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SÚBOR SKLA Z KILLYHO KÚRIE V ČASTEJ1
Petra Šimončičová Koóšová
Keywords: Častá, glass, seventeenth to eighteenth century
Abstract. Set of glass from the Killy manor in Častá. During the renovation of the Killy manor in Častá (district
of Pezinok) a room with stone vaulting was found, from whose filling rubble a set of objects including mainly pottery
and glass originate. The submitted study deals with a detailed typological analysis of the glass, using the categories of
kutrolf bottles, bottles, pots, glasses without stems and with stems, cups, miniature and distillation containers. At the
end, fragments which could not be allocated to the above-mentioned types were classified. In terms of numbers, high
forms of table vessels (bottles, kutrolf bottles, pots) were equal to drinking wares (glasses with or without stems). The
aim of our study was the above-mentioned type analysis of the set and an attempt to classify it in chronological terms.
Kúria sa prvý raz spomína v urbári červenokamenského
zloženie súboru - počty
panstva v roku 1543, kedy patrila Matheusovi Dornschwam.
typ skla
počet
Dom a vinice dostal jeho brat Ján, známy humanista pôsokutrolfy
6
biaci v Uhorsku, od Antona Fuggera (Marsina/Kušík 1959, 78;
Borecká 2010, 8). V 17. storočí ju vlastnil rod Kelio a v ich mafľaše
39
jetku zostala aj v priebehu ďalšieho storočia. Asi od polovice
kanvice
2
19. storočia boli jej majiteľmi Pálffyovci. Počas rekonštrukcie
poháre bez nôžky
13
Killyho kúrie v Častej (okr. Pezinok) sa našla miestnosť mimo
poháre na nôžke
30
existujúcich suterénov. Bola zaklenutá kamennou klenbou
šálky
1
a vstupovalo sa do nej zvislou šachtou. Zo zásypu miestnosti pochádza súbor predmetov obsahujúci hlavne keramiku
malé nádoby
4
a sklo, ktorý je rámcovo datovaný do 17. – 18. storočia. Dôledestilačné nádoby
3
žitým datovacím prostriedkom je majolika s vročením od
nezaradené
18
1661 do roku 1760 (z tvarov prevažujú
taniere; Borecká 2010, 8-10).2
nezaradené
Súbor z Killyho kúrie v Častej je
18
rozdelený podľa typov na kutroldestilačné nádoby
3
fy, fľaše, kanvice, poháre bez nôžky
malé nádoby
4
a na nôžke, šálky, miniatúrne nádoby
šálky
1
a destilačné nádoby. Poslednú katepoháre na nôžke
30
góriu tvoria fragmenty nezaradené do
poháre bez nôžky
13
spomínaných kategórií. Kvôli lepšej
kanvice
2
prehľadnosti sú fragmenty označené
fľaše
39
vlastným kódom predstavujúcim typ
kutrolfy
6
(K – kutrolf, F – fľaša, KN – kanvica,
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
P – pohár bez nôžky, PN – pohár na
nôžke, S – šálka, M – miniatúrna náGraf 1 Zloženie súboru skla z Častej podľa typov (uvádzané v kusoch).
doba, DN – destilačná nádoba, N – nezaradené) a evid. číslo. Tento systém
značenia je použitý aj pri popisoch fragmentov v tabuľkách. Graf 1 zobrazuje zastúpenie jednotlivých
typov v rámci analyzovaného súboru. Počtom sa vyrovnávajú vysoké tvary stolového skla (fľaše, kutrolfy,
kanvice) s nápojovým servisom (poháre na nôžke i bez nej). Najväčšiu časť tvoria fľaše, na druhom mieste
sú poháre na nôžke a tretiu výraznú skupiny, ak nerátame nezaradené exempláre, predstavujú poháre bez
nôžky. Minimálne je v súbore zastúpené laboratórne sklo, ku ktorému sú zaradené fragmenty destilačných
nádob i miniatúrne flakóny, ktoré slúžili aj na lekárnické účely.
1

Príspevok vznikol v rámci grantového projektu Českej republiky č. P405/12/1411: Renesanční sklo a počátky barokního sklářství v ar
cheologických nálezech regionu středního Podunají.
2
Časť súboru je uložená v zbierkach SNM-Archeologického múzea v Bratislave, evidenčné čísla predmetov sú uvádzané v zátvorkách. Za sprístupnenie materiálu ďakujem pani E. Boreckej a za sprostredkovanie V. Turčanovi.
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KUTROLFY
V súbore sa nachádzalo 6 fragmentov, ktoré možno priradiť jednoznačne ku kutrolfom. Najčastejšie (3
ks) sa vyskytoval variant so štyrmi trubicami napojenými na piatu stredovú. V jednom prípade sa našlo
torzo so štyrmi trubicami a jeden kus tvorila jednoduchá ryhovaná trubica (K4). V jednom prípade nebolo
možné určiť tvar hrdla, nakoľko sa zachovalo len ústie s vrchnou časťou hrdla (K6).
K1 (tab. I: 1) – torzo menšej kutrolfu, z hrdla zachované štyri trubice s kruhovým prierezom spojené jednou stredovou, hrdlo v mieste

dosadania na telo oddelené plastickou lištou (sčasti pretláčaná, sčasti hladká), nízke sploštené telo zdobené zvisle nalepenými mierne
zošikmenými plastickými vláknami, ktoré spájajú hrdlo so stredom dna, na spodnej časti tela nalepené hladké vlákno (nezachované celé)
tvoriace nôžku kutrolfu, na dne omfalus i stopy po zrezaní skla; pravdepodobne priehľadná sklovina s tyrkysovým nádychom, zvnútra
biela lupienková korózia
ZV: 11,5 cm; Ø trubíc: 0,9-0.1 cm; Ø v podhrdlí: 2,9 cm; Ø tela - bruška: 7,9 cm; Ø dna: 5,2 cm; HS: 0,1-0,2 cm
K2 (tab. I: 2) – hrdlo kutrolfu s výlevkou, ústie dosadá na duté hrdlo, ktoré sa asi v tretine mení na štyri rovnaké trubice s kruhovým
prierezom a jednu stredovú, trubice priamo dosadajú na telo nádoby, ktoré sa však nezachovalo; skôr hrubostenné sklo, priehľadné,
tyrkysový nádych, bez korózie
ZV: 14,4 cm; Ø ústia: 4,1-4.2 cm; Ø hrdla (vnútorný/vonkajší): 2,2 cm /3,0 cm; Ø trubíc: 1,0 cm; HS: 0,2-0,3 cm.
K3 (tab. I: 5) – torzo hrdla kutrolfu, hrdlo plasticky oddelené od tela nádoby (nezachované), hrdlo pozostáva zo štyroch trubíc, na dvoch
protiľahlých pri koreni plastický výčnelok nalepený na telo trubice; polopriehľadná sklovina šedo-modrej farby, miestami biela až šedá
lupienková korózia
ZV: 7,4 cm; rozmery hrdla: 2,4x3,0 cm; Ø trubíc: 0,7-0,8 cm; HS: 0,1-0,2 cm
K4 (tab. I: 3) – hrdlo kutrolfu mierne ohnuté, na ústí naznačená výlevka, telo hrdla zdobené jemným mierne zošikmeným ryhovaním;
polopriehľadná sklovina s jemným tyrkysovým nádychom, čiastočne pokrytý bielou jamkovou koróziou
ZV: 16,4 cm; Ø ústia: 3,8-3,9 cm; Ø hrdla: 1,3-1,8 cm; HS: 0,1-0,3 cm
K5 (tab. I: 4) – hrdlo kutrolfu, mierne ohnuté, na rozšírenom ústí výlevka, štyri trubice kruhového prierezu vychádzajú z rozšírenej časti
hrdla, v strede ešte jedna stredová trubica, hrdlo dosadá priamo na telo nádoby, ktoré sa nezachovalo; skôr hrubostenné sklo, polopriehľadná sklovina s tyrkysovým nádychom, biela lupienková korózia
ZV: 14,5 cm; rozmery ústia: 4,6x4,3 cm; Ø zúženej časti hrdla: 3,2 cm; Ø trubíc: 1,1 cm; HS: 0,2-0,3 cm
K6 (tab. I: 6) – vrchná časť z hrdla kutrolfu s výlevkou na široko roztvorenom ústí, vrchná časť hrdla rozšírená a za ňou nasledovali nezachované trubice; pomerne hrubostenná polopriehľadná sklovina s tyrkysovým nádychom, na celom povrchu biela korózia
ZV: 4,4 cm; Ø ústia: 4,2-4,6 cm; Ø zúženej časti hrdla: 3,3 cm; Ø najširšej časti hrdla: 4,2 cm; HS: 0,2-0,3 cm

Počiatky výroby kutrolfov v Európe sa kladú do 11. až 13. storočia v oblasti Stredomoria a do 13. storočia
v nemeckom prostredí (Hejdová/Nechvátal 1967, 474; Historické sklo 1989). Prvý nález kutrolfu z nášho územia je datovaný do prvej polovice 14. storočia. Našiel sa na Františkánskom námestí v Bratislave a pokladá
sa za import z talianskeho prostredia. Kutrolfy s viacrúrkovými hrdlami sa používali v tunajšom prostredí
v období 15. až 16. storočia, neskôr sa tento tvar zjednodušil a viacrúrkové hrdlo nahradilo jednoduché
s reliéfnou výzdobou v podobe šikmých rebier. Tento typ bol dominantný v 16. až 17. storočí (Hoššo 2003,
101, 102; Resutík 2004, 43, 44). Je to tvar skla prežívajúci od stredoveku. Jedným z novovekých variant je
nemecká tekvicová fľaša (Kürbisflasche) zdobená reliéfnymi rebrami. Jej výroba sa kladie okolo polovice
17. storočia (Drahotová 1985, 81). K tomuto typu môžeme priradiť zo spracovávaného súboru skla torzo
K1. Analógiou kutrolfov K1-K3 a K5 sú podľa tvaru hrdla kutrolfy zo Šintavy F59-F60 (Koóšová 2005, 114).
V spomínanom súbore má svoje analógie aj kutrolf K4, v publikovanej štúdii sú uvádzané pod číslami F63
– F68 (Koóšová 2005, 114).

