířské pece o půdorysných rozměrech 190 x 150 cm a výšce dochovaných
stěn max. 55 cm se dochovala tvrdě vypálená podlaha a obvodové stěny. Nedochovaná
kopule vyčnívala min. 30 cm nad okolní terén. Ve východní části obvodové stěny se
nacházel nepravidelný obloukovitý otvor o výšce 40 cm. Pece vznikly podle
stratigrafických vztahů až po určité době fungování hrnčířské usedlosti.
Kanálkovitá topeniště- Na třech místech v rámci areálu usedlosti XII byla zjištěna tzv.
kanálkovitá topeniště. Jedná se o topeniště, na které navazuje systém zahloubených
kanálků vyzděných lomovým kamenem ( hloubka 60 cm, vnitřní šířka 40 cm, délka 200
cm), které byly překryty kamennými deskami, místy byla ústí topenišť vyzděna cihlami.
Funkce těchto kanálků nebyla ještě definitivně určena, definitivní interpretaci přinese až
připravovaná publikace sezimoústeckého hrnčířstvÍ. Lze však předpokládat, že tyto
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objekty sloužily jako vysoušecí kanálky jejichž pomocí byly nádoby vysoušeny
výpalem.

před

Usedlost XIII
Součástí této usedlosti je výrobní hala navazující ve východním směru na obytný dům.
Součástí obytného domu byl sklep o čtvercovém půdorysu vyzděný lomovým kamenem.
Tento sklep obsahoval zával z mazanice a spálených dřev ze stropu a stěn sklepy, pod
nímž byla zjištěna 50- 80 cm mocná vrstva tvořená deformovanými hliněnými
nádobami. Autoři publikace výzkumu interpretují tento nález jako pozůstatek skladu
hotových nádob.Pod jílovitou podlahou v N nároží výrobní haly se zahlubovala do
podloží kruhová hrnčířská pec.
Hrnčířská pec- kruhového půdorysu o průměru 170 cm, hloubka 60 cm se zřícenou
kopilí. Silné vypálení výmazu prostupovalo 8 cm do pláště pece. Pod tvrdě vypálenou
podlahou a vrstvičkou jílu se objevila o 10 cm níže starší, méně kompaktní podlážka
starší pece .. Ústí pece do předpecní jámy na S straně zpevňovaly na svislo položené
cihly. Protilehlé zahloubení se příkře svažovalo k otvoru v plášti pece.
V hale byly vedle pece zjištěny kanálkovitá topeniště, obdobná jako ve výše popsaných
usedlostech a další objekty související s předsoušením nádob před výpalem
Vztah k osídlení: součástí jednoho ze tří zaniklých sezimoústeckých předměstí, které
20 usedlostí, u většiny z nich byla doložena řemeslná výroba (vedle
hrnčířství mj. cihlářství, kovářství...)
Datace (metoda datace): hrnčířská výroba na lokalitě je spojována s předzánikovým
horizontem osídlení datovaným ante quem 1420
Poznámka: Archeologický výzkum řemeslnického předměstí Sezimova Ústí tvoří
suverénně nejdůležitější pramen k poznání vrcholně středověké hrnčířské výroby
v Čechách. V současné době se připravuje k tisku detailní publikace sezimoústeckého
hrnčířství, která, doufejme, zpřístupní výsledky tohoto výjimečného výzkumu odborné
tvořilo původně

veřejnosti.

Literatura: Krajíc - Richter 2001
Odkaz na obrazovou přílohu: příloha Č. 11
21.

Název lokality: Staré Mýto
Lokalizace:katastrální území -Tisová, okres - Ústí nad Orlicí, kraj - Královéhradecký
Výzkum- M.Richter /Archeologický ústav ČSAV v Praze/, J. Sigl /Muzeum východních
Čech v Hradci Královém /
Rok: 1974-81
Nálezové okolnosti: systematický výzkum
Kategorie nálezu: min. 2 hrnčířské pece (viz poznámka), jámy s výrobním odpadem a
deponie hrnčířské hlíny
Typ hrnčířské pece: pec 1...jednoduchá jednoprostorová
Pec 2 ... konstrukčně obdobná
Popis nálezu a nálezových souvislostí: Na jižním okraji sídliště interpretovaného jako
první neúspěšná lokace města Vysoké Mýto, byly vedle dokladů jiné řemeslné výroby
zjištěny doklady hrnčířské výroby. Jedná se o 2 jednoprostorové hrnčířské pece, dále
několik geofyzikálních anomálií, které lze spojovat s dalšími pecemi. Vedle samotných
pecí byly zjištěny další blíže nepublikované objekty, které lze spojovat s hrnčířskou
výrobou- jámy s odpadem a jámy sloužící jako deponie hrnčířské hlíny, k pracovištím
náležely pravděpodobně i 2 zemnice. Pec 1- zjištěna při hloubení ověřovací rýhy po
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obvodu sídliště, jednoprostorová v půdorysu hruškovitá, s podlahou 30-40 cm pod
zachovanou neodoranou úrovní původního terénu, předpokládaná výška kopule cca 1m.
Stěny pece tvořil 2-3 cm mocný propálený výmaz přecházející do více propálené krusty
na podlaze. V zachované výplni pece byly zjištěny pozůstatky již vypálené vsádky,
kterou tvořily zlomky přibližně 60 nádob (polovina z nich plně rekonstruovatelná),
nádoby byly kladeny na podlaze vedle sebe, dny vzhůru, místy lze rozpoznat 2 vrstvy
nad sebou. Většina nádoby byla v horní části roztříštěná a propadlá do sebe účinkem
pádu klenby (kopule). Soubor keramiky z vsázky této pece není homogenní, setkáváme
se v něm s několika skupinami technologicky a typologicky odlišných tvarů. 50% nádob
bylo na dně značeno hrnčířským znakem. (více Richter 1969). Pec 2 byla zjištěna též ve
zjišťovací rýze, vedle konstatování, že je obdobná jako pec 1, není autorem blíže
popisována. Tato pec neobsahovala vsázku. Další doklady hrnčířské výroby (
geofyzikálně doložené pece, jámy s výrobním odpadem a s deponií hrnčířské hlíny, 2
zemnice) jsou autorem opět pouze konstatované.
Vztah k osídlení: součástí lokačního sídliště
Datace (metoda datace): pol. 13. století ( podle keramiky, která byla součástí
dochované vsázky v peci 1)
Poznámka: nález publikován v souvislosti s analýzou keramiky, kterou obsahovala
vsázka pece 1, ostatní doklady hrnčířské výroby na lokalitě zmíněny bohužel pouze
okrajově. Velice chybí celková publikace těchto nálezů.
Literatura: Richter 1993
Odkaz na obrazovou přílohu: příloha Č. 12

22.
Název lokality: Tábor - Sídliště nad Lužnicí
Lokalizace: katastrální území - Tábor, okres - Tábor, kraj - Českobudějovický
Výzkum- Rudolf Krajíc, Husitské muzeum v Táboře
Rok: 1980
Nálezové okolnosti: výkop kanalizační a tepelné sítě
Kategorie nálezu: hrnčířská pec
Typ hrnčířské pece: jednoprostorová vertikální (Krajíc), Jednoprostorová jednoduchá
(autor)
Popis nálezu a nálezových souvislostí: Ve výkopu byla zjištěn základ a část
obvodových stěn horizontální hrnčířské pece s obloukovitým půdorysem o průměru 180
- 200 cm. Pec byla ukončena kupolí z mazanice, jejíž fragmenty byly zjištěny v zásypu
pece. V zachovaných stěnách této kopule byly zjištěny 2 otvory. Jeden z nich, zazděný,
sloužil pravděpodobně jako nakládací otvor, druhý, též zazděný, lze interpretovat jako
topeniště. Oblouk na topeniště byl pravděpodobně zpevněn proutěnou nebo keramickou
konstrukcí. S vlastní pecí souvisela J a V se rozkládající předpecní jáma.
Vztah k osídlení: lokalita je pravděpodobně součástí tzv. Pražského předměstí
Sezimova Ústí, které bylo tvořeno mj. výrobními okrsky
Datace (metoda datace): 2. polovina 14. století) na základě keramických zlomků
získaných z vrstev souvisejících s fungováním pece
Poznámka: objekt je dobře srovnatelný
s podobnými pecemi pocházejícími
z nedalekého předměstí Sezimova Ústí zvaného Nové Město (Richter 1969)
Literatura: Krajíc 1982
Odkaz na obrazovou přílohu: příloha Č. 13
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23.
Název lokality: Žatec - Chmelařské muzeum
Lokalizace: katastrální území - Žatec, okres - Louny, kraj - Ústecký
Výzkum- Petr Čech, Ústav archeologické památkové péče SZ Čech Most
Rok:
Nálezové okolnosti: při stavebních úpravách Chmelařského muzea
Kategorie nálezu: hrnčířská pec
Typ hrnčířské pece:
Popis nálezu a nálezových souvislostí:
Vztah k osídlení:
Datace (metoda datace):
Poznámka: torzo hrnčířské pece je součástí expozice Chmelařského muzea a je
přístupné jeho návštěvníkům.
Literatura: nepublikováno
Odkaz na obrazovou přílohu:

11.3. Kritika

pramenů

Pokusíme-li
hrnčířské

se

volně

uvedených v katalogu

analyzovat

katalog

dokladů

archeologických

výroby, musíme se nejprve zamyslet nad charakterem

pramenů

s kterými pracujeme, tj. nad daty z tohoto katalogu. Jedná se v největší míře
při

o archeologické prameny získané

záchranných archeologických

výzkumech, které byly vyvolány nutností zdokumentovat narušené
archeologické situace a jejich rozsah je dán rozsahem stavby a nikoliv
vědeckým záměrem.

