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Na lez cihlove pece na Pekarske ulici v Brnš
David Merta, Marek Pes ka
V ra mci projektu ěSanace brnenskí ho podzemıý byl proveden v kvetnu 2001 za chranny archeologicky
vyzkum, ktery spoc ıval v dokumentaci a c a stec ní preparaci archeologickych situacı ve trech sonda ch,
kterí byly polozeny ve volní m prostranstvı ulice Pekarskí , mezi domy c . 5 a 7 (Pes ka 2002; Holub á
Kovac ik á Merta á Pes ka á Prochazka á Zapletalova á Zu bek, v tisku).
Vyzkum byl situova n v prostoru pred nekdejsı Brnenskou branou a z hlediska historickí topografie
se zde od zalozenı mesta nacha zelo predmestı situovaní pri ceste do osady Starí Brno. Na zev ulice
ěPeckynáBackeráGasse" vznikl pravdepodobne nedorozumenım lidoví ho hanliví ho na zvu Bekynska ,
podle bekynı á mnisek kla stera Dominika nek (u sv. Anny). Na mi sledovana hornı c a st ulice se nazyvala ěPred brnenskou branou ú Ante portam Brunnensem". Od roku 1850 se na zev Pekarska pouzıva
po celí jejı dí lce (Flodrova 1997, 178). Hornı usek ulice v r˚ znych obdobıch nebyl zastaven, neboŠ se
nacha zel v hradebnım a prıkopoví m pa smu. Celí osıdlenı ulice prakticky zaniklo pri dobyva nı mesta
Sví dy v roce 1645, kdy byly vsechny domy z obrannych d˚ vod˚ strzeny. Souvisla domovnı za stavba
zac ına vytva ret ulic nı charakter tí to cesty az poc a tkem 19. stoletı. Nejvetsıch uprav tato ulice doznala
pri zasypa va nı mestskí ho prıkopu a boura nı Brnenskí bra ny roku 1849. Dalsı upravy a snızenı si
vyza dalo budova nı poulic nı dra hy smerem na U strednı hrbitov a vystavba okruhu po Husove trıde.
Tehdy byla vybudova na silnice od Brnenskí bra ny ke sv. Anne a celí uzemı s Pekarskou ulicı bylo po
zborenı bran pripojeno k mestu (HalovaáJahodova 1971, 60-63; Svoboda 2001, 107).
Vzhledem k tomu, ze v prostoru pred nekdejsı ěbrnenskou" branou nebyl prozatım prova den za dny archeologicky vyzkum a o urovnıch p˚ vodnıho terí nu jsme zpravova ni pouze na za klade dılc ıch
zpra v ve starsı historickí literature, je vysledek zjisŠovacıho vyzkumu velice d˚ lezity. Zkoumany prostor se nacha zı na pomerne prudkí m svahu, ktery klesa jiznım smerem k Mendlovu na mestı. Geologickí podlozı svahu je tvoreno kvartí rnı sprasovou na vejı, na kterou nasedal dnes jiz ěpohrbenyý,
holocennı p˚ dnı typ.
Nejstarsı zachycenou aktivitou byl fragment objektu z 1. poloviny 13. stoletı (sonda A2), va zany na
predmestskí osıdlenı kolem cesty vedoucı ke Starí mu Brnu. Zahloubeny objekt (s. j. 500) se nacha zel v urovni 3,5 az 5 m pod souc asnym terí nem. Z vykopu byla zachycena pouze c a st nepravidelní
stupnovití severnı steny a dno, zahloubenı do p˚ vodnıho terí nu (p˚ dnıho typu) bylo vıce nez 1,3 m
a dí lka steny vıce nez 1,6 m. objektu. Mohlo se jednat o obytny prıpadne hospoda rsky objekt zasypany jeste pred polovinou 13. stoletı planyrkou obsahujıcı zlomky maloforma tovych cihel, pro maly rozsah odkryvu nelze p˚ vodnı funkci presne interpretovat. V urovni 4,1 m se v sonde A2 nacha zelo
sprasoví podlozı, p˚ dnı typ byl odstranen jiz v minulosti a tak lze pouze spekulovat o p˚ vodnım lokac nım terí nu z obdobı poc a tku mesta priblizne v hloubce 3 m pod souc asnym povrchem.