FĽAŠE
Najčastejším tvarom v súbore sú zlomky rôznych fliaš. Najviac bolo torz vysokých hrdiel a širších nôžok,
vďaka ktorým sa môžeme domnievať, že najväčší podiel tvorili fľaše s vysokým hrdlo, baňatým telom, stojace na nízkej širokej nôžke. Na druhom mieste boli hranaté fľaše s nízkym hrdlom. Zo súboru pochádzajú
štyri vysoké hrdlá s uškom (F35 – F38), z ktorých sa telá nezachovali. Ako ojedinelé sú tvary s valcovým (F24)
a trojhranným telom (F32), so zvlnenými stenami (viaclaločné – F33, F34) či fľaša zo šampanského (F39).

F1 (AP 84996) (tab. IV: 1a, b) – torzo veľkej fľaše (2ks – hrdlo a dno), zachovalo sa vysoké hrdlo rozširujúce sa smerom nadol, pod ústím
zúženie, na ktoré bolo osadené nepravidelne tvarované lievikovité až von vyhnuté ústie, hladké hrdlo priamo dosadalo na plecia, z tela
sa nezachovalo nič – pravdepodobne baňaté), k vyššie uvedenému hrdlu by mohlo patriť masívne veľké dno s vysokým omfalom a sto-

pami po zrezaní skla na spodnej strane (dno by mohlo ev. patriť ku F12); priehľadná svetlotyrkysová sklovina, zvonku hlavne na dne
biela lupienková korózia, na hrdle z oboch strán a na dne zvnútra biela až hnedá jamková korózia
Hrdlo (tab. IV: 1a): ZV: 15,5 cm; Ø ústia: 4,3-4,7 cm; Ø krčku: 3,3 cm; Ø hrdla: 3,9-8,0 cm; HS: 0,2-0,4 cm
Dno (tab. IV: 1b): ZV: 4,5 cm; Ø dna: 13,0 cm; výška omfalu: 4,0 cm; HS0,1-1,0 cm
F2 (tab. I: 7) – torzo hladkého hrdla fľaše, lievikovite rozšírené ústie, dlhšie (?) hrdlo; hrubšia priehľadná zelenomodrá sklovina, povrch
zničený bielou jamkovou koróziou
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Tabuľka I Častá, Killyho kúria, kutrolfy a fľaše. 1 – K1; 2 – K2; 3 – K4; 4 – K5; 5 – K3; 6 – K6; 7 – F2; 8 – F3; 9 – F4; 10 – F5; 11 – F6; 12 – F7; 13
– F8; 14 – F9. (Kreslila P. Šimončičová Koóšová)
ZV: 3,5 cm; Ø ústia: 3,7 cm; Ø najužšej časti hrdla: 2,4 cm; HS: 0,1-0,3 cm
F3 (tab. I: 8) – torzo vrchnej časti fľaše, zachované nízke, mierne sa rozširujúce hrdlo ukončené zosilneným ústím, napojenie hrdla na
plecia fľaše plasticky zvýraznené odsadením, tvar fľaše nie je možné určiť; hrubostenná priehľadná bezfarebná sklovina bez korózie
ZV: 3,9 cm; Ø ústia: 3,5 cm; Ø hrdla: 2,2-2,5 cm; výška hrdla: 2,2 cm; HS: 0,2-0,5 cm
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F4 (tab. I: 9) – torzo vrchnej časti fľaše, širšie lievikovité ústie, vyššie valcovité hrdlo, v mieste dosadenia hrdla na telo viditeľné odsadenie, telo fragmentárne zachované – nejasný tvar (ploché?); zdobenie tela šikmým rebrovaním (optický dekór); polopriehľadná sklovina
s tyrkysovým nádychom, bez korózie
ZV: 5,5 cm; Ø ústia: 3,2 cm; Ø hrdla: 1,7 cm; výška hrdla: 3,3 cm; HS: 0,1-0,2 cm
F5 (tab. I: 10) - hrdlo menšej fľaše, valcové hrdlo s rovným ústím vo vrchnej tretine horizontálne ovinuté tenkým vláknom, zachovaný len
nábeh na telo; pomerne tenkostenná polopriehľadná bezfarebná sklovina, na povrchu biela a dúhová lupienková korózia
ZV: 4,4 cm; Ø ústia: 2,1 cm; Ø hrdla: 2,2 cm; výška hrdla: 3,6 cm; Ø vlákna: 0,2-0,3 cm; HS: 0,1-0,2 cm
F6 (tab. I: 11) – torzo fľaše, dlhé valcové hrdlo so širším lievikovitým ústím, zachovaný len nábeh na telo (tvar neznámy); tenkostenná
polopriehľadná sklovina s modrým (azúrovým) nádychom, miestami biela lupienková korózia
ZV: 10,0 cm; Ø ústia: 3,5-3,7 cm; Ø hrdla: 2,5-3,2 cm; výška hrdla: 8,1 cm; HS: 0,1-0,5 cm
F7 (tab. I: 12) – hrdlo veľkej fľaše, zvýraznené zosilnené ústie, hrdlo sa smerom nahor len mierne zužuje (skôr valcové), telo nezachované
(tvar neznámy); hrubostenná priehľadná sklovina s tyrkysovo-zeleným nádychom, výrazne napadnutá hnedou hĺbkovou koróziou
ZV: 10,4 cm; Ø ústia (vonkajší/vnútorný): 1,7 / 3,7 cm; Ø hrdla: 2,5-3,9 cm; výška hrdla: 8,2 cm; HS: 0,2-1,1 cm
F8 (tab. I: 13) – torzo fľaše s dlhým valcovitým hrdlom, ústie sa lievikovite rozširuje, v mieste dosadania hrdla na telo viditeľné odsadenie, telo fľaše mierne sploštené (zachované len plecia); priehľadná zelenkastá sklovina obsahujúca množstvo bubliniek, začínajúca
hnedá jamková korózia
ZV: 12,9 cm; Ø ústia: 3,2-3,4 cm; Ø hrdla: 2,4 cm; výška hrdla: 8,8 cm; rozmery v oblasti pliec: 6,2x7,7 cm; HS: 0,06-0,3 cm
F9 (AP 84 990) (tab. I: 14) – vysoké hrdlo fľaše s lievikovite otvoreným ústím, hrdlo sa smerom k pleciam rozširuje, telo nezachované; polopriehľadná (?) sklovina so zeleno-modrým nádychom, takmer celý povrch pokrytý bielou až hnedou zvonku lupienkovou a zvnútra
začínajúcou jamkovou koróziou
ZV: 7,1 cm; Ø ústia (vonkajší / vnútorný): 4,1/ 1,6 cm; výška ústia: 1,4 cm; Ø hrdla: 2,4-3,1 cm; HS: 0,14-0,37 cm
F10 (AP 84991) (tab. II: 1) – torzo vysokého hrdla väčšej fľaše, nízke široko roztvorené ústie, hrdlo sa smerom nadol rozširuje; pomerne
hrubostenná priehľadná sklovina so šedo-zeleným nádychom, značná časť povrchu je zvonku pokrytá bielou lupienkovou a zvnútra
začínajúcou bielou až hnedou jamkovou koróziou
ZV: 8,2 cm; Ø ústia (vonkajší/vnútorný): 4,6 / 2,7 cm; výška ústia: 0,7 cm; Ø hrdla: 4,7 cm; HS0,2-0,4 cm
F11 (AP 84992; tab. II: 2) – vrchná časť väčšej fľaše, pomerne vysoké hrdlo s nízkym lievikovitým ústím (mierne stočené pri výrobe),
hrdlo sa smerom nadol rozširuje a priamo dosadá na telo, z tela zachovaný len nábeh – torzo; priehľadná sklovina so zeleno-modrým
nádychom, zvonku celý povrch a zvnútra len miestami biela až hnedá hĺbková jamková korózia
ZV: 8,2 cm; Ø ústia (vonkajší/vnútorný): 3,3-3,5 / 1,8 cm; výška ústia: 0,9 cm; Ø hrdla: 4,3 cm; výška hrdla: 5,0 cm; HS: 0,1-0,35 cm
F12 (AP 84997; tab. IV: 2) – torzo vrchnej časti veľkej fľaše, tvar roztvoreného ústia mierne deformovaný, ústie od hrdla oddeľuje zúžený
kŕčok, zachované vysoké smerom nadol sa rozširujúce hrdlo s nábehom na plecia (mohlo by k nemu patriť dno F1 – tab. IV: 1b); priehľadná svetlotyrkysová sklovina zvonku pokrytá dúhovou až bielou lupienkovou a zvnútra bielo-hnedou jamkovou koróziou
ZV: cca 18,6 cm; Ø ústia: 6,0-6,3 cm; Ø krčku (vonkajší/vnútorný): 4,3-4,4/3,2 cm; Ø hrdla: 5,6-9,8 cm; HS: 0,2-0,4 cm
F13 (tab. II: 3) – torzo fľaše, zachované dlhé valcovité hrdlo s rovno zrezaným ústím, ktoré bolo ovinuté vláknom s okrúhlym prierezom,
hrdlo plynule prechádza do guľatého (?) tela (len čiastočne zachované); polopriehľadná sklovina s tyrkysovým nádychom, celý povrch
pokrytý bielou lupienkovou koróziou (? patrí ku F14 – podľa charakteru skla)
ZV: 8,5 cm; Ø ústia (vonkajší/vnútorný): 2,8/1,1 cm; Ø vlákna na ústí: 0,5 cm; Ø hrdla (vonkajší / vnútorný): 1,9/1,8 cm; výška hrdla:
7,1 cm; HS: 0,06-0,3 cm
F14 (tab. II: 4) – spodná časť fľaše, dno s nízkou pätkou zo zvinutej lišty a s vysokým omfalom, na spodnej časti stopy po zrezaní skla,
torzálne zachované telo veľmi tenkostenné; priehľadná sklovina s tyrkysovým nádychom, povrch z väčšej časti pokrytý bielou lupienkovou koróziou (? patrí ku F13)
ZV: 2,7 cm; Ø nôžky: 8,0 cm; výška nôžky: 1,1 cm; Ø dna: 7,5 cm; HS: 0,07-0,09 cm
F15 (tab. II: 6) – spodná časť fľaše (?), dno so širokou nižšou pätkou zdvihnuté do menšieho omfalu, na spodnej strane stopy po zrezaní
skla, z tela fľaše sa zachoval len nábeh; polopriehľadná bezfarebná sklovina s náznakom dúhovej až bielej lupienkovej korózie (? patrí
ku KN1 – tab. V: 5)
ZV: 2,8 cm; Ø nôžky: 9,4 cm; výška nôžky: 1,8 cm; Ø dna: 7,2 cm; HS: 0,2-0,9 cm
F16 (tab. II: 5) – okrúhle dno fľaše, nízka kónická pätka vytvorená zo zvinutého skla, dno zdvihnuté do vyššieho omfalu, zo spodnej strany stopy po zrezaní skla, z baňatého (?) tela sa zachovalo len veľmi málo – hladké tenkostenné sklo; priehľadná sklovina s tyrkysovým
nádychom, povrch pokrytý bielou lupienkovou koróziou
ZV: 1,8 cm; Ø dna: 6,2 cm; Ø nôžky: 8,2 cm; výška nôžky: 1,0 cm; HS: 0,1 cm
F17 (tab. II: 7) – okrúhle dno fľaše, nízka kónická pätka zo zvinutého skla, vysoký omfalus, zo spodnej strany dna stopy po zrezaní skla,
z tela pravdepodobne baňatého sa takmer nič nezachovalo; tenkostenná polopriehľadná sklovina so žlto-zeleným nádychom, takmer
celý povrch pokrytý bielou lupienkovou až jamkovou koróziou
ZV: 2,6 cm; Ø dna: 6,9 cm; Ø nôžky: 8,9-9,0 cm; výška nôžky: 1,0 cm; HS: do 0,1 cm
F18 (tab. II: 8) – torzo spodnej časti fľaše, zachovaná časť baňatého hladkého tela, nízka zvinutá kónická pätka, dno vytiahnuté do vysokého omfalu so stopami po zrezaní skla na spodnej strane; priehľadná (?) sklovina s tyrkysovým nádychom, celý povrch pokrytý jemnou
vrstvou bielej lupienkovej korózie
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Tabuľka II Častá, Killyho kúria, fľaše. 1 – F10; 2 – F11; 3 – F13; 4 – F14; 5 – F16; 6 – F15; 7 – F17; 8 – F18; 9 – F19; 10 – F20; 11 – F21; 12 – F22;
13 – F23; 14 – F24; 15 – F26. (Kreslila P. Šimončičová Koóšová)
ZV: 3,5 cm; Ø dna: 8,8 cm; Ø nôžky: 9,8-10,0 cm; výška nôžky: 1,2 cm; HS: 0,1-0,2 cm
F19 (tab. II: 9) – torzo spodnej časti baňatej fľaše (?) – 2ks, zachovala sa časť tenkostenného hladkého tela dosadajúca na nízku pätku zo
zvinutého skla, dno sa dvíha do vyššieho omfalu a na spodnej strane sú stopy po zrezaní skla; pomerne tenkostenná priehľadná sklovina
s tyrkysovým nádychom, povrch pokrytý bielou lupienkovou koróziou
ZV: 7,2 cm; Ø dna: 10,0 cm; Ø nôžky: 12,0 cm; výška nôžky: 1,4 cm; HS: 0,1-0,2 cm