Tento

předpoklad způsobuje,

že výsledkem takového

výzkumu je solitémí archeologický pramen, který lze jen velmi

Převedeme-li

zasadit do kontextu, v kterém v minulosti fungoval.
konstatování do souvislosti archeologických

obtížně

toto

dokladů středověké hrnčířské

výroby zjistíme, že výsledkem záchranného archeologického výzkumu je
obvykle pouze jedna komponenta (
které nás chybí souvislosti (
během

hrnčířská

hrnčířská

dílna,

pec, odpadní jáma ... ), ke

hrnčířská

záchranného archeologického výzkumu

výroby, tak se

nejčastěji

výkopu pro inženýrské

jedná o relikt
sítě.

hrnčířské

usedlost ... ). Byl-li

zjištěn

doklad

hrnčířské

pece zachycený na profilu

Je logické, že takový typ pramene nenabízí
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mnoho možností, jak s ním dále pracovat. Druhým typem archeologického
ať

výzkumu je výzkum systematický. Výzkum tohoto typu,
důvodem,

jakýmkoliv

případě

a v ideálním

a souvislostí.

bývá obvykle

směřován určitým vědeckým záměrem

odkrývá komplexnější vzorek archeologických situací

Během

časovém měřítku

je již veden

takových

odkrývány

do souvislostí poznávání

větší

výzkumů

plochy.

bývají

povětšinou

Převedeme-li

středověké hrnčířské

tento

v delším

předpoklad

výroby nastává ideální

situace, kdy nejsou zkoumány pouze samotné výrobní

zařízení

ale též

výrobní areály (dílny) v celkovém kontextu osídlení. Publikované výsledky
takových

výzkumů

obecnějších

prací zabývajících se

výzkumem se váže i
archeologii
jedná

jsou ideálním zdrojem

řada problémů

středověku.

především

hrnčířskou

pramenů

přípravu

pro

výrobou. Se systematickým

symptomatických (nejen) pro

Vedle otázky, jak takové výzkumy

českou

směřovat,

o problematiku zpracování a publikování

se

výsledků

systematického archeologického výzkumu. Dnes se ocitáme v situaci, kdy
valná

část těchto

nebyla dosud

rozsáhlých systematických archeologických

uspokojivě

bohužel týká i

části

výzkumů

zpracována a publikována. Stejná situace se

dat, z výše uvedeného katalogu archeologických

dokladů hrnčířské výroby. V případě Sezimova Ústl a Starého Mýta měl

autor této práce možnost pracovat s částečnými a předběžnými publikacemi
výsledků výzkumu, v případě Mostu a Žatce chybí jakákoliv publikace.

Katalogové záznamy lze na

základě

níže uvedených kritérií

rozdělit

do několika skupin.

Na základě typu archeologického výzkumu

5

Kurzívou budou v následujícím textu označeny názvy lokalit odkazující do Katalogu archeologických

dokladů hrnčířské

výroby.
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-

systematický archeologický výzkum - Sezimovo Ústí, Most, Staré
Mýto

- záchranný archeologický výzkum - zbývající lokality

Na základě stavu publikace výzkumu
- výzkumy nepublikované - Most, Praha - Náměstí Republiky, Žatec
- výzkumy částečně či předběžně publikované - Česká Lípa, Sezimovo
Ústí, Staré Mýto
- výzkumy publikované - zbývající lokality

Na základě výpovědních schopností získaných pramenů
-

archeologické doklady
Hořovice,

-

hrnčířské

výroby mimo

hrnčířských

pecí -

Levín, Nové Město nad Metují

archeologické doklady

hrnčířské

výroby

včetně hrnčířských

pecí-

zbývající lokality
- archeologické doklady výrobní struktury ( dílny) - Česká Lípa,
Domažlice, Čáslav, Kostelec nad Orlicí
- archeologické doklady souborů výrobních struktur - Sezimovo Ústí

III. VÝSLEDKOVÁ ČÁST
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Přínos

111.1.

archeologických

dokladů

k poznání

středověkého hrnčířství

V kapitole U jsem se pokusil shrnout dosavadní poznatky týkající se
technologií

středověkého

různých vědeckých odvětví-

hrnčířství,

jejichž základem jsou poznatky

vedle archeologie

středověku

je to technologie

keramiky, historie, etnografie a experimentální archeologie.
této práce je vedle samotného Katalogu archeologických
výroby následující kapitola, v níž se pokusím doplnit,
zmíněné

dosavadní poznatky

získané

archeologickými

obecně přijímaného

Stěžejní částí

dokladů hrnčířské

zpřesnit

a poopravit

úvodu o informace

výzkumy, jejichž výsledky jsou shrnuty

v katalogu.
V kapitole Kritika

pramenů

jsem se pokusil nastínit charakter dat

z Katalogu a popsal j sem základní komplikace, které práce s nimi

přináší.

Jednotlivé záznamy z katalogu v souhrnu ani v nejmenším nemůžou sloužit
jako obraz

středověké skutečnosti.

Jednotlivé záznamy jsou do

značné

míry

nesrovnávatelné, a tak i jejich další aplikace nevynáší žádné obecné soudy,
spíše nabízí cestu k řešení problémů a ve velké míře klade nové otázky.
V této kapitole budeme

opět

sledovat hrnčířskou výrobu od získávání

surovin až po vypalování nádob. V každém stadiu tohoto procesu se
pokusím uvést archeologické prameny, které se k dané fázi výrobního
procesu vztahují (za předpokladů, že nějaké existují).

111.1.1. Získávání surovin

ULI.LA. Voda
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Blízkost vodního zdroje je neodmyslitelným

předpokladem

keramiky. Z pramenů shrnutých v katalogu zjistíme, že
je doložena v místech, která mají přístup ke
v potocích
byly

či řekách. Předpokládat můžeme

nalezeny

hrnčířských

v areálu

zdrojům

hrnčířská

výhradně

k potřebám

produkce

povrchové vody-

ať

jž

i využití vody ze studní, které
v Sezimově

usedlostí

V archeologických pramenech je nerozlišitelné, zda bylo
vody využíváno

výroby

hrnčířské

určitých zdrojů

či

dílny

Ústí.

vedle toho též

k jiným účelům.

lILI.LB. Otop
Dalším základním

předpokladem

dostatek otopu, v případě našeho

hrnčířské

pro fungování

českého prostředí dřeva

výroby je

(otop rašelinou

či

slámou nebyl v archeologických situacích prokázán). Z novověkých
etnografických paralel (Scheufler 1972) se dozvídáme, že k topení
v hrnčířských pecích se využívalo
borovice, jedle), které
výhřevný

nabízí

při

především

odlišný obraz.

Při

zjištěno,

že otopem v této peci bylo bukové

byly odebrány vzorky

případě jedná

uhlíků,

že otop tvrdým
měkkým

dřevem

vnitřku

nachází

dřevo.

téměř

bývá spojen se

v tom, že plamen

ale krátký (což u

nevadí), u

zmiňovaných

případě,

Je otázkou, zda se

či

naopak.

Přitom

případě

v každém

se

vrstva

třeba připomenout,

středověkými

pecemi a otop

s novověkými. Řešením této změny využívaného

spatřit

výhřevný

rozměrech

u již

dlouhý a

z pece a analýzou bylo

které by nebylo složité analyzovat. Je

dřevem

materiálu lze

uhlíků

o výjimku potvrzující pravidlo,

v okolí pecí a i v jejich

(smrk,

archeologickém výzkumu hrnčířské pece

Lochotíně

velmi

dostatečně

spalování poskytuje

v Plzni -

popela a

dřeva

plamen. Archeologické prameny nám, byt' v jediném

poněkud

v tomto

měkkého

novověkých

hořícího

středověkých

dřeva

je sice

relativně

malých

dubového
pecí o

pecí jsou rozměry

podstatně větší

(

např.

kasselských pecí i více než 5 m), což vyžaduje dlouhý
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plamen, který nabízí měkké

dřevo např.

borovice, smrk či jedle. Zároveň by
dřevo

bylo též zajímavé zjistit, zda bylo pro otop využíváno
(větve, odřezky, třísky ... ) či

Domnívám

se,

bylo topeno dřevem z celých stromů.

a že její

při

široký význam. Bylo by záhodno

řešení

by

výzkumu

mělo poměrně

každém výzkumu

středověkého

na vypalování keramiky odebírat vzorek k analýze. Vedle
dřeva

druhu

během

že je problematika otopu

středověkého hrnčířství podceňována,

zařízení

nižší kvality

"odpadové"

přichází

dřevo

v potaz otázka, zda bylo k otopu využíváno

v podobě

klacků, větví, pařezů či

plnohodnotné

z kmenů. Taková zjištění by mohla přesáhnout kategorii
přínosem

mohla by být

prostředí popř. středověké

keramiky byla

značná

cílené teploty-

např.

zjištění

v oblasti

výroby a

středověkého

životního

Spotřeba dřeva

pro výpal

poznávání

ekologie a energetiky.