Ve vsech trech vyhloubenych sonda ch bylo dokumentova no mocní souvrstvı z obdobı 16. az 18.
stoletı, jez konc ı asi 1,5 m pod urovnı souc asní ho terí nu. Souvrstvı ma vyrazny sklon (35Á az 45Á)
smerem k jihojihoza padu a byl z nej zıska n rozsa hly a cenny soubor keramiky. V urovni 3 az 3,3 m
byly dokumentova ny komunikac nı vrstvy, kterí sledujı p˚ vodnı povrch v obdobı raní ho novoveku (A2
a A3). Vzhledem k tomu, ze se nad zmınenou komunikac nı urovnı jiz za dní dalsı komunikac nı vrstvy
nenalí zajı mohla byt hornı c a st souvrstvı vytvorena i jednora zovou terí nnı upravou provedenou nekdy
v 17. prıpadne 18. stoletı. Impulsem pro za nik osıdlenı a na slednou, rozsa hlou mladsı terí nnı upravu
mohlo byt dobyva nı Brna Sví dy kdy osıdlenı pri ulici Pekarskí takrka zaniklo. Terí nnı upravy nad
souvrstvım (cca 1,5 m pod povrchem) patrne souvisı az s vystavbou okolnıch dom˚ v 19. a 20. stoletı.
Zajımavy na lez byl uc inen v sonde A3: pod tra vnıkem, ktery je souc asnou upravou terí nu, bylo
dokumentova no souvrstvı novovekych planyrek, odpadnıch vrstev a terí nnıch uprav (s. j. 125á147) do
nichz byla zahloubena cihlova pec. Krome zcela recentnıch vrstev 125 a 127 se priblizne do urovne
povrchu vrstvy 132 pravdepodobne jedna o terí nnı upravy pocha zejıcı ze 17. a 18. stoletı. Je zde
patrny vyrazny sklon terí nu, az 45Á, ve smeru severovychod á jihoza pad k ulici Studa nka. Propa leny
povrch vrstvy 133 a na slapu 132, lze vsak jiz povazovat za uroven terí nu nekdy v pr˚ behu 17. stoletı.
Do tí to vrstvy byla zahloubena takí melka ja ma 503, jez mela dno zpevnení cihlami spojovanymi
maltou. Cihlova pec sklenuta valenou klenbou je patrne jen o ma lo starsı nez ja ma 503, ktera ji c a stec ne narusila. Cihly, o velikosti 15 x 8 x 32 cm, byly spojova ny jılem a nesly stopy opa lenı, p˚ dorys
topeniste byl obdí lny o rozmerech 1,1 m x 1,8 m, vyska klenby byla priblizne 0,5 m. Vzhledem ke
znic enı pece v prostoru sondy nelze spolehlive rıct odkud byla pec obsluhova na, kana l umısteny
v zadnı c a sti pece by vsak poukazoval spıse na prostor severne od sondy. Pec byla vystavena v za -
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sypech datovanych sporadickymi na lezy keramiky do 16. prıpadne poc a tku 17. stoletı (146, 147, 138
az 143). Za sypy pokrac ovali da le pod dokopanou uroven a podlozı nebylo v tí to sonde dosazeno.
Obdobní zarızenı jako cihlova pec ze 16. prıpadne 17. stoletı dokumentovana v sonde A3 nebylo
prozatım v Brne zachyceno. Vzhledem ke skutec nosti, ze stopy opa lenı v prostoru topeniste nebyly
nikterak vyrazní , domnıva me se, ze slo spıse o nejakí potravina rskí zarızenı. V souvislosti s na zvem
ulice se prımo nabızı interpretace jako ú pekarska pec.
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Obr. 1 Vyrez prostoru pred Brnenskou branou
z pla nu mesta Brna ze 17. stoletı podle M. Meriana.
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Obr. 2 Umıstenı sond v ra mci ulice Pekarskí .

Obr. 3 Sonda A3 s cihlovou pecı.
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Obr. 4 Pohled ze sondy do topeniste pece.
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