225

F20 (tab. II: 10) - spodná
časť fľaše (ev. kutrolfu), zachovaná časť baňatého tela
zdobeného zvislými rebrami (optický dekór), na dne
je nalepené vlákno (oválneho

prierezu)

tvoriace

nízku nôžku, dno vtlačené
dovnútra

vytvára

omfa-

lus a zo spodnej strany sú
zreteľné stopy po zrezaní
skla; tenkostenná sklovina
priehľadná (?) s tyrkysovým nádychom, celý povrch pokrýva biela lupienková korózia
ZV: 2,5 cm; Ø dna: 7,1-7,2
cm; Ø nalepeného vlákna:
0,4-0,7 cm; HS: 0,1-0,4 cm
F21 (tab. II: 11) - spodná časť
fľaše, dno postavené na
nízkej pätke zo zvinutého
skla (?) sa dvíha do vyššieho omfalu, zdola stopy po
zrezaní skla, z tela sa zachovalo len veľmi málo; tenkostenná priehľadná sklovina
s tyrkysovým nádychom,
povrch pokrytý bielou jamkovou koróziou a miestami
aj vápenná krusta (?)
ZV: 2,3 cm; Ø dna: 8,0 cm;
výška nôžky: 0,8 cm; HS:
Tabuľka III Častá, Killyho kúria, fľaše. 1 – F27; 2 – F28; 3 – F29; 4 – F30; 5 – F31; 6 – F32; 7 – F33; 8 – F34.
(Kreslila P. Šimončičová Koóšová)

0,14-0,16 cm
F22 (AP 84989; tab. II: 12) okrúhle dno fľaše na nízkej

pätke zo zvinutého skla, dno vtlačené dovnútra do vysokého omfalu, zo spodnej časti stopy po zrezaní skla, z tela sa zachoval len minimálny nábeh na baňaté bruško; polopriehľadná sklovina s jemným tyrkysovým nádychom výrazne zničená bielou hĺbkovou jamkovou
koróziou
ZV / výška omfalu: 4,3 cm; výška nôžky: 2,0 cm; Ø dna: 7,2-7,5 cm; HS: cca 0,15 cm
F23 (tab. II: 13) – vrchná časť fľaše, nízke, lievikovite sa rozširujúce hrdlo s rovným ústím, v mieste dosadania hrdla na telo fľaše sklovina
mierne stočená – odsadenie na pleciach, valcové telo fľaše s hladkými stenami čiastočne zachované; pomerne hrubostenná priehľadná
sklovina s tmavším tyrkysovým nádychom, väčšia časť povrchu pokrytá lupienkovou bielou až hnedou koróziou
ZV: 7,3 cm; Ø ústia: 3,2-3,3 cm; Ø hrdla: 2,4-2,6 cm; výška hrdla: 1,9 cm; Ø v oblasti pliec: 8,2 cm; HS: 0,2-0,5 cm
F24 (tab. II: 14) – torzo menšej fľaše, široko roztvorené lievikovité ústie, nízke hrdlo, telo hladké okrúhleho prierezu, dno nezachované; pomerne tenkostenná priehľadná sklovina so svetlým tyrkysovým nádychom, takmer celý povrch (hlavne zvonku) pokrýva biela lupienková
korózia
ZV: 6,3 cm; Ø ústia: 2,5-2,8 cm; Ø hrdla: 1,6 cm; výška hrdla: 1,0 cm; Ø v oblasti pliec: 5,8 cm; HS: 0,1-0,3 cm
F25 (AP 84998; tab. IV: 3a,b) – torzo veľkej hranatej fľaše (vrch a dno, spojenie nezachované), nízke hrdlo s rovným ústím, osadenie hrdla
od pliec je plasticky zvýraznené – pod spojom viditeľné stočenie skloviny, telo chýba, zachované štvorcové dno s nízkym omfalom a zo
spodnej časti stopy po zrezaní skla; hrubostenná priehľadná tmavšia zelenkavá sklovina, fľaky dúhovej lupienkovej korózie
Hrdlo (tab. IV: 3a): ZV: 7,1 cm; Ø ústia: 4,6 cm; Ø hrdla (vonkajší / vnútorný): 4,6-6,1/3,9 cm; rozmery pliec: 13,8x13,8 cm; HS: 0,3-0,9 cm
Dno (tab. IV: 3b): ZV: 8,7 cm; rozmery dna: 12,3x12,3 cm; výška omfalu: 2,1 cm; HS: 0,3-1,0 cm
F26 (tab. II: 15) - vrchná časť hranatej fľaše; nízke lievikovite rozšírené hrdlo s jednoduchým ústím, plasticky odsadené hrdlo od tela fľaše,
telo fľaše s hranatým prierezom; hrubostenná priehľadná sklovina s tyrkysovým nádychom, povrch pokrytý bielou lupienkovou koróziou
ZV: 7,9 cm; Ø ústia: 3,1 cm; Ø hrdla: 2,7 cm; výška hrdla: 0,9 cm; rozmery v oblasti pliec: 9,8x8,9 cm; HS: 0,3-0,6 cm
F27 (tab. III: 1) – torzo vrchnej časti hranatej fľaše, nízke lievikovite sa roztvárajúce hrdlo ukončené rovným ústím, v mieste spojenia hrdla
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a tela zvýraznené odsadenie,
z tela zachované len plecia
a časť hladkých stien; veľmi hrubostenná priehľadná
sklovina s modrastým až tyrkysovým nádychom, povrch
pokrytý bielou lupienkovou
koróziou
ZV: 6,6 cm; Ø ústia: 5,5-5,6
cm; Ø hrdla: 5,1 cm; výška hrdla 1,7 cm; rozmery v oblasti
pliec: 11,5x? cm; HS: 0,4-0,7
cm
F28 (tab. III: 2) – torzo vrchnej
časti menšej hranatej fľaše,
nízke lievikovite sa rozširujúce hrdlo, v mieste dosadania hrdla na telo odsadenie,
steny hladké, dno pravdepodobne obdĺžnikového tvaru;
priehľadná svetlo tyrkysová
sklovina, bez korózie, na hrdle biela hmota
ZV: cca 4,5 cm; Ø hrdla (vonkajší / vnútorný): 1,9/1,2 cm;
výška hrdla: 0,9 cm; HS: 0,20,3 cm
F29 (AP 84993; tab. III: 3) –
torzo hranatej fľaše, nízke
lievikovité ústie nasadené na
nízkom nadol sa rozširujúcom hrdle, v mieste dosadania hrdla na plecia nádoby
ryha, steny fľaše zarovnané,
hrany zaoblené, spodná časť
nezachovaná;