řemeslné

dřevo

a liší se podle velikosti vypalovacího

zařízení

pro dosažení teploty 950°C ve vertikální peci

a
o

objemu 1 m3 a délce výpalu 5 hodin bylo třeba 1-1,5 m3 dřeva, pro výpal
po dobu 12 hodin v kasselské peci na teplotu 1000°C bylo třeba 6 m3

(

Weiser 2003).

III.l.LC.

Hrnčířská

hlína a její příměsi

Z archeologických výzkumů prováděných na území Čech máme
doposud minimum
těžby hrnčířské

pramenů,

hlíny ve

v katalogu byly

zjištěny

které by nám pomohli rekonstruovat podobu

středověku.

několika

jámy, kterým je

Z historických a etnografických
během

Na

pramenů

dobývání suroviny v ranném

lokalitách uvedených

přisuzována

víme, že

novověku

tato funkce.

rovněž hrnčíři

z Levína

poddolovali široké okolí

tohoto městečka.
Při

řešení

této problematiky nám

může

toponomastika, která pomístní názvy Hlína, Hliník,
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být nápomocna
Hliniště,

1

V hliništích,

Na

hlíně,

hrnčířské

Bílá hlína aj.

vysvětluje právě

v souvislosti s těžbou základní

suroviny.
příměsí hrnčířské

Jako
křemenný

písek.

Pozůstatky

v podobě

exploatačních

hlíny se ve
po jeho

jam na

středověku

těžbě

používal

především

jsou archeologicky doloženy

levobřežním řemeslnickém

předměstí

Sezimova Ústí. Další surovinou používanou jako příměs do hrnčířské hlíny
je tuha (grafit), jejíž získávání je archeologicky doloženo v Mohelnici (Goš
1971, 156-157). Těžbu této suroviny můžeme předpokládat i v Čechách
v oblastech, kde se tuha projevuje

tradičně často

hmoty (tuhovaná keramika), tyto oblasti se do
s rozsahem

přirozeného

jako

značné

výskytu grafitu v jižní

Archeologicky tu dosud

těžba

konstatování platí i pro další příměsi

příměs

částí

míry

překrývají

našeho územÍ.

grafitu nebyla dokázána.
např. světlou

keramické

Podobné

slídu (muskovit).

III.1.I.D. Uložení hrnčířské hlíny
V kapitole Pokus o rekonstrukci
nutnosti uskladnit natěženou
je

poměrně často

hrnčířskou

hrnčířské

výroby jsem se zmínil o

hlínu a nechat ji zrát. Tento proces

doložen v archeologických situacích - setkáváme se

jednak s nespecifickými jámami
Mezi takové situace

patří

či

se speciálními objekty s touto funkcÍ.

v půdorysu obdélná cihlami

vyzděná

jáma

z usedlosti XII v Sezimově Ústí. Deponie hrnčířské hlíny v podobě
jednoduchých jam je svým výskytem obvyklejší, setkáváme se s ní na
následujících lokalitách: Kostelec nad Orlicí, Kutná Hora, Rakovník,
Sezimovo Ústí a Staré Mýto.

111.1.11. Výroba nádob

Od získávání a ukládání surovin se

posuňme

do fáze výroby nádob.

Základní principy výroby nádob jsou shrnuty v kapitole Pokus o
rekonstrukci

hrnčířské

výroby. V tomto oddíle se pokusíme doplnit tento
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obecný úvod o výsledky archeologických výzkumů v Čechách. Přímých
dokladů

výroby nádob v podobě nálezu

pozůstatků hrnčířského

kruhu, tak

jak je známe z okolních oblastí se nám v Čechách nedostává. Problém
spočívá v tom, že v Čechách jsou obecně velmi špatné podmínky pro

zachování organických

artefaktů,

materiálem k výrobě nejen
hrnčířských nástrojů
vytáčení

na

hrnčířském

znaku

čepele

dílny tak

Jedním z využitelných

hrnčířského

kruhu,

popř.

cechu, který je

bylo totiž

vůdčím

kola, ale také dalších

sloužící k tvarování nádob

kruhu. Jedinou cestou jak si

hrnčířské

základního vybavení
pramenů.

hrnčířského

jako jsou

dřeva. Dřevo

mj.

zůstává

představit

při

podobu

studium ikonografických

případů

je kamenný reliéf s motivem

součástí

kamenické výzdoby Velvarské

brány ve Slaném (Smetánka 1967). Jedná se o motiv stylizovaného
hrnčířského

kruhu, tzv. šprusláku, na

němž

obou stranách tohoto motivu jsou plasticky
tvaru

trojúhelníků

protáhlých

charakteristický tvar
současnosti.
neuzavřená

ztvárněny hrnčířské čepele

uprostřed.

s otvorem

hrnčířských

S problematikou

stojí tordovaný džbán, a po

čepelů,

Jedná

se

ve
o

který v zásadě trvá až do

hrnčířských nástrojů

je spojena i dosud

diskuse o užívání hliněných čepelů. Jedná se o obroušené

střepy

nalezené v různých souvislostech, které jsou spojovány s hrnčířskou
výrobou. Jedná se sice o

intencionálně

škála možností jejich použití je

upravené keramické zlomky, ale

poměrně

široká. Zarážející je též, že

podobné nálezy chybí na lokalitách, kde je
nespornými doklady

(např. hrnčířské

středověké

výroba doložena

dílny v Lubecku - Varadzin 2006 rec)

a nachází se naopak na lokalitách, kde
zaniklé

hrnčířská

hrnčířství

nebylo jinak doloženo (na

vsi Krašovice na Táborsku - Hejna 1964,

popř.

Konůvky na Břeclavsku - Šaurová 1980, 104-105). Rozsáhlou diskusi o

používání

hliněných

z důvodu absence
čepel

čepelů

ve

středověkém

hrnčířství

přímých dokladů jednoznačně uzavřít.

je interpretován i nález

kostěného
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nožovitého

nelze dosud
Jako

předmětu

hrnčířský

pocházející

z výzkumu

hrnčířské

dílny

specializované

na

výrobu

hornických

tyglíkovitých lampiček v Kutné Hoře.
Z etnografických pramenů jsou nám známy i další nástroje využívané
při

výrobě

opět

nádob, ke kterým nám však

chybí jejich doklady

v archeologických situacích.

111.1.111. Výzdoba
nástrojů

S podobnou situací jako u evidence
v archeologických pramenech se setkáváme u
výzdobě.

nástrojů

k výrobě nádob
sloužících k jejich

Z etnografických paralel je nám známa celá

metod za použití mnoha
charakteristické pouze

různých nástrojů.

některé

Pro

řada

výzdobných

středověké hrnčířství

jsou

z nich jako je rytá výzdoba, kolková

výzdoba, výzdoba radélkem a malování. Jediným archeologickým nálezem
souvisejícím s výzdobou nádob je radélko tj.
obtiskáván na

tělo

otočný váleček,

kterým je

nádob opakující se motiv, pocházející z výzkumu

usedlosti IX na zaniklém

středověkém levobřežním předměstí

Sezimova

Ústí Radélko lze datovat do poslední fáze osídlení na této lokalitě před

rokem 1420.

I1I.1.IV. Doklady středověké

Téma
práci

středověké

zmíněno.

doklady,

kamnářské

výroby kamnových

kachlů

nebylo dosud v této

Jelikož se z tohoto procesu zachovávají archeologické

zmiňme

jej

stručně

a etnografické prameny

v této kapitole. Archeologické, ale i historické

svědčí

o tom, že

středověku součástí hrnčířství. Svědčí
hrnčířských

výroby

kamnářská

o tom nálezy

výroba byla ve

kachlů

ve vsádkách

pecí, kde figurují vedle klasické užitkové keramiky. Jejich

zlomky se nacházejí v hrnčířském odpadu (více v oddílech Výpal a Odpad
této kapitoly). V tento okamžik se
kachlů

v podobě

hliněných

zaměříme

kadlubů
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neboli

na

pozůstatky

hliněných

po

výrobě

matric, forem,

negativů určených
kachlů.

