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Novověká pec z Mojmírova náměstí 15a v Brně 
 
Antonín Zůbek 
 
 
V listopadu roku 2004 proběhl na parcele Mojmírovo náměstí 15a v Brně záchranný archeologický 
výzkum, vyvolaný stavbou budovy Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. 
Dokumentován při něm byl relikt pece. Náležela domu, jenž stával v čele parcely. Parcela byla 
obrácena  ke komunikaci – návsi a byla součástí vesnice, kterou zde ve 13. století založil panovník ve 
spolupráci s brněnskými měšťany (Řepa a kol. 2004). Pec byla nalezena v zázemí parcely cca 36 m 
od stávající uliční čáry (původní linie byla více předsazena do nynější komunikace). 

Z pece byla zachována pouze spodní část. Byla zahloubena do sprašového podloží. 
Dokumentovaná hloubka činila 0,25 m. Pec měla oválný půdorys o rozměrech 1,30 x 1 m. Zachovalé 
relikty stěn a dna nebyly utvářeny nějakou konstrukcí. Podloží bylo propáleno v síle 0,05 – 0,15 m. 
V jižní (zadní) části pece byl přítomen zbytek hliněného soklu o šířce 0,17 a délce 0,40 m. Pec byla 
vyplněna z převážné části drtí a zlomky vypálené mazanice a hlíny (snad i režných cihel). Šlo o relikty 
konstrukce horní části pece. Nahodile se vyskytly zlomky keramiky, zvířecí kosti a kameny. Přítomen 
byl i zlomek střešní tašky. 

Kromě pece byla zachycena část předpecní jámy (1,80 x > 1 m). Také ona byla zahloubena do 
sprašového podloží (dokumentovaná hloubka 0,80 m). Vůči peci byla situována asymetricky. Byla 
vyplněna šedou plastickou hlínou s četnými zlomky spraše, malými zlomky vypálené hlíny či 
mazanice a nahodilými uhlíky, zlomky keramiky, kachlů a zvířecích kostí. 

Keramický materiál získaný z výplní pece a předpecní jámy byl datován do 17. století (Polánka–
Sedláčková–Zůbek 2006). 
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Obr. 1  Půdorys a řez pecí 
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  Obr. 2  Pohled do pece od severu 
 
 

 
 
  Obr. 3  Pohled na pec od západu 