hrubostenná

polopriehľadná tmavšia ze-

Tabuľka IV Častá, Killyho kúria, fľaše. 1a, b – F1; 2 – F12; 3a, b – F25; 4a, b – F39. (Kreslila P. Šimončičová
Koóšová)

lenkastá

sklovina

zvnútra

jemnou

pokrytá
dúhovou

koróziou
ZV: 10,6 cm; Ø ústia (vonkajší/vnútorný): 3,2-3,3 cm / 1,5

cm; výška ústia: 1,4 cm; Ø hrdla: 2,4-4,6 cm; výška hrdla: 2,6 cm; rozmery fľaše v úrovni pliec: 8,9x9,2 cm; HS: 0,2-0,5 cm
F30 (AP 84995; tab. III: 4) – torzo tela hranatej fľaše, ústie, hrdlo a plecia sa nezachovali, zachovaná jedna takmer celá stena (ostatné len
čiastočne), vnútorné pole steny – vlys je jemne vtlačené dovnútra, dno s nízkym omfalom a stopami po zrezaní skla na spodnej strane;
priehľadná svetlotyrkysová sklovina hlavne z vonkajšej strany pokrytá bielou lupienkovou až jamkovou koróziou, zvnútra len minimálne napadnutá bielou jamkovou koróziou
ZV: 17,1 cm; rozmery dna: 9,3x9,8 cm; HS: 0,3 cm
F31 (AP84994; tab. III: 5) – torzo z tela hranatej fľaše, zachované dve steny s nábehom na plecia, minimálne na jednej strane je vlys mierne vtlačený dovnútra a tým zvýraznená zvislá hrana fľaše; priehľadná sklovina s jemným tyrkysovým nádychom, zvonku takmer celý
povrch pokrytý bielou lupienkovou až jamkovou koróziou, zvnútra začínajúca biela jamková korózia
ZV: 12,8 cm; zachované rozmery v reze tela: 8,1x6,2 cm; HS: 0,3-0,4 cm
F32 (tab. III: 6) - spodná časť menšej trojhrannej fľaše, rovné hladké steny, hrubšie mierne konkávne trojuholníkové dno so stopami po
zrezaní skla zo spodnej strany; skôr hrubostenná priehľadná sklovina s výrazným tyrkysovým nádychom, miestami biela lupienková
korózia
ZV: 5,1 cm; rozmery dna: 5,6x5,6x5,5 cm; HS: 0,1-0,3 cm
F33 (tab. III: 7) – torzo vrchnej časti laločnatej fľaše (patrí k F34), steny zvlnené (dno malo pravdepodobne tvar „lupienkového kvetu“),
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zachované len plecia a časť stien fľaše, maľovaná výzdoba: na vrchnej strane pliec do cípu zbieha päť súbežných línií (vonkajšiu tvorí
línia bielych bodiek, za ňou nasleduje červená, po nej stredová žltá a ďalšia červená linka a vzor ukončuje opäť línia bielych bodiek),
vo vrchnej časti steny je umiestnená žltá štylizovaná kvetinka a náznak písmena (?), nižšie je fľaša zdobená vodorovnou líniou bielych
poloblúkov, jednoduchou obežnou červenou a žltou linkou; skôr hrubostenná pôvodne priehľadná sklovina s jemným zelenkavým nádychom, zvonku výrazne skorodovaná hĺbkovou hnedo-bielou koróziou (zvnútra korózia menej zasiahla do vnútra skla)
ZV: 5,6 cm; zachovaná šírka: 6,8 cm; HS: 0,2-0,4 cm
F34 (tab. III: 8) – torzo zvlnenej steny laločnatej fľaše, maľovaná výzdoba z vonkajšej strany (navrchu biele poloblúky, pod nimi červená
a nižšie žltá horizontálna linka, na ktoré dosadajú zvislé linky – dvojice žltých oddeľované jednou červenou líniou); pôvodne priehľadná sklovina s jemným zelenkavým nádychom, povrch hlavne zvonku napadnutý hĺbkovou bielou až hnedou koróziu, zvnútra málo
korózie (patrí ku F33)
Rozmery: 7,6x4,3 cm; HS: 0,1-0,2 cm
F35 (tab. V: 1) – torzo hrdla fľaše, ústie nezachované, vysoké hrdlo sa mierne smerom nadol rozširuje, tesne pod ústím je zdobené dvojicou horizontálnych líšt so zvislým ryhovaním, na hrdlo dosadá širšie pásové ploché uško pri koreni zvinuté a vo vrchnej časti výčnelok;
priehľadná sklovina s tyrkysovým nádychom, biela až hnedá jamková korózia na povrchu
ZV: 10,0 cm; Ø v oblasti ústia: 1,7 cm; rozmery uška:
5,0x1,4x2,0 cm; HS: 0,1-0,4
cm
F36 (tab. V: 2) – vrchná časť
fľaše, rovné ústie zachované len čiastočne, tesne pod
ním hrubšia horizontálna
lišta zdobená zvislým presekávaním a k nej je pripevnené hladké ploché pásové uško, ktorého druhý
zvinutý koniec dosadá asi
do polovice vysokého, smerom nadol sa rozširujúceho
hrdla, tvar tela neznámy
– nezachoval sa; pomerne
tenkostenná

priehľadná

sklovina s tyrkysovým nádychom a vysokým obsahom bubliniek, bez korózie
ZV: 9,9 cm; Ø ústia (vonkajší / vnútorný): 1,8 / 1,35
cm; rozmery uška: 4,0x0,91,3x0,4-0,6 cm
F37 (tab. V: 3) – vrchná časť
fľaše, ústie sa nezachovalo,
na vrchnej časti hrdla dvojica horizontálnych zvisle
Tabuľka V Častá, Killyho kúria, fľaše a kanvice. 1 – F35; 2 – F36; 3 – F37; 4 – F38; 5 – KN1; 6 – KN2.

presekávaných líšt, na ne

(Kreslila P. Šimončičová Koóšová)

je nalepené pásové uško vo
vrchnej časti ozdobne vy

tiahnuté a so zvinutým koncom dosadajúcim na spodnú časť hrdla, vysoké hrdlo sa smerom nadol rozširuje, tvar tela nezachovaný;
priehľadná sklovina s tyrkysovým nádychom, biela – miestami hnedá jamková korózia
ZV: 10,1 cm; Ø cca v mieste ústia (vonkajší/vnútorný): 2,2 / 1,1 cm; rozmery uška: 5,2x1,7x0,4-0,6 cm; HS: 0,12-0,3 cm
F38 (tab. V: 4) – vrchná časť fľaše, ústie sa nezachovalo, vo vrchnej časti dlhého valcového hrdla nalepená širšia zvisle presekávaná lišta,
na ktorú dosadá hladké pásové uško vo vrchnej časti zaštipnuté a pri koreni dosadajúcom asi do polovice hrdla zvinuté; pomerne tenkostenná pôvodne priehľadná sklovina so šedo-zeleným nádychom, celý povrch pokrytý bielou lupienkovou koróziou
ZV: 12,8 cm; Ø v oblasti ústia (vonkajší / vnútorný): 1,54 / 1,1 cm; Ø v hornej časti hrdla: 2,1 cm; rozmery uška: 5,3x1,1x0,45 cm; HS: 0,1-0,2 cm
F39 (AP 84999; tab. IV: 4a,b) - torzo fľaše zo šampanského (2ks – hrdlo a dno, časť tela chýba), dlhé hrdlo je ukončené rovným ústím
(mierne šikmo zrezané), pod ktorým je nalepený jednoduchý prstenec, hrdlo sa mierne rozširuje smerom nadol, plecia zachované len
čiastočne, telo pravdepodobne jednoduché valcovité (nezachované v plnom profile), dno s výrazným vysokým omfalom, zo spodnej
časti stopy po zrezaní skla; pomerne hrubostenná priehľadná tmavozelená sklovina so začínajúcou bielou jamkovou koróziou
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Hrdlo (tab. IV: 4a): ZV: cca 16,0 cm; Ø ústia: 2,9 cm; Ø prstenca: 3,3 cm; Ø hrdla (vonkajší/vnútorný): 2,5-4,9 / 1,7 cm; HS: 0,2-0,9 cm
Dno (tab. IV: 4b): ZV: cca 8,5 cm; výška omfalu: 5,9 cm; HS: 0,2-0,5 cm