čelních vyhřívacích stěn středověkých

k formování

Zlomky těchto

kadlubů

se

poměrně často

archeologických situacích a nelze je
doklady

výroby,

nálezů kamnářská

jejich
doklad
např.

hrnčířské

hrnčířské

přestože

resp.

primárně

je

nacházejí v středověkých

považovat za archeologické

pravděpodobné,

hrnčířská

že

někde

v blízkosti
přímý

výroba fungovala. Jako

výroby je chápeme v kombinaci s jinou kategorií

v kombinaci kumulací dílenského odpadu

např.

dokladů

Levín (viz též oddíl

Výrobní odpad) popř. v kombinaci s hrnčířskou pecí (Sezimovo Ústz)

III.1.V. Sušení, malování, glazování

Poté, co byly nádoby za polotuhého stavu povrchově ozdobeny,

popř.

zuchaceny, nastalo jejich sušenÍ. Sušení probíhalo, jak jsme se již zmínili
v kapitole Pokus o rekonstrukci
nebem,

popř.

v jednoduchých

hrnčířské

výroby,

nejčastěji

dřevěných přístřešcích.

pod širým

Možná varianta

takového pří stře šku byla zjištěna v usedlosti Vln v Sezimově Ústí v podobě
pravděpodobně dřevěné

konstrukce, jejíž propálená destrukce obsahovala

velké množství keramiky - jednalo se snad o sklad sušících se
matric pro výrobu

kachlů.

výrobků

a

Je však možné, že v tomto prostoru byly

skladovány výrobky již usušené,

připravené

k výpalu. Se sušením nádob je

spojován i další pozoruhodný nález ze Sezimova Ústí - tzv. kanálková
topeniště. Archeologický výzkum hrnčířských usedlostí v Sezimově Ústí

není dosud

dostatečně

publikován a tak se z dosavadních

předběžných

publikací tohoto zásadního výzkumu příliš o těchto objektech nedozvídáme.
Z popisu je patrné, že se jednalo o kamenem vyzdívané kanály o délce 2 až
2,5m,o obdélném
v jejichž

čele

průřezu

o

rozměrech

se nacházelo cihlami

60cm (hloubka) x 40 cm

vyzděné topeniště,

(šířka)

svrchu byly kanály

kryty plochými kamennými deskami. Účel těchto objektů nebyl dosud
přesvědčivě

nádoby

interpretován, domníváme se však, že nad nimi byly vysoušeny

dříve

než byly vypalovány v klasických
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hrnčířských

pecích.

Otázkou je, zda-li takové vysoušecí pece nejsou dokladem sušení nádob
mimo sezónu

či

nepříznivých povětrnostních

za

podmínek, ale takové

úvahy jsou bez opory v publikovaných výsledcích archeologického
výzkumu pouze spekulací. Po vysušení nádob, ještě
do pece, byly nádoby glazovány
se v širší

míře

středověku

popř.

před

jejich naložením

malovány. S glazovanou keramikou

setkáváme v archeologických situacích až na samém

závěru

a chybí nám jakékoliv archeologické doklady procesu jejich

glazování. Naproti tomu s malováním (

ať

již

červeným či

bílým) se

setkáváme již od 13. století. Červeně malovaná keramika má svůj původ
v tzv.

kolonizačním

zboží, které se v průběhu 13. století

začíná hojně

vyskytovat v severozápadních a severních Čechách. Výroba tohoto zboží je
doložena v dílnách v České Lípě a Mostě- Vsi Svatého Václava. Pro proces
malování keramiky nemáme dosud žádné archeologické doklady, bylo by
však velice zajímavé pokusit se provést chemickou analýzu

vzorků červené

hlinky sloužící k výzdobě hlinky a vztáhnout ji k jejímu zdroji v krajině
v okolí místa produkce (např. České Lípy).

III.1.VI. Výpal

Výpal nádob a ostatních

výrobků středověků hrnčířů

probíhal ve speciálních pyrotechnických
hrnčířské

zařízeních,

pece. Využití jednodušších vypalovacích

vrcholném a pozdním

středověku

v podobě archeologických
z 23 archeologických

vyloučit,

nálezů. Pozůstatky

dokladů hrnčířské

a

které nazýváme

zařízení nemůžeme

chybí nám však
pece

kamnářů

či

pecí

tvoří

ve

důkazy
většinu

výroby uvedených v Katalogu.

Jedná se o 18 lokalit- Bakov nad Jizerou, Čáslav (I, II, III), Česká Lípa,

Domažlice, Horšovský Týn,

Horažďovice,

Most - Ves sv. Václava, Nové Strašecí,

Kostelec nad Orlicí, Kutná Hora,

Plzeň-

Lochotínská ul., Rakovník,

Sezimovo Ústí, Staré Mýto, Tábor a Žatec. Z těchto lokalit pochází celkem
minimálně

40 archeologicky zkoumaných hrnčířských pecí. Stav dochování
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pecí na
reliktu

těchto

hrnčířské

pece, v lepších
stěn

lokalitách je

povětšinou

neuspokojivý.

tvoří pozůstatek

pece

případech doplněný

možné na

základě

či

o nevysoké

jedná. Analýza takových
Typologie

hrnčířských

pozůstatky

výjimečné,

klenby. Pouze u poloviny ze

terénních

pozůstatků
nálezů

formou

propáleného mazanicového dna

pece. V případech, které jsou spíše

destrukce pecní kupole

Nejčastější

obvodových

se dodnes dochová
zjištěných

lokalit je

pecí rozeznat, o jaký typ pece se

se stala podkladem pro sestavení

pecí užívaných ve vrcholném a pozdním

středověku

na území Čech.

III.1.VII. Typologie

hrnčířských

pecí užívaných ve vrcholném a

pozdním středověku na území Čech (příloha č. 17)
Na

základě

lépe dochovaných a v některých

vykopaných a interpretovaných
sestavit typologii

těchto

reliktů hrnčířských

vypalovacích

byly publikace archeologických

zařízení.

výzkumů

na

případech

i

precizněji

pecí jsem se pokusil

Podkladem pro typologii

těchto

lokalitách: Bakov nad

Jizerou, Česká Lípa, Domažlice, Horšovský Týn, Kostelec nad Orlicí, Nové
Strašecí, Plzeň- Lochotínská ul., Sezimovo Ústí, Staré Mýto a Tábor.
Pece

z těchto

lokalit

lze

dvouprostorové, kriteriem pro toto
vypalovacícho prostoru. Za
sebe

výrazně odděleny,

rozdělit

na

rozdělení

předpokladu,

jednoprostorové

a

je vztah otopného a

že tyto dva prostory nebyly od

jedná se o pec jednoprostorovou. U pecí z výše

uvedených lokalit nebyl

zjištěn

výraznější

vypalovacím prostorem, a proto je všechny
pece. Mezi archeologicky doloženými

předěl

řadíme

mezi otopným a

mezi jednoprostorové

středověkými hrnčířskými

pecemi

z území Čech nemáme doposud jediný jednoznačný doklad pro využití
dvouprostorových pecí.
Jednoprostorové pece lze
kupolovité na kruhovém

půdoryse,

dále

rozdělit

kde se v prostoru pod
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na jednoduché
hliněnou

kopulí

zároveň

topilo i vypalovaly nádoby. Otvor pro vývod spalin se nacházel

v nejvyšším bodě této kupole, plameny a spaliny stoupaly vertikálně
přičemž předávaly
označuje

pecí

teplo vypalujícím se nádobám. Krajíc 1982 tento druh

jako jednoprostorové vertikální. Ve smyslu adekvátní

připomínky Hrdličky

(1963,

57-84)

(1967, 512 pozn. 4) k podobnému názoru Nekudy
raději

budeme

označení

používat

dokládá její užívaní na

venkově ještě

ve 20. století

variantu jednoprostorové pece

někteří

"jednoduchá

označuje mi1ířová

jednoprostorová pec". Scheufler (1972) tento typ pece

Pokročilejší

vzhůru

(příloha

a

č.15).

(Zatloukal 2000 aj.)

nazývají pecí přechodnou. Nechceme-li předjímat vývoj, zvolíme vhodnější
neutrální

označení

"j ednoprostorová horizontální pec". Jedná se o větší pec

na oválném až hruškovitém
odděleno

půdoryse,

kde

Topeniště

od vypalovacího prostoru.

vypalovacím prostorem a bylo oproti
zahloubení,

popř.

ve snaze zamezit
se nádobami.
topeniště

sloupů,

němu

nebylo

bezprostřednímu

kontaktu

valů

před

více zahloubeno. Toto

hořícího dřeva

dalšího vývoje tohoto typu pece se

a vypalovacího prostoru

výrazně

se nacházelo

navýšení podlahy vypalovacího prostoru mělo

Během

mazanicových

topeniště ještě

stavět přepážky

-

svůj důvod

s vypalujícími

začaly

nejdříve

(doložen v Kostelci nad Orlicí), posléze

na pomezí
v podobě
hliněných

které se vyvíjely do podoby tzv. štendru u kasselských pecí.

Neobvyklou variantou jsou pece
pravděpodobně

i v usedlosti XII.

zjištěné

v usedlostech

VIII, X a

levobřežního řemeslnického předměstí

Sezimova Ústí. Jedná se o jednoprostorové pece na kruhovém půdoryse,
které nebyly

pravděpodobně

v době svého fungování zaklenuty klenbou.