Najväčšiu časť súboru tvoria fragmenty z rôznych typov fliaš – s baňatým telom a vysokým hrdlom,
štvorboké, valcové, trojhranné, viaclaločné.
Vysoké štíhle hrdlá fliaš (analógie ku F1, F2, F6, F8, F9, F10, F11) sa našli na hrade Stropkov. Z tejto lokality pochádzajú fragmenty z dna hranatých fliaš. Celý súbor je rámcovo datovaný do 16. až začiatok 18.
storočia (Kotorová-Jenčová 2009, 37, 39, 42). Nízka nôžka fliaš vytvorená priškrtením plášťa nádoby a jeho
pritlačením ku kónickému dnu sa objavuje v 2. polovice 15. storočia, v neskoršom období sa spôsob tvarovania nôžky zdokonalil a dno tým získalo pravidelnejší tvar (Füryová/Janovíčková 1987, 191-193). Hranaté
fľaše sa začali vyrábať koncom stredoveku a slúžili predovšetkým na skladovanie tekutín. V neskoršom
období sa uplatnili aj ako cechové fľaše, či na lekárenské účely (tamtiež, 187). Spolu s nimi od druhej polovice 16. storočia, sa začali vyrábať fľaše s valcovitým telom i keď štvorboké exempláre boli stále najobľúbenejšími kvôli ich praktickosti (Krajíc/Podliska/Sedláčková/Veselá 2005, 167). Analogické hranaté fľaše ako
v Častej sa našli aj pri výskume hradu Šintava (Koóšová 2005, 111-113). V prípade súboru z Killyho kúrie sa
nestretávame so zdobením v podobe zatavených bielych a červených vlákien, aké sa našli v Šintave. V závere 18. storočia sa v našom prostredí začali vyrábať štvorboké fľaše na objednávku jednotlivcov (cechy,
remeselníci, baníci a pod.; Strelec 1992, 11, 12). Fragmenty laločnatých fliaš sa našli na hrade Fiľakovo (Kalmár 1959, Tab. LXXIX; Füryová/Janovíčková 1987, obr. 3: 5, 186, 187), v Podhoranoch – Sokolníkoch (Füryová/
Janovíčková 1987, 187), na Kežmarskom (tamtiež, obr.4: 1, 2, 187, 188) a Bratislavskom hrade (tamtiež, 187)
i počas výskumu hradu Šintava (Koóšová 2005, 113). Úplnou analógiou zhodnou aj vo farebnej výzdobe
ku fľaše F33-F34 z Častej je fragment vrchnej časti laločnatej fľaše F52 z hradu Šintava (Koóšová 2005, 133;
tab. II: 2, 111). Honosné varianty sa objavujú od 16. storočia, bežne sa vyrábali v 17. a pretrvávali až do 18.
storočia (Füryová/Janovíčková 1987, 187). Súbor renesančného skla z Pražského hradu má podobné tvarové
zloženie ako prezentovaná kolekcia z Častej. Stretávame sa v ňom s hranatými (analógie ku F23-F31), laločnatými (analógie ku F33-F34) i veľkými exemplármi s vysokým hrdlom a baňatým telom (analógie k F1,
F12) (Veselá-Žegklitzová 2009, 57, obr. 3: 1-5, 7, 62).
KANVICE
Dvomi torzami boli v súbore zastúpené kanvice, pričom jedna bola zdobená brúseným dekórom. Zaradili sme sem len zlomky z vrchnej časti nádoby t.j. hrdlá, pri ktorých sme mohli s istotou povedať, že ide
o kanvice. Medzi fragmentmi dna so širokou nízkou pätkou sa môžu nachádzať kusy patriace ku týmto
džbánom (napr. KN1 a?F15).

KN1 (tab. V: 5) – vrchná časť kanvice, lievikovite roztvorené ústie s výlevkou, vysoké hrdlo s brúseným dekórom, vo vrchnej tretine naň

dosadá profilované uško, navrchu zalomené, spodná časť zvinutá, dosadajúca na plecia džbánu, tvar tela sa ťažko dá určiť (baňaté alebo
ploché), na pleciach a tele brúsená geometrická a schematická florálna výzdoba; hrubostenná priehľadná bezfarebná sklovina, povrch
miestami pokrytý bielou lupienkovou koróziou (? patrí ku F15)
ZV: 13,3 cm; Ø ústia: 5,1-5,6 cm; Ø hrdla: 3,3 cm; rozmery ucha: 10,4x5,7x0,5-1,0 cm; HS: 0,2-0,5 cm
KN2 (tab. V: 6) – torzo vrchnej časti kanvice, ústie s jemne naznačenou výlevkou, vysoké lievikovite sa rozširujúce hrdlo, pretláčané masívnejšie pásové uško je nalepené na vrchnú časť hrdla a jeho zvinutý koreň dosadá vrchnú časť bruška, zachovaný len nábeh na bruško
– tvar nejasný; bezfarebná priehľadná sklovina so začínajúcou dúhovou koróziou
ZV: 11,6 cm; Ø ústia: 4,2-4,5 cm; Ø hrdla: 3,0 cm; rozmery uška: 10,5x2,9x0,6-0,9 cm; HS: 0,1-0,4 cm

Kanvice aj džbány slúžili na servírovanie nápojov pri stolovaní. V stredoveku sa na tento účel používali
predovšetkým keramické, kameninové alebo kovové nádoby. Sklené džbány a kanvice sa začali používať
až od polovice 16. storočia (Krajíc/Podliska/Sedláčková/Veselá 2005, 166). Vo väčšej miere sa s nimi stretávame
koncom 17. a v 18. storočí. Tvarovo vychádzali z keramických džbánov s vysokým úzkym hrdlom tzv.
Enghalskrug (Drahotová 1985, 81).
Tvarovo podobná predchodkyňa nálezov z Častej je kanvica nájdená na Bratislavskom hrade počas výskumu v rokoch 1958-1970. M. Maruniaková predpokladala, že na dlhom úzkom hrdle s náznakom guľovitého tela bolo pôvodne upevnené uško. Podľa kvalitnej tenkostennej skloviny predpokladala, že fragmenty boli vyrobené v talianskom prostredí a datovala ich do 16. storočia. Predlohou pre jej výrobu mohli byť
buď benátske kanvice vyrábané v druhej polovici 15. až v 16. storočí alebo toskánske kanvičky s výlevkou
datované okolo roku 1500 (Maruniaková 1989, 309, 310).
POHÁRE BEZ NÔŽKY
Pomerne významnú časť súboru tvorili poháre bez nôžky, ktoré sme rozdelili podľa výzdoby. Absolútna
väčšina z nich je zdobená optickým dekórom, archaickejšie pôsobí rytá výzdoba (P1) a v jednom prípade
bol použitý brúsený vzor.
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P1 (tab. VI: 1,1a) – nízky kónický pohárik s rovným ústím, zachovaný v celom profile, rovné steny, dno vtlačené dovnútra – nízky omfalus, zo spodnej časti strany stopy po zrezaní skla, steny zdobené zložitou geometrickou výzdobou v troch vodorovných pásoch oddelených od seba trojicou / štvoricou vodorovných obežných línií, rytá výzdoba robená diamantovou špičkou; tenkostenná polopriehľadná
bezfarebná sklovina (eventuálne jemný šedastý nádych), miestami biela až hnedá jamková korózia
Výška: 5,9 cm; Ø ústia: 7,0 cm; Ø dna: 5,0 cm; HS: 0,16 cm
P2 – menší kónický pohárik vyfúknutý do formy, zachovaný v plnom profile, pod ústím asi do štvrtiny hladký, zvyšná časť tela zdobená zvislými širšími žliabkami - fazetovanie, ktoré dno tvarujú do 10 lúčov, rovné dno, na dne stopy po zrezaní skla; skôr hrubostenná
priehľadná bezfarebná sklovina s mapami bielej lupienkovej korózie
Výška: 7,2 cm; Ø ústia: 5,6 cm; Ø dna: 3,8 cm; HS: 0,14-0,34 cm
P3 (tab. VI: 2, 2a) – menší
kónický pohárik zachovaný
v plnom profile, rovné ústie,
rovné hrubé dno so stopami
po zrezaní skla na spodnej
strane, optický dekór - opakujúce sa dvojice zvislých
žliabkov delia plášť pohára
na 6 polí zdobených gravírovaným vzorom (vlnovka
pod okrajom, pod ňou jednoduchá obežná línia, pod nimi
dve varianty štylizovanej rastlinnej a geometrickej výzdoby); priehľadná bezfarebná
Tabuľka VI Častá, Killyho kúria, poháre. 1 – P1; 1a – rozkreslený dekór P1; 2 – P3, P4; 2a – dekór pod

sklovina so začínajúcou lupi-

okrajom P3 a P4; 3 – P7; 4 – P8. (Kreslila P. Šimončičová Koóšová)

enkovou dúhovou až bielou
koróziou (analogický ako P4)