Takové pece byly využívány pro výpal pouze některého druhu zboží a zcela
jistě

v nich nemohla být vypalována

podle

výsledků

redukční

keramika. Tento druh pece

archeologického výzkumu byl vždy sdružen ve dvojici s

jednoduchou jednoprostorovou pecí s kupolí ..
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závěr

Na

shrňme,

tohoto oddílu si

na kterých lokalitách byly

jednotlivé druhy hrnčířských pecí zjištěny.
jednoprostorová jednoduchá pec - pravděpodobně Česká Lípa, Domažlice,
pec 2 v Kostelci nad Orlicí, Sezimovo Ústí, Staré Mýto, Tábor
jednoprostorová horizontální pec - zbývající lokality na nichž jsme schopni
určit

typ pece

III.1.VIII. Podoba a konstrukce pecí
Archeologicky doložené středověké hrnčířské pece na území Čech
mají

nejčastěji

kruhový, oválný až hruškovitý tvar a bývají ve

případů částečně

mazanice,
pece byla

někdy

zahloubeny do okolního terénu. Jejich dno
několika

v

Stěny

pece

vypálená

vrstvách odpovídajících reparacím. Na

některých případech

podlahy pece.

tvoří

většině

opět

dně

doložena vrstva písku sloužící k vyrovnání
ve

většině případů

okolního terénu. A ve své nadzemní

části

a) mazanicí, jejichž konstrukce byla

využívají zahloubení do

bývají tvořeny
původně zpevněna

pruty - Tábor,

Sezimovo Ústí
b) cihlami pojenf·mi mazanicí - Plzeň
c) kamenem kamenem pojeným mazanicí - Nové Strašecí
d) keramickými nádobami pojenými mazanicí - Horšovský Týn
e) kombinací

předcházejících

v namáhaných úsecích

způsobů

např.

v okolí

(mazanicí,

topenišť zpevněna

která

Je

cihlami

či

kamenem; cihlami a kamenem)

Stěny

pecí bývají prolomeny 1- 2 otvory-

otvorem. O
pramenů

podobě

vrchního

pouze kusé informace,

bývá v okamžiku odkrytí
značně

uzavření
neboť

pozůstatků

topeništěm

a popř. nakládacím

pece máme z archeologických

strop v podobě kupole

pece ve

většině případech

či

klenby

propadlý a

destruovaný. Proto nejsme ve většině případů schopni rekonstruovat
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jeho podobu. V některých
zachovaná, že
případů jsme

aj

můžeme

případech

je destrukce stropu natolik

podobě

mluvit o

klenby

či

dobře

kupole. Z takových

schopni rekonstruovat následující varianty provedení stropu:

kupole provedená z mazanice za podpory
logicky nezachovávají,
např.

výjimečně

prutů

(ty se v mazanici

se dochovají jejich otisky) -

Tábor

b)

klenba provedená z mazanice za podpory prutů, omazaná mazanicí

c)

klenba provedená z užitkových keramických nádob, omazaná
mazanicí - Horšovský Týn

d)

klenba provedená ze speciálních technických nádob, omazaná
mazanicí - Bakov nad Jizerou, Nové Strašecí, Česká Lípa

e)

klenba provedená ze tyglíkovitých

kachlů,

omazaná mazanicí-

Plzeň
Hrnčířské

přestavovány,

v řádech

během

pece byly
průměrná

několika

neočekávatelných

etc.) se dodnes

svého provozu

často

opravovány a

málo desetiletí. U pecí, které zanikly
okolností (požár,

uvnitř

maximálně

doba užívání pece se pohybuje

válečný

pece zachovala

výborným vodítkem k relativně

informuje o tom, kolik bylo nádob páleno

za

konflikt, samodestrukce pece

původní

přesnému

nárazově

vsádka, která je nejen

datování pece, ale též nás
při

jednom výpalu, jak byly

nádoby uvnitř pece skládány a jaké druhy výrobků byly v peci vypalovány.

III.1.IX. Výrobní odpad
Další kategorií archeologických

dokladů hrnčířské

výroby jsou

deponie výrobního odpadu, tradičně nazývaná střepiště. Samotný nález
takového

střepiště

nemusí

nutně

znamenat

důkaz hrnčířské

výroby v

místě

nálezu. Takto interpretovat jej lze pouze v případě kombinace s jinými
kategoriemi archeologických
pecí, skladem

hrnčířské

hlíny

dokladů hrnčířské

či

nálezem
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výroby-

např. hrnčířskou

hrnčířského nářadí.

S faktem, že

hrnčířské

místo deponování odpadu
hrnčířské

výroby

souvisí

středověkých městech.

dílny nemusí být

problematika

zacházení

situaci

může svědčit

středověkého střepiště

nález

místem

s odpadem

Pokud nebylo možné odpad dané

deponovat v jejím zázemí, bylo jej nutné vyvážet mimo

nutně

hrnčířské

město.

ve
dílny

Pro takovou

v zářezu lesní úvozové

cesty nedaleko obce Lhota u Nečemic na Žatecku6 , kam byl odvážen
výrobní odpad

hrnčířské

dílny z jednoho z

středověkých měst

v okolí -

Loun či Žatce. Další možností zacházení s výrobním odpadem je jeho
skladování v podobě mocných souvrství v nejbližším okolí

hrnčířské

dílny,

např.

Levín, Kutná Hora nebo využití jam vzniklých těžbou hrnčířské hlíny,

ať již

v areálu hrnčířské výroby či mimo něj.
Problematická je však i otázka definice výrobního

odpadu. V některých pracích
) je výrobní odpad

(např.

hrnčířské

Reichertová 1962a, b - Levín,

dílny

(střepiště)

Hořovice

chápán jako jakékoliv

neobvykle rozsáhlá kumulace keramických

zlomků,

uniformních, pocházejících z určitého

intervalu. Dle mého názoru

je taková definice do
měla

obsahovat

které mají

určité

alespoň

přímou

časového

míry nepřesná. Deponie

určité

hrnčířského

míry

odpadu by

stopové množství keramických nádob

(kachlů),

souvislost s hrnčířskou výrobou- nedopálené a přepálené

výrobky, výrobky deformované, prasklé, nepovedené,
jiné artefakty dokládající
reliéfuích

do

kachlů,

hrnčířskou

hrnčířské

nářadí

výrobu
apod.

např.

nedokončené; popř.

kadluby pro výrobu

V publikacích

výsledků

archeologických výzkumů není povětšinou výrobní odpad takto analyzován
a ve svém širším významu (viz výše) je zmiňován téměř u každé lokality.

6

Nepublikovaný povrchový sběr autora.
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hrnčířské

111.2. Archeologické doklady

výroby v raném

středověku

Až doposud jsme se v této práci zabývali
středověkou,
můžeme

pro kterou disponujeme

pokusit

základě přibližně

pracovat. Na

dokladů hrnčířské

alespoň

kvantem

v hlavních rysech rekonstruovat
středověk

pramenů

se

situací

pramenů,

vrcholně

s kterými

dvou desítek archeologických

výroby ve vrcholném a pozdním

výrobu. Situace pro ranný
archeologických

určitým

především

středověku

se

můžeme

středověkou hrnčířskou

diametrálně

odlišuje. Studiem

zjistíme, že pro období od 6. do 12. století není

znám z území Čech jediný archeologický doklad hrnčířské výroby.
Výzkumy

raně středověkých

artefaktů,

které musely být

jejich

značný počet

zjišťují početné

lokalit

někde vyráběny.
vlastně

a variabilita je

keramika musela být na našem území
Výroba keramiky je,

byť

písemných
pro raný
Proč

pramenů týče

svým

způsobem

a to ve

měřítku,

středověku.

pramenech mladší fáze raného

Samotné keramické nálezy,

vyráběna

v mizivém

soubory keramických

doklad, že

značném

množstvÍ.

doložena i v písemných

Stav pramenné základny co se

je dán celkovým nedostatkem písemných zmínek

středověk.

nám ale chybí archeologické doklady?

Tato otázka vybízí k diskusi:
Na výše uvedenou otázku se nabízí v
1.

Hrnčířská

výroba se

zásadě

3 okruhy odpovědí:

soustřeďovala

na lokality, které nebyly

doposud archeologicky zkoumány.

2.

Pozůstatky

raně

středověké

hrnčířské

výroby

JSou

v archeologických situacích nerozlišitelné (nerozeznatelné).
3. Archeologické

nálezy

interpretovány.
4.
Ad 1
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JSou

špatně

či

nedůsledně

raně středověkých

Dosavadní stav archeologického výzkumu
Je

obecně

výzkumů

znám. Cílem rozsáhlých systematických archeologických
hradišť), raně středověkých

bylo poznávání sídel elity (tzv.

fortifikací, církevních staveb a v menší
s

lokalit

čestnými

výjimkami,

zůstává

míře pohřebišť.

hospodářského

poznávání

centrálních, kam se

pravděpodobně

soustřeďovala,

dále

poznávání

nezemědělského

venkovského osídlení.

Stranou zájmu, sice

řemeslná

specializovaná

zemědělských

zázemí
výroba

venkovských osad a

Ad2
Základem této úvahy je

předpoklad,

že

raně středověká

byla vypalována v pyrotechnických strukturách
vrcholně
těžko

a

pozdně středověkých hrnčířských

zásadně

keramika

odlišných od

pecí, které lze pouze velmi

rozeznat v terénní situaci. V oddíle Výpal kapitoly Pokus o

rekonstrukci

středověké
zařízení

vypalovací

hrnčířské

výroby Jsme

zmínili

primitivní

sloužící k výpalu keramiky,tak jak je

z etnografických paralel. Taková

zařízení (např.

zahloubené

známe

ohniště, milíř)

zanechávají v podloží zcela zanedbatelné stopy, které nelze za

běžných

okolností během archeologického výzkumu rozeznat.