Výška: 7,2 cm; Ø ústia: 6,3 cm; Ø dna: 4,6 cm; HS: 0,2-0,3 cm
P4 (tab. VI: 2, 2a) – menší kónický pohárik zachovaný v plnom profile, rovné ústie, rovné hrubé dno so stopami po zrezaní skla na spodnej strane, optický dekór - opakujúce sa dvojice zvislých žliabkov delia plášť pohára na 6 polí zdobených gravírovaným vzorom (vlnovka
pod okrajom, pod ňou jednoduchá obežná línia, pod nimi dve varianty štylizovanej rastlinnej a geometrickej výzdoby); priehľadná
bezfarebná sklovina so začínajúcou lupienkovou dúhovou až bielou koróziou (analogický ako P3)
Výška: 7,2 cm; Ø ústia: 6,3 cm; Ø dna: 4,6 cm; HS: 0,2-0,3 cm
P5 – spodná časť kónického viachranného veľkého pohára - fazetovanie, zošikmené hranenie (13 rebier), mierne dovnútra vtlačené dno,
zo spodku stopy po zrezaní skla; pomerne hrubostenná priehľadná bezfarebná sklovina, na povrchu mapy dúhovej lupienkovej korózie
ZV: 8,5 cm; Ø dna: 6,2 cm; HS: 0,1-0,3 cm
P6 – torzo kónického pohára, zdobený optickým dekórom – schematická florálna výzdoba striedajúca sa s horizontálnymi líniami oválov, dno mierne vtlačené dovnútra tvorí nižší omfalos, na spodnej strane stopy po zrezaní skla; priehľadná bezfarebná sklovina so
začínajúcou dúhovou koróziou
ZV: 10,6 cm; Ø dna: 5,5 cm; HS: 0,1-0,3 cm
P7 (tab. VI: 3) – torzo spodnej časti pohára súdkového (?) tvaru, steny pohára zdobené gravírovaným dekórom (kombinovanie špirál,
línií, kvetov a hrozna (?) – schematický rastlinný vzor, pri dne lišta zdobená 12 zvislými rebrami (vyfúknutá do formy), dno vtlačené
dovnútra s nižším omfalom, na spodnej strane stopy po zrezaní skla; priehľadná bezfarebná sklovina so začínajúcou dúhovou až bielou
koróziou
ZV: 5,0 cm; Ø dna: 5,6-5,9 cm; HS: 0,1-0,5 cm
P8 (tab. VI: 4) - torzo spodnej časti pohárika lievikovite sa rozširujúceho nahor, steny hladké, pri dne zdobený širšou lištou s optickým
dekórom (výzdoba v tvare siedmych „X“, ktoré prechádzajú až na spodnú časť dna), dno vtlačené dovnútra tvorí menší omfalos, zo
spodnej strany náznak zrezania skla; priehľadná svetlá tyrkysová sklovina s množstvom bubliniek, začínajúca dúhová/biela lupienková
korózia
ZV: 7,5 cm; Ø zúženia nad dnom: 4,0 cm; Ø dna: 5,3 cm; výška lišty: 1,4-1,7 cm; HS: 0,16-0,7 cm
P9 – fragment spodnej časti pohárika, smerom nahor sa mierne rozširuje, hrubé rovné dno má zvnútra menší omfalos a zvonku náznak
zrezania skla, optický dekór v podobe zvislých tenkých línií; priehľadná bezfarebná sklovina so začínajúcou bielou jamkovou koróziou
ZV: 4,6 cm; Ø dna: 3,4-3,5 cm; hrúbka dna: 0,8 cm; najširší zachovaný Ø tela: 4,4 cm; HS: 0,14-0,22 cm
P10 – fragment spodnej časti kónického pohárika, brúsený dekór na stenách krúžky (?usporiadané do tvaru kvetu – nejasné), pri dne
rad hlbších priehlbiniek, rovné pomerne hrubé dno s vyšším omfalom vo vnútri a stopami po zrezaní skla z vonkajšej strany; bezfarebná
priehľadná sklovina so začínajúcou bielou lupienkovou koróziou
ZV: 7,3 cm; Ø dna: 4,4 cm; hrúbka dna: 0,94 cm; max. zachovaný Ø tela: 5,86 cm; HS: 0,14-0,24 cm
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P11 – fragment spodnej časti kónického pohára, zvislé hranené rebrá prechádzajú až na dno (fazetovanie), rovné dno s náznakom nízkeho omfalu, zo spodnej strany stopy po zrezaní skla; hrubostenná priehľadná bezfarebná sklovina so začínajúcou dúhovou až bielou
koróziou
ZV: 3,9 cm; Ø dna: 5,8 cm; max. zachovaný Ø tela: 6,5 cm; HS: 0,2-0,4 cm
P12 – fragment spodnej časti veľkého kónického pohára, fazetovanie – zvislé hranené rebrá, na dne menší omfalos a zo spodnej strany
stopy po zrezaní skla; hrubostenná priehľadná bezfarebná sklovina s jemnou dúhovou koróziou (analogický ako P13)
ZV: 5,1 cm; Ø dna: 6,6 cm; max. zachovaný Ø tela: 7,4 cm; HS: 0,2-0,4 cm
P13 – spodná časť kónického pohára, fazetovanie – zvislé hranené rebrá, dno sa uprostred dvíha do nízkeho omfalu, zo spodnej časti
stopy po zrezaní skla; pomerne hrubostenná priehľadná bezfarebná sklovina s jemnou dúhovou až bielou koróziou (analogický ako P12)
ZV: 4,3 cm; Ø dna: 6,1 cm; max. zachovaný Ø tela: 6,8 cm; HS: 0,14-0,2 cm

Podľa tvaru a výzdobu za najarchaickejší tvar považujeme exemplár P1. Poháre vyfúknuté do formy so
stenami zdobenými geometrickou výzdobou (gambassini) boli typickým výrobkom pre toskánske sklárstvo
v 14. storočí. V muránskych písomných prameňoch 14. – 15. storočia sa spomínajú kónické poháre ako
fiorentini, lucchesi, pisani, pistoiesi či vyššie uvedené gambassini, čo dokladá jednak pôsobenie týchto sklárov
v Benátkach a ich úzku špecializáciu na istý druh produktov (Secci 2005, 3, 195, 197). Viachranné poháre
vytvorené zbrúsením sa našli počas výskumu hradu Kežmarok (Polla 1971, 61, obr.101: 5, 7, 117; Füryová/Janovíčková 1987, obr. 1: 1, 182-183) či pri výstavbe Mosta SNP v Bratislave (Füryová/Janovíčková 1987, obr. 1: 8,
182-183). K. Füryová a M Janovíčková predpokladajú, že to bol obľúbený typ pohára, ktorý sa vyhotovoval
v honosnejších brúsených i lacnejších (do formy vyfúknutých) variantoch. Sú datované na záver 17. a do
18. storočia. Jednoduché poháre sa v tomto období bežným spotrebným tovarom a výrobcovia sa snažili
lacnejšími výrobnými procesmi sprístupniť ich širokým vrstvám. Vyfúknutím do formy vzniklo tenkostenné sklo. Viachranné poháre boli obľúbeným výrobkom benátskeho sklárstva 17. storočia a ich popularita
sa rozšírila aj do nášho prostredia (Füryová/Janovíčková 1987, 182-185). Fazetovaný pohár zdobený matným
a lesklým brúseným dekórom so znakom kardinála Wolfganga von Schrattenbach, olomouckého biskupa
je datovaný okolo roku 1730 (Pittrof 1987, obr. 11). Kónický pohár zdobený brúseným dekórom podobným
exempláru P10 sa našiel pri výskume františkánskeho kláštora v Osijeku – Tvrđa v katalógu uvedený ako
č. 2, ktorý datujú autorky na začiatok 18. storočia a pôvod hľadajú v českých hutách (Horvat/Biondić 2007,
140). Z rovnakého výskumu pochádzajú aj analógie pohárov P9 a P11-P13, datované rovnako ako predošlý
a s totožnou provenienciou, v katalógu vedené pod číslami 23-27, 33 (tamtiež, 151, 152, 155). V súbore bol
aj pohár totožný s P3-P4, uvedený v katalógu ako č. 29. Je datovaný do prvej polovice 18. storočia a vyrábal
sa v českých sklárňach. Pohárik P2 má rovnakú provenienciu, datovanie i analógiu v súbore skla z Osijeku
(kat. č. 37/1, 2) ako predošlé (tamtiež, 158).
POHÁRE NA NÔŽKE
V tejto kategórii bolo triedenie ťažšie, nakoľko sa zachovali rôzne časti či už z kalicha, stopky či podnože.
Najčastejšie sa medzi nimi vyskytovali nôžky zdobené rôznymi tvarmi orechov, pomerne časté boli plastické ozdoby (rôzne krídelká a výčnelky) ako aj optický dekór. Výnimočne boli spomínané poháre zdobené
maľovaním alebo rytím.

PN1 (tab. VII: 1) – fragment nôžky pohára, nôžka zachovaná v plnom profile, z kalicha len náznak, v jeho vnútri plný omfalus, plnú časť