Ad3
Tato teze vychází z předpokladu, že
výzkumů

s raně

se

výjimečně podaří

středověkou hrnčířskou

pracovník této situaci,
primitivního
jednoduše

zařízení

zaměnit

někdy

během

odkrýt situaci, která má

archeologických
přímou

výrobou, ale vedoucí výzkumu

zcela logicky

nevěnuje

pozornost.

sloužícího k výpalu keramiky lze
za

souvislost

ohniště,

či

jiný

Pozůstatek

například

velmi

v jehož okolí se nachází množství

keramických artefaktů.
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Shrneme-li výsledky výše uvedené diskuse, dojdeme

dokladů raně středověké hrnčířské

že problematika absence
komplikované důvody.

nutně

Oprávněná je

k závěru,

výroby má

každá z výše uvedených tezí.
uvědomit

Východiskem z nastalé situace je

si mantinely poznání a

snažit se z archeologických situací vytěžit co největší množství relevantních
dat,

precizně

třeba

je zpracovat a

správně

interpretovat. Jednoduše

zkoumat nové kategorie lokalit a

při

řečeno,

je

výzkum být pozorní k novým

kategoriím nálezů.
Absence archeologických

českého prostředí.

není výsadou
byla

dokladů raně středověké hrnčířské

Na

Moravě

zjištěna raně středověká hrnčířská

Město,

existuje jediná lokalita, kde

výroba. Jedná se o lokalitu Staré

zjištěna raně středověká

kde byla

výroby

dvouprostorová vertikální pec.

Podobná je situace na Slovensku, kde byla soustava obdobných hrnčířských
pecí

zjištěna

na

lokalitě

Nitra - Lúpka. Takové pece jsou v moravské i

výjimečné

slovenské situaci

a jedná se bezpochyby o

důsledek

cizího

kulturního vlivu pocházející ze sousedních oblastí, kde se udržela
provinciální tradice výstavby takových pecí (více v kapitole Stav poznání
archeologických dokladů hrnčířské výroby v sousedních oblastech)
Na závěr této kapitole je třeba se zamyslet, jak dále
poznání

raně

středověkého

hrnčířství.

Zásadním

přínosem

problematiku by bylo zpracování již provedených
středověkých

lokalit s důrazem na poznání

Dalším úkolem je
archeologických
předpokládá

výzkumů

hospodářské

lokalitách, kde je
Součástí

provádění

směřovat

studium

pro tuto

výzkumů

raně

raně středověkého hrnčířství.

koncepčních

nevelkých systematických

na vytipovaných situacích v místech, kde se
a

řemeslné

předchozími

vedoucího týmu na

zázemí

středověk

výzkumy doložena

těchto

výzkumech by
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center a na

nezemědělská
měli

výroba.

být odborníci na

(raně)

středověké hrnčířství, kteří

zjištěné

movité i nemovité nálezy.

JSou schopni

precizně

interpretovat

dokladů hrnčířské

111.3. Stav poznání archeologických

výroby

v sousedních oblastech
Území Čech hraje díky své poloze specifickou roli v raně, vrcholně a
pozdně středověkém
specifičnost

hospodářském

historickém,

a kulturním vývoji. Tato

se projevuje i v archeologických dokladech

středověkého

hrnčířstvÍ.

V sousedních oblastech ( Morava a Slezsko, Slovensko, Polsko,

Německo)

má tato problematika celou řadu

společných rysů

a vedle toho se

v některých aspektech zásadně odlišuje.

111.3.1. Morava a Slezsko

Nejbližší paralelu ke stavu poznání technologie výroby v Čechách
nabízí situace na

Moravě.

Stav poznání zde

zásadně

ovlivnila práce

Richarda Zatloukal, který sestavil syntézu archeologických dokladu
hrnčířství

ve 13. až první

polovině

(Zatloukal 2000). Tato práce se do

16. století na

určité

Moravě

a ve Slezsku

míry stala i předlohou mojí práce.

Autor se v ní pokouší shromáždit publikované doklady hrnčířské výroby ve
středověku

na

Moravě.

zjišťuje

Celkem

lokalit s hrnčířskou výrobou

(příloha č.

třídící

kriteria a považuje za

průkazný

objev

hrnčířské

lokality Brno,
Opava, Staré

pece a

Město-

Sady, Velká

přechod

přiřadit

15). Když si autor stanovil další

doklad

sníží se

Dambořice, Ivančice,

dle Zatloukala tyto pece
jako

střepiště,

na území Oravy a Slezska 21

hrnčířské činnosti společný

počet

lokalit na 11. jedná se o

Jihlava, Kostelec,

Střelná

a Znojmo.

Kroměříž, Mstěnice,

Poměrně jednotně

lze

k přechodnému typu, který autor definuje

mezi jednoprostorovou a dvouprostorovou
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hrnčířskou

pecí,

obsahující již topné kanály, které jsou však pouze
v nich pevný rošt. Výjimku
16. století, kde byl

zjištěn

tvoří

volně překryté

a chybí

pec ze Znojma datovaná na přelom 15. a

pevný rošt, a proto ji snad

můžeme řadit

do

kategorie vertikálních pecí. Druhou výjimkou je pec 1 z Brna, kterou lze
interpretovat jako dvouprostorovou horizontální.
raně

Mimo chronologické vymezení Zatloukalovy práce stojí situace
středověká,

kterou je však v této práci zmínit, neboť tvoří

důležitou

paralelu

k situaci v Čechách. Na lokalitě Uherské Hradiště - Sady byla během
rozsáhlých systematických

výzkumů

zjištěna

dobře

roku 1963 velmi

hrnčířská

pec s hliněným roštem

tohoto "velkomoravského" centra

dochovaná dvouprostorová vertikální
oddělujícím

část

otopnou a vypalovací

pece datovaná do 9. století. Vypalována v ní byla tzv. keramika antické
(střešní

tradice a vedle ní stavební keramika
středověkých

raně

krytina) používaná na

velkomoravských centrech (Hrubý 1965). Jedná se o jediný

hodnověrný nález raně středověké hrnčířské pece v celé České Republice.

Samotný typ pece a keramika v ní vypalovaná
nález

české

a moravské

raně středověké

svědčí

o tom, že se jedná o

situaci naprosto cizí.

Můžeme

pouze spekulovat o tom, jak se tato struktura do Uherského Hradiště dostala. Pec spolu s keramikou v ní vypalovanou má své
lokalitách, které byly v
zprostředkovaným

těchto

nálezů

době římské

kulturním vlivem

a

přímé

stěhování národů

římského

pod

Sadů

obdoby na
přímým či

impéria. Nejbližší obdoby

nacházíme v římsko-provincionálním

prostředí

ať

již

v Porýní, Černomoří či na území dnešního Mad'arska.
Druhá situace, kterou je třeba v souvislosti s archeologickýni doklady
hrnčířské

výroby na Moravě a ve Slezsku zmínit je zatím pouze hypotetický

hrnčířsky

specializovaný region spojený s

přelomem

raného a vrcholného

středověku v okolí Mohelnice a Loštic na Šumpersku. Přímo v Mohelnici

byla archeologickým výzkumem doložena hrnčířská výroba datovaná do 2.
pol. 12. a do 1. pol. 13. století. Výroba je zde doložena pozůstatky po
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těžbě

pozůstatky

surovmy (hliníky),
pozůstatky

jednoduchých

po

úpravě

surovmy Gámy s grafitem) a

jednoprostorových

vypalovacích

Zajímavostí je nedostatek výrobního odpadu v okolí

těchto

zařízení.

struktur (Goš

1973). Tento region je významný též produkcí tzv. loštické keramiky ve 14.
a 15. století, která je archeologicky doložena v Lošticích, Žádlovicích a ve
Svinově.

Kjejímu výpalu bylo dle názoru autora publikace výzkumu

využíváno jednoduchých jednoprostorových pecí (Goš 1983). Otázkou je,
zda v takových pecích mohla být dosažena tak vysoká teplota, jaká byla
třeba

k výpalu téměř kameninové loštické keramiky (Zatloukal 2000, 66).

111.3.11. Stav poznání archeologických

dokladů

v ostatních sousedních

regionech

III.3 .II.A. SlovenskoZ archeologických

dokladů hrnčířské

výroby na Slovensku je nutno

vzyvednout lokalitu Nitra- Lúpka (Chropovský 1959, Vlkolínská 2002), na
níž byly

zjištěny

řemeslnické

doklady

osady na

raně středověké hrnčířské

předpolí hradiště

zahloubených ve

většině

roštem. Pece byly

zjištěny

Nitra - Lúpka bylo

dvouprostorových

hrnčířských

o jediný publikovaný doklad

pece na Slovensku a

řadí

celé západoslovanské
ten z Uherského

se mezi

prostředí.

nepočetný

z doby

Maďarska,

římské

a

12

10. století. Jedná se

raně středověké hrnčířské

soubor takových

typický pro

v západoslovanském prostředí a je jej

přetrvala

zjištěno

pecí s hliněným

Nález z Nitry - Lúpky není

Hradiště- Sadů

JV, z území dnešního

Součástí

ve dvou uskupeních (bateriích), jedna pec stála

opodál. Materiál z pecí je datován do 9. pravděpodobně

výroby.

třeba

dokladů

stejně

pro

tak jako

raně středověkou

situaci

spojovat s kulturními vlivy z J a

kde tradice používání tohoto typu pecí

stěhování národů minimálně

středověku.
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až do pozdního

III.3.II.B. Polsko
středověkého

Studium

hrnčířství

má v Polsku bohatou tradici
raně,

pramenná základna prací týkajících se

vrcholně

pozdně

a

7

středověkého hrnčířství je nepřeberná . Tento fakt je dán směřováním

polské poválečné archeologie, která byla až do nedávných dob více "historií
materiální kultury" než archeologií. U zrodu tohoto etnograficko archeologického

směru

bádání

ještě

Holubowicze, který

stojí

unikátní

Běloruska

a Albánie, kde získal prameny pro

poznání venkovského nespecializovaného
snad až

příliš

Wlodzimierza

v předválečném období provedl etnografické

studie v zaostalých oblastech

(někdy

dílo

hrnčířství,

které využil a

automaticky) jako paralelu pro

raně středověkou

situaci v Polsku (Holubowicz 1950, 1957, 1965). Tato práce
archeologii

středověku

raně

výroby
generace

středověkým

Poněkud

a

produkována

a vznikla tak celá

zůstávalo

středověká

nálezů hrnčířských
několik

keramiky. V tomto duchu

pokračovala

celá

prací zabývajících polským

(Krzywiec 1954, Reinfuss 1955).

samotné poznávání výrobních

areálů,

kde byla

keramika. V pokusu o syntézu archeologických

pecí (Kwapieniowa - Walowy 1969) je vzpomenuto

archeologicky poznaných

pozdního

řada

novověkým hrnčířstvím

stranou

přinesla

zásadní sumu informací pro poznání technologie

středověké

autorů

přenesl

středověku,

na jejichž

hrnčířských
základě

pecí z raného, vrcholného a

je sestavena základní typologie,

která je srovnatelná s tou, kterou v této práci navrhuje autor. Vedle nám
známých

typů

připomínající

pecí se na území Polska objevuje typ

pece

pece z Kostelce nad Orlicí (lokality Igolom a Lubon) a pece

muflové, které jsou charakteristické pro

7

jeskyňové

novověké hrnčířství.

Dále jsou zde

Za pomoc při orientaci v polské literatuře zabývající se středověkou keramikou děkuji Dr. Pawlowi

Rieznikowi z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrodawskiego).
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polské nálezy srovnávány s nálezy z celé Evropy, včetně Československa ..
Celkově
druhů

základě

lze konstatovat na

pecí ve srovnání s českým

přibyla

v Polsku celá

dokladů hrnčířské

řada

pestrost zastoupených

Od doby vzniku této studie
nálezů

výsledků

jednotlivých

hrnčířského

desku

těchto pramenů

archeologických

těchto nálezů,

výroby, ale bohužel žádná syntéza

Z publikovaných

Wrzesinski 1996),

prostředím.

větší

publikací jednotlivých

by byla použitelná pro srovnání

zmiňovanou

této práce

v rámci

výzkumů

střední

která

Evropy.

připomeňme

již

kruhu z Ostrówa Lednickieho (Kara -

pozdně středověkou

pec sloužící k vypalování

kachlů

z lokality Brzemo (Janocha 2003), dále syntézu krakovského (Walowy
1979) a waršavského (Kruppé 1967)
přibývající přínosné

tyto práce

téměř

středověkého hrnčířství

práce týkající studia technologie výroby ( výpalu se

nedotýkají)

raně

středověké

Meznik 1995). Hlavní momenty ve vývoji
shrnuje

význačná

a stále

keramiky (Buko 1990,

středověké

keramiky v Polsku

medievistka Zofia Kurnatowska (1973), pro Velkopolsko

a Slezsko (Dzieduszyccy B. i W 1996).

IIL3 .ILC. Německo
Základním srovnávacím materiálem pro
středověké

hrnčířství

dokladů hrnčířské

v

českých

právě

ze západu,

ať

a

pozdně

zemích je studium archeologických

výroby na území

inovací aplikovaných v hrnčířské

raně, vrcholně

Německa. Předpokládáme,

výrobě

na našem

již formou kulturního vlivu

že

většina

prostředí přicházela

či

zkušenostmi a

dovednostmi příchozích kolonistů.
Základní studií, která byla do
práce je katalog
ohraničeného

hrnčířských

určité

míry

předobrazem předkládané

pecí na území

Německa

z období

rokem 500 a 1500 (Weiser 2003, Procházka 2005 rec.).
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nálezů

Vedle samotného seznamu jednotlivých

vypalovacích

zařízení

vděčíme

autorce za rozsáhlý úvod, v němž se zabývá problematikou

surovin a

především předkládá

území

Německa,

Hrnčířské

pece

hrnčířských

část

typologii

středověkých hrnčířských

pecí na

která je zasazena do chronologických souvislostí.

dělí

klasicky na svislé a ležaté. Stav zachování samotných

pecí v archeologických situacích odpovídá tomu u nás,

pecí je zachována pouze ve spodní

Na základě lépe dochovaných

části

hrnčířských

značná

a není je možné rekonstruovat.

pecí se

můžeme

pokusit sestavit

vývojové schéma používaní jednotlivých typů pecí. Na provinciální tradice
navazují

především

nemusí být

nutně

v Porýní svislé pece se

však alespoň v první

oddělujícím

vybaveny roštem

prostor. Od IO. století se v Německu

počítá

etapě nevytlačují

středovým stupněm,

otopný a vypalovací

s využitím ležatých pecí, které

starší typ. Výpal v ležatých pecích je

hospodárnější

než v předcházejícím typu a je možné

vyšších teplot.

Předstupněm novověkých

diagonální, které

tvořily

vrchol

které

při něm

dosáhnout

kas selských pecí byly pece

středověkého

vývoje

hrnčířských

ležatě

pecí a

byla v nich vypalována mj. i porýnská kamenina. Co se týče geografického
rozšíření

hrnčířská

je potvrzen

předpoklad

výroba kumulovala

(Janssen 1987), že se

především

výrobní tradicí, především v Porýní.

59

raně středověká

v oblastech s protohistorickou

,

~

~,
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IV. ZAVERECNA CAST
Ústředním tématem této práce je shrnutí a zhodnocení archeologických

dokladů středověké hrnčířské výroby v Čechách. Jako jediný nevyvratitelný
důkaz hrnčířské

hrnčířské

pece spolu s dílenským odpadem. Pro

nebyla dosud taková

raně středověkou

hrnčířské

(viz kapitola UL2. Archeologické doklady
středověku)

zařízení

výroby jsme definovali nález vypalovacího

zařízení zjištěna,

-

situaci

výroby v raném

a proto se domníváme,

že bylo v této souvislosti využíváno jednodušších pyrotechnických zařízení,
které

nezachovávaj í

interpretovatelné stopy. S nástupem vrcholného
změn středověké

zásadních strukturálních
hrnčířské

technologie
zjišťovány

výroby.

jednoduchých

Varcheologických

pozůstatky hrnčířské

osídlení datovaných na

předstupeň
přelom

se na pozadí

či

kontextech

menší

i

jsou

pravděpodobností

výroby. Jedná se o nálezy

reliktů

pecí

pocházej ících

z lokalit

vrcholně

středověkého

městského

jednoprostorových

interpretovaných jako

středověku

společnosti mění výrazně

komponenty, které lze s větší

identifikovat jako

jednoznačně

situacích

v archeologických

12. a 13. století a do století 13. Jedná se o

nálezy z České Lípy, Kostelce nad Orlicí, lokality Pod Ronovem (nebyla
zjištěna hrnčířská

odpovídající

pec) a Starého Mýta. Pece nalezené na

nejstaršímu

jednoprostorové pece

horizontu

(příloha č.

lze

17). Mezi
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označit

těmito

těchto

jako

lokalitách

jednoduché

nálezy se

můžeme

navzdory stavu dochování pokusit rozlišit blíže ne specifikovatelné (Staré
pravděpodobně

Mýto, Pod Ronovem) a jednoprostorové

vertikální pece

(Česká Lípa, Kostelec nad Orlicí - pec 2). Jednoduché jednoprostorové

pece byly v následujícím
pokročilejšími

vrcholně

a

pozdně středověkém

vývoji

doplněny

strukturami, ale fungovaly vedle nich až do 20. století.

Ve 14. a 15. století se s jejich variantou setkáváme na

Hořejším předměstí

v Domažlicích, v levobřežním řemeslnickém předměstí Sezimova Ústí
zvaném Nové
rozdělit

na

Město

otevřené

a v
a

Táboře.

uzavřené,

podle toho, zda byl vypalovací prostor

zaklenut.V novověkém lidovém
milířové

Jednoduché jednoprostorové pece lze

hrnčířství

jsou jejich

pokračovateli

pece, s kterými se setkáváme na moravském a slovenském

venkově ještě

polovině

v 2.