nôžky zdobia dva mierne sploštené hladké nody, spodnú časť nôžky tvorí dutá zvonovitá podnož ukončená plastickou lištou, zvnútra
podnože stopy po zrezaní skla; polopriehľadná až priehľadná sklovina s jemným zeleno-šedým nádychom, dúhová lupienková korózia
ZV: 4,5 cm; Ø orecha 1 (vrchný): 1,1 cm; výška orecha 1: 0,6 cm; Ø orecha 2 (spodný): 1,4 cm; výška orecha 2: 0,7 cm; Ø podnože: 6,0 cm;
HS: 0,09-0,2 cm
PN2 (tab. VII: 2) – torzo pohára na nôžke, tenkostenný kalich je pomerne úzky a smerom nahor sa lievikovite rozširuje, nad dnom je
horizontálne nalepená zvlnená lišta, vrchná polovica nôžky je plná zdobená tromi hladkými orechmi – okrajové (1, 3) ploché a stredný
(2) guľatý, spodnú polovicu nôžky tvorí dutá zvoncovitá podnož ukončená plastickou lištou; polopriehľadná až priehľadná sklovina so
šedo-hnedým nádychom, takmer celý povrch pokrytý bielou a dúhovou lupienkovou koróziou
ZV: 9,3 cm; Ø dna kalicha: 2,7 cm; Ø orecha 1: 1,45 cm; výška orecha 1: 0,5 cm; Ø orecha 2: 1,5 cm; výška orecha 2: 0,9 cm; Ø orecha 3: 1,5
cm; výška orecha 3: 0,3 cm; Ø podnože: 7,0 cm; výška nôžky: 5,1 cm HS: 0,1-0,2 cm
PN3 (tab. VII: 3) – torzo pohára na nôžke, kalich sa lievikovite roztvára, na dne má malý omfalus, okraj nezachovaný, nôžka je zdobená
tromi orechmi – tesne pod kalichom plný hladký sploštený (1), uprostred dutý do formy vyfúknutý orech (2) zdobený vo vrchnej časti
slzičkovými a nižšie umiestnenými okrúhlymi výčnelkami, ktoré sú usporiadané do zvislých línií (striedajú sa dvojice a trojice) a úplne
na spodku kratšími zvislými rebrami, tesne nad podnožou je plný, hladký, sploštený orech (3), podnož tanierovitá, hladká, ukončená
plastickou lištou, zdola stopy po zrezaní skla; polopriehľadná sklovina s tyrkysovým nádychom a jemnou bielou koróziou na povrchu
ZV: 9,3 cm; Ø dna kalicha: 1,0 cm; Ø orecha 1: 1,6 cm; výška orecha1: 0,4 cm; Ø orecha 2: 1,3-2,1 cm; výška orecha 2: 3,2 cm; Ø orecha 3:
1,5 cm; výška orecha 3: 0,4 cm; Ø podnože: cca 7,0 cm; výška nôžky: 4,9 cm; Ø zúžených častí nôžky: 0,8-1,3-0,7 cm; HS: 0,1-0,2 cm
PN4 (tab. VII: 4) – torzo pohára na nôžke (z 3ks), lievikovite rozšírený hladký kalich s rovným okrajom a malým omfalom na dne, kalich
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Tabuľka VII Častá, Killyho kúria, poháre na nôžke. 1 – PN1; 2 – PN2; 3 – PN3; 4 – PN4; 5 – PN11; 6 – PN8; 7 – PN9; 8 – PN10; 9 – PN12;
10 – PN13; 11 – PN14. (Kreslila P. Šimončičová Koóšová)
nalepený na nôžku, ktorá má vo vrchnej časti plný sploštený orech (1), pod ním sa hladká nôžka zužuje, ďalej pokračuje dutou časťou
navrchu širšou, v spodnej časti úzkou, tesne nad podnožou plný hladký diskovitý orech (2), z tanierovitej hladkej podnože zachované
len torzo; priehľadná sklovina s modrastým nádychom, miestami povrch pokrytý s dúhovou a bielom koróziou
ZV: 15,2 cm; Ø ústia: 8,0 cm;, Ø dna kalicha; Ø orecha 1: 1,7 cm; výška orecha 1: 0,2 cm; Ø orecha 2: 1,6 cm; výška orecha 2: 0,8 cm; Ø
nôžky: 0,9-2,0 cm; HS: 0,1-0,3 cm
PN5 – torzo spodnej časti pohárika na nôžke, kompletne zachovaná nízka mierne kónická široká nôžka, zvnútra stopy po zrezaní skla,
na nôžku nalepená polguľovitá (?) kupa zdobená optickým dekórom (pomerne široké zvislé žliabky); hrubostenná bezfarebná sklovina
s jemným zeleno-šedým nádychom, len náznak dúhovej korózie
ZV: 5,0 cm; Ø kalicha (najširšie zachovaná časť): 6,1 cm; Ø nôžky: 5,9 cm; výška nôžky: 1,8 cm; HS: 0,2-0,5 cm
PN6 – torzo spodnej časti menšieho pohárika na nízkej, smerom nadol sa rozširujúcej nôžke, stopy po zrezaní skla zo spodnej strany, na
nôžku nalepená kupa zdobená optickým dekórom (pomerne široké zvislé žliabky); hrubostenná priehľadná bezfarebná sklovina bez
korózie
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ZV: 4,5 cm; Ø nôžky: 4,4 cm;
výška nôžky: 1,2 cm; HS: 0,20,5 cm
PN7 – torzo spodnej časti
menšieho pohárika na nízkej rozširujúcej sa nôžke, zo
spodnej strany stopy po zrezaní skla, kupa samostatne
vyfúknutá zdobená optickým dekórom vo forme zvislých širokých žliabkov má na
dne nízky omfalus; priehľadná bezfarebná sklovina, celý
povrch pokrytý bielou lu
pienkovou koróziou
ZV: 5,0 cm; Ø nôžky: 4,4 cm;
výška nôžky: 0,8 cm; max. zachovaný Ø kupy: 4,9 cm; HS:
0,1-0,45 cm
PN8 (tab. VII: 6) – torzo pohára na nôžke, zachovaná
časť pomerne úzkeho kalicha,
na jeho dne nízky omfalus,
tesne pod kalichom začína
plná nôžka tvorená plochým
hladkým orechom (1) a nižšie
uloženým vyšším hladkým
orechom

(2);

priehľadná

sklovina s tyrkysovým nádychom,

väčšina

povrchu

pokrytá bielou lupienkovou
koróziou
ZV: 3,4 cm; Ø orecha 1: 1,7
cm; výška orecha 1: 0,2 cm;
Ø orecha 2: 1,1 cm; výška
orecha 2: 0,5 cm; Ø nôžky: 0,7
cm; HS: 0,1 cm
PN9 (tab. VII: 7) – torzo nôžky pohára, kalich zachovaný
minimálne, malý omfalus,
pod kalichom plný plochý
Tabuľka VIII Častá, Killyho kúria, poháre na nôžke. 1 – PN15; 2 – PN16; 3 – PN17; 4 – PN18; 5 – PN19;

hladký orech (1) a pod ním

6 – PN20; 7 – PN21. (Kreslila P. Šimončičová Koóšová)