20. století. Dalším typem pecí využívaných

v Čechách snad již od 13., určitě však ve 14., 15.a 16 století jsou
jednoprostorové horizontální pece. Tento druh pecí se stává typickým pro
hrnčířské řemeslo

Jednoprostorové

ve

městech

sklonku vrcholného a pozdního

horizontální

z keramických nádob, byly

pece,

zjištěny

často

s klenbou

středověku.

provedenou

na následujících lokalitách: Bakov nad

Jizerou, Česká Lípa, Horšovský Týn, Nové Strašecí a Plzeň. Pece tohoto
typu znamenaly

předstupeň

k vývoji k tzv. pecím

přechodným

jednoprostorovými a dvouprostorovými pecemi), doloženými na
(mnoho

případů, např. Mstěnice

středověké

situaci

obdobu.

Zatloukal 2000) pro
Vrcholem

vývoje

něž

Moravě

nemáme v

tohoto

(mezi

typu

české

jsou

dvouprostorové horizontální pece, v Čechách též doposud pro středověkou
situaci nedoložené, jejichž zástupce

tvoří

na Moravě pec z Brna (Zatloukal

2000). V novověku se tento typ vyvinul do dokonalosti v podobě tzv.
kasselských pecí, jejichž varianty jsou využívány doposud.
Co se

týče

typu osídlení v němž se setkáváme s hrnčířskými pecemi,

lze situaci rozdělit do 2 chronologicky následných kategorií:
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-

přelom

12. a 13. století a 13. století -

v souvislosti s osídlením, které

hrnčířské

pece jsou zjišťovány

předchází vrcholně

středověkým

městům (Česká Lípa, Kostelec nad Orlicí, Staré Mýto) a v jednom
případě

v souvislosti s neagrárním venkovským osídlením (Pod

Ronovem).
14.-16. století - v tomto období byla

řemeslná hrnčířská

soustřeďována

městské opevnění

do

měst, nejčastěji

mimo

výroba

do více

či

méně specializovaných řemeslnických předměstí (např. Česká Lípa,

Domažlice, Sezimovo Ústf) popřípadě do lokalit v rámci opevnění,
poblíž městských hradeb
Je

třeba připomenout

(např.

Kutná Hora, Rakovník)

zásadní fakt, že veškeré výše uvedené informace

do značné míry odpovídají stavu výzkumu středověkých lokalit v Čechách.
Můžeme odůvodněně předpokládat,

středověku

že ve vrcholném a pozdním

nebyly používány pouze výše uvedené typy pecí

popřípadě,

že

hrnčířská

výroba hrála výraznou roli v rámci neagrárního venkovského osídlení.
Chceme-li se pokusit rekonstruovat
sídelně

v širších

archeologických

společenských

středověkou hrnčířskou

souvislostech,

dokladů čítajícího

23 hesel

z celého

můžeme

výrobu

katalogu

využít výsledku

pouze jediného archeologického výzkumu v Sezimově Ústí (Smetánka
1987, 142-151). U
vyloučit,
případě

několika

ale chybí nám publikace

výsledků

zničením

předem

výzkumu (Most). V jiném

středověku připravena

o

jedinečnou

středověkého hrnčířského předměstí

svévolným

z Domažlic byla archeologie

možnost nahlédnout do

Na

dalších lokalit nelze tato možnost

lokality.

závěr

se pokusme nastínit možnost další práce s daným tématem.

V předloženém textu byly shrnuty možnosti zkoumání
výroby na

základě

archeologických

pramenů.

Pro

středověké hrnčířské

středověkou

situaci se

nábízí varianta využití písemných pramenů, která by byla v kontrastu s těmi
archeologickými nanejvýše

podnětná.
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V

českém prostředí

si je

třeba

uvědomit

absenci interdisciplinárních studií na toto téma. Vedle

historických

pramenů

je

třeba

uvažovat o využití

experimentální archeologie. Nedílnou
nutně

součástí

takto

poznatků

zmíněných

etnografie a

směřovaného

studia je

i spolupráce s technology keramiky. Tato práce si od počátku kladla

za cíl navrhnout variantu k tradičnímu chápání keramiky jako pramene
v archeologii

středověku.

technologie výroby

Doufám, že bude

středověké

nadnesené budou přesvědčivě

přínosem

keramiky, a že

zodpovězeny.

63

do budoucího studia

alespoň některé

otázky v ní
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Dřevořez

1

Příloha č. 2. Mapa archeologických dokladů vrcholně a pozdně středověké hrnčířské výroby
v Čechách. Kresba autor.
Legenda: 1 Bakov nad Jizerou; 2, 3,4 Čáslav; 5 Česká Lípa; 6 Domažlice; 7 Horažďovice, 8
Horšovský Týn; 9 Hořovice; 10 Kostelec nad OrliCÍ; 11 Kutná Hora; 12 Levín; 13 Most; 14
Nové Město nad Metují; 15 Nové StrašeCÍ; 16 Plzeň; 17 Pod Ronovem; 18 Praha - Náměstí
Republiky; 19 Rakovník; 20 Sezimovo Ústí; 21 Staré Mýto; 22 Tábor; 23 Žatec
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Příloha č.3
Hrdličky

Bakov nad Jizerou - destruovaná keramická klenba
1967)
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Příloha Č. 4. Česká Lípa - část půdorysu sondy 1. I-písek, 2-spraš, 3-červeně vypálená spraš,
4-tvrdě

vypálená spraš se sklovitým povrchem (podle Gabriela 1979)

4

Příloha č. 5 Domažlice, Hořejší předměstí, půdorys (nahoře) a řez pecemi 1 a 2 (podle

Procházky 1983)
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Příloha č . 6 Horažd'ovice, řez pecí u čp. 84, černě označeno propálené dno pece, šedivě

mazanicová konstrukce stěn pece (podle Tetoura 2002)
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m

Příloha č.

7 Horšovský Týn, profil

části

Příloha č.

8 Kostelec nad Orlicí, půdorys soustavy hrnčířských pecí (podle Richtera 1967)

keramické pece (podle Frýdy 1992)
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Příloha č.

9. Kutná Hora. Ukázka tyglíkovité

:l em

lampičky.

(podle Valentové 2001)
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Příloha č . 10 Plzeň - Lochotínská ulice, půdorys hrnčířské pece a dalších objektů v sondách
A (vlevo) a B (vpravo) (podle Doubové - Nechvátala 1996)
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Příloha č. 11 Sezimovo Ústí, levobřežní předměstí, předpokládaná a výzkumem ověřená
parcelační

osnova v době zániku předměstí, větším fontem označeny usedlosti, v nichž byla
výzkumem doložena hrnčířská výroba (podle Richtera - Krajíce 2001)
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12 Staré Mýto, půdorys a profil hrnčířské pece. 1 - ornice, 2 - šedá hlína s
mazanicí, 3 - šedá hlína, 4 - výplň pece, 5 - vypálené podloží, 6 - výmaz pece (podle Richtera
1994)
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Příloha č. 13 Tábor, Sídliště nad Lužnicí. Půdorys a rekonstrukce středověké hrnčířské pece.
Popis vrstev: 1 - vnější část kopule, 2 - prvotní vymazávka, 3 - vymazávka nad svaleným
východním vstupem, 4 - třetí vrstva výmazu, 5 - zpevněný oblouk východního vstupu, 6 síla vnitřních výmazů kopule, 7 - kámen, 8 - sklon zachycené klenby, 9 - plošný rozsah
předpecníjámy, 10 - dno, 11 - předpokládaná síla a průběh (podle Krajíce 1982)
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Příloha č.
Moravě.

14 Mapa archeologických dokladů hrnčířské výroby ze 13. - 1. pol. 16. stol. na
(podle Zatloukala 2000).

Legenda:
1 - Blansko, 2 - Brno, 3 - Bruntál, 4 - Břeslav, 5 - Dambořice, 6 - Holešov, 7 - Ivančice, 8
- Jihlava, 9 - Konůvky, 10 - Kostelec, 11 - Kroměříž, 12 - Loštice, 13 - Mohelnice, 14 Mstěnice, 15 - Opava, 16 - Osvětimany, 17 - Staré Město, 18 - Svinov, 19 - Velká Střelná,
20 - Znojmo, 21 - Žádlovice (podle Zatloukala 2000).

11

Příloha č.l5 Stavba (nahoře) a výpal (dole) v jednoprostorové milířové peci sloužící pro
výpal redučně vypalovaného zboží v 60. letech 20. století ve Valašském Meziříčí, foto
Ar,chiv Ústředí lidové umělecké výroby v Praze.
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Příloha č.

16 Nové StrašecÍ. Současný výpal v replice horizontální (vlevo) a vertikální
(vpravo) pece v hrnčířské usedlosti Petra Volfa, 90. léta 20. století, foto Eva Volfová.
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Příloha č .

VI
17. Schéma typologie hrnčířských pecí (kresba autor).
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I. jednoprostorová jednoduchá pec uzavřená, II jednoprostorová jednoduchá pec otevřená, III
jednoprostorová horizontální pec, IV přechodná pec, V dvouprostorová pec vertikální VI
dvouprostorová pec horizontálnÍ.
Legenda: 1 - otopný prostor, 2 - vypalovací prostor, 3 - odvod spalin, 4 - nakládací otvor
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