plné zúženie zdobené jamkami, nasleduje dutá časť nôžky

vyfúknutá do formy a to v podobe troch orechov zmenšujúcich sa smerom nadol (2-4), zdobených zvislým ryhovaním, zvyšok stonky sa
nezachoval (? pokračovala 2-13); polopriehľadná sklovina so sivozeleným nádychom, takmer bez korózie
ZV: 4,8 cm; Ø orecha 1: 1,7 cm; výška orecha 1: 0,3 cm; Ø orecha 2: 2,0 cm; výška orecha 2: 1,0 cm; Ø orecha 3: 1,7 cm; výška orecha 3: 0,8
cm; Ø orecha 4: 1,5 cm; výška orecha 4: 0,8 cm; HS: 0,1-0,24 cm
PN10 (tab. VII: 8) – torzo nôžky pohára, vrchná časť nôžky je plná, tvorená vrchným orechom zdobeným zvislým plastickým rebrovaním
(1) a spodným hladkým nižším orechom (2), ktorý dosadá priamo na hladkú tanierovitú podnož, zvnútra podnože stopy po zrezaní skla;
priehľadná sklovina s o zeleno-šedým nádychom, miestami biela jamková a lupienková korózia; možno súčasť 2-13
ZV: 2,7 cm; Ø orecha 1: 1,45 cm; výška orecha 1: 0,8 cm; Ø orecha 2: 1,6 cm; výška orecha 2: 0,4 cm; Ø podnože: 8,4 cm; HS: 0,1-0,3 cm
PN11 (tab. VII: 5) – okraj pohára (?na nôžke) z lievikovite rozširujúceho sa kalicha, na povrchu zvonku aplikovaná maľovaná polychrómna výzdoba – zhora je obraz ohraničený jednoduchou horizontálnou žltou linkou, pod ktorou začína rastlinný a zoomorfný motív (štylizovaný kvet je prevedený v žltej, modrej a bielej farbe, zľava sa k nemu približuje hlava bielej holubice (?)), na zvýraznenie niektorých
častí obrazca bola použitá čierna/ hnedá linka; priehľadná bezfarebná sklovina, pomerne tenkostenná, bez korózie
Rozmery: 5,2x5,3 cm; Ø okraja: 7,0 cm; HS: 0,1-0,2 cm
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PN12 (tab. VII: 9) – torzo pohára, z kalicha zachovaný len nábeh, uprostred nízky omfalus, tesne pod kalichom plný plochý hladký orech
(1), nasleduje zúženie do plnej nôžky a dutý orech zdobený plastickým zvislým rebrovaním (2), ktoré pokračuje až do plnej zúženej časti
stopky, zachovaná časť plnej nôžky je ukončená širším hladkým ovinutým vláknom (? orech 3); polopriehľadná až priehľadná sklovina
so sivozeleným nádychom, na väčšine povrchu biela lupienková i jamková korózia
ZV: 4,2 cm; Ø orecha 1: 1,6 cm; výška orecha 1: 0,2 cm; Ø orecha 2: 1,8 cm; výška orecha 2: 1,0 cm; Ø orecha 3?: 1,6 cm; výška orecha 3:
0,5 cm; HS: 0,2 cm
PN13 (tab. VII: 10) – torzo pohára na nôžke, fragment lievikovito formovaného kalicha je pri dne úzky a priamo dosadá na plnú nôžku
pozostávajúcu z plochého nižšieho orecha (1), pod ním je umiestnený vyšší guľatý orech (2) a ďalší plochý nodus (3), spodná polovica
stopky je zúžená a až tesne nad nábehom na zvonovitú (?) podnož je ďalší nižší hladký plochý orech (4); hrubostenné priehľadné sklo so
žltkastým nádychom, len miestami jamková hnedá korózia
ZV: 8,7 cm; Ø orecha 1: 2,1 cm; výška orecha 1: 0,3 cm; Ø orecha 2: 2,2 cm; výška orecha 2: 1,0 cm; Ø orecha 3: 2,0 cm; výška orecha 3: 0,3
cm; Ø orecha 4: 1,7 cm; výška orecha 4: 0,5 cm; Ø úzkej časti stopky: 1,0 cm; HS: 0,2-0,3 cm
PN14 (tab. VII: 11) – torzo nôžky pohára, telo stopky pozostáva zo štyroch plných vlákien, vo vrchnej časti z dvoch strán nalepené dva
oválne disky s plastickým mriežkovaním, v mieste spojenia s podnožou hladký plochý orech, z tanierovitej podnože zachovaný len
fragment; hrubostenné priehľadné sklo so žltkastým nádychom, len málo jamkovej hnedej korózie
ZV: 7,5 cm; rozmery nôžky (prierez): 1,0x1,1 cm; Ø vlákna: 0,4-0,6 cm; rozmery diskov: 1,1x1,5 cm; Ø orecha: 2,2 cm; výška orecha 1: 0,4
cm; HS: 0,2- 0,3 cm
PN15 (tab. VIII: 1) – torzo pohárika na nôžke, fragmentárne zachovaný lievikovitý kalich s hrubým dnom, plná nôžka priamo nasadá na
kalich, vo vrchnej časti širšia a smerom nadol sa plynule zužuje, v priehľadnej sklovine nôžky sú zatavené jemné, mierne rozplývajúce
sa červené zvislé až zošikmené vlákna; steny kalicha tenkostenné, priehľadná bezfarebná sklovina, bez korózie
ZV: 6,1 cm; Ø dna kalicha: 0,9 cm; Ø najširšej časti nôžky: 1,6 cm; Ø úzkej časti nôžky: 0,7 cm; HS: 0,1-0,3 cm
PN16 (tab. VIII: 2) – torzo pohára na nôžke, pomerne hrubostenný kalich sa smerom nahor lievikovite rozširuje, kalich dosadá na plochý
hladký orech (1) z vrchnej strany doplnený tenkým ovinutým vláknom, telo plnej nôžky je zdobené akýmsi tordovaním, ktoré vytvorilo
vyšší orech (2), pod ním sa hladká stopka zužuje a je ukončená tretím hladkým plochým orechom (3), mierne zvýšená tanierovitá podnož
sa zachovala len fragmentárne, z jej spodnej časti stopy po zrezaní, v plnej nôžke je zvislo zapustené širšie červené vlákno; priehľadná
bezfarebná skloviny, bez korózie
ZV: 6,4 cm; Ø dna kalicha: 1,3 cm; Ø orecha 1: 1,3 cm; výška orecha 1: 0,5 cm; Ø orecha 2: 1,5 cm; výška orecha 2: 1,9 cm; Ø orecha 3: 1,6
cm; výška orecha 3: 0,6 cm; Ø podnože: 7,0 cm; HS: 0,2 cm
PN17 (tab. VIII: 3) – torzo pohára na nôžke, polguľovitý kalich zachovaný len v spodnej časti dosadá priamo na plnú hladkú nôžku, tá je
v spodnej časti ovinutá vláknom (2 rady okolo nôžky), ktoré ďalej pokračujú a vytvárajú tanierovitú podnož (10 kružníc), zvnútra podnože stopy po zrezaní skla; polopriehľadná sklovina s modrozeleným nádychom, povrch pokrytý mapami bielej lupienkovej korózie
ZV: 5,3 cm; Ø dna kalicha: 1,1 cm; Ø nôžky: 1,2 cm; výška nôžky: 1,9 cm; Ø podnože: cca 6,0 cm; HS: 0,1-0,3 cm
PN18 (tab. VIII: 4) – nôžka z pohára, kalich nezachovaný, vo vrchnej časti dva proti sebe stojace výčnelky – ryhované lístočky (torzá),
plná nôžka tordovaná a jemne šikmo ryhovaná, v spodnej časti hladký plný cylindrický orech, hladká tanierovitá podnož zachovaná len
torzálne, zo spodnej časti stopy po zrezaní skla; pomerne hrubostenná, priehľadná zelenkastá sklovina, bez korózie
ZV: 10,8 cm; Ø nôžky: 1,1 cm; výška nôžky: 9,9 cm; Ø orecha: 1,9 cm; výška orecha: 0.8 cm; HS: cca 0,2 cm
PN19 (tab. VIII: 5) – torzo pohára na dutej zvonovitej pätke (humpen), spodná časť kónicky sa rozširujúcej kupy s optickým dekórom
– vodorovné línie z mierne vtlačených oválov (zachytené 3 rady nad sebou), miesto nalepenia kupy na pätku je plasticky zvýraznené
hladkou lištou, zachovaná len časť hladkej nôžky, dno mierne vtlačené dovnútra (náznak); priehľadné sklovina so svetlomodrým nádychom, takmer bez korózie
ZV: 11,3 cm; zachovaná výška kupy: 8,9 cm; max. zachovaný Ø kupy: 7,0 cm; Ø dna: 6,0 cm; hrúbka dna: 0,5-0,8 cm; HS: 0,1-0,3 cm
PN20 (tab. VIII: 6) – torzo nôžky pohára (?), z kalicha sa zachovalo len veľmi málo, no na dne je viditeľný malý omfalus, kalich dosadá na
plný, nízky, sploštený, hladký orech (1), pod ním sa plná nôžka mení na dutý väčší orech (2) zvislo rebrovaný (optický dekór, do formy
vyfúknutý), nôžka potom pokračuje a nižšie ju predeľuje plný, mierne sploštený orech (3), na ktorý sú natavené sklené ozdoby – torzo
krídelka zdobeného mriežkou (optický dekór),v spodnej časti sa zachovala stočená tyčinka zdobená hustým skôr šikmým rebrovaním
(ukončenie nezachované); priehľadná sklovina s nádychom do žlto-zelena pokrytá bielou lupienkovou koróziou
ZV: 9,3 cm; Ø orecha 1: 2,2 cm; výška orecha 1: 0,3 cm; Ø orecha 2: 2,6 cm; výška orecha 2: 1,4 cm; Ø orecha 3: 1,6-1,7 cm; výška orecha 3:
0,8 cm; Ø nôžky: 1,1 cm; Ø stočenej tyčinky: 0,7 cm; HS: 0,2 cm
PN21 (tab. VIII: 7) – torzo nôžky pohára (?), najvyššie zachovanú časť nôžky tvorí zvlnená tyčinka z plného skla plasticky zdobená
šikmým rebrovaním tvoriaca akýsi veniec, ktorá nasadá na hladký orech (1), pod ním nasleduje pravdepodobne dutý, zvisle rebrovaný
(optický dekór, do formy) väčší orech (2), následne nôžka pokračuje plným hladkým driekom ukončeným opäť plným, hladkým, splošteným orechom (3), za ním pokračuje nôžka hladkou tanierovitou podnožou (zachovaná torzálne), zo spodku stopy po zrezaní skla;
polopriehľadná sklovina so žlto-zeleným nádychom, bez korózie
ZV: 6,1 cm; rozmery stočeného venca: 5,1x4,9 cm; výška venca: 1,9 cm; Ø tyčinky: 0,5-0,9 cm; Ø orecha 1: 1,7 cm; Ø orecha 2: 2,2 cm; výška
orecha 2: 1,6 cm; Ø orecha 3: 2,4 cm; výška orecha 3: 0,6 cm; Ø nôžky: 0,8-0,9 cm; hrúbka skla: 0,1-0,2 cm
PN22 (tab. IX: 6) – nôžka pohára, plná, vo vrchnej časti plochý hladký orech (1) (nie je jasné, či nôžka nad orechom ešte pokračovala,
alebo nasledoval kalich), spod orecha vychádzajú dve hrubšie vlákna (Ø 0,5-0,9), ktorých stočením vznikla samotná nôžka a vo vrch-
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nej časti vytvorili srdce zdobené
stredovým zvlneným nálepom
uprostred vytiahnutým do slučky a aplikovaným z oboch strán,
tordovaná nôžka je ukončená
hladkým plochým orechom (2),
pod ktorým nasleduje hladká tanierovitá podnož so stopami po
zrezaní skla zvnútra podnože;
priehľadná sklovina so žltkastým nádychom, miestami biela
lupienková korózia
ZV: 11,0 cm; Ø orecha 1: 1,3 cm;
výška orecha 1: 0,4 cm; Ø orecha
2: 1,4 cm; výška orecha 2: 0,4 cm;
Ø nôžky: 0,6-0,9 cm; Ø podnože:
7,4 cm; HS: cca 0,2 cm
PN23 (tab. IX: 7) – torzo nôžky
pohára (?), vrchná časť len torzálna, zachované jedno z troch
ramien (dve oblúkové a jedno
stredové), zachované oblúkové
rameno je zdobené nalepenou,
do krídeliek vyťahovanou lištou, krídelká zdobené optickým
štvorčekovým dekórom, zvyšok
lišty hladký, telo ramena horizontálne až šikmo rebrované
a v jeho vnútri zapustené červené, špirálovite sa vinúce sklené vlákno (viditeľné aj v torze
druhého oblúkového ramena),
šikmé rebrovanie i na zvislom
ramene zachovanom torzálne,
na spojnici ramien spojenie pomocou hladkého a rebrovaného

Tabuľka IX Častá, Killyho kúria, poháre na nôžke. 1 - PN24; 2 – PN25; 3 – PN26; 4 – PN27; 5 – PN28;

skleného spoja v tvare trojuhol-

6 – PN22; 7 – PN23; 8a, b, c – PN30. (Kreslila P. Šimončičová Koóšová)

níka, samotnú stopku pohára
tvorí spomínaný zvislo rebrovaný trojuholník, pod ktorým nasleduje dutá časť nôžky zdobená zvislým rebrovaním – guľatý orech (1),
baluster a mierne sploštený orech (2), ďalej pokračuje plná hladká nôžka a mierne sploštený orech (3) rovnakého charakteru dosadajúci
na hladkú tanierovitú podnož (čiastočne zachovaná) so stopami po zrezaní skla zvnútra; polopriehľadná sklovina so žlto-šedým nádychom miestami s bielou lupienkovitou koróziou
ZV: cca 19,4 cm; Ø ramena: 0,8-1,0 cm; Ø orecha 1: 2,1 cm; výška orecha 1: 1,8 cm; Ø zhrubnutej časti nôžky: 1,8 cm; Ø orecha 2: 2,8 cm;
výška orecha 2: 1,4 cm; Ø orecha 3: 2,4 cm; výška orecha 3: 0,8 cm; HS: 0,2-0,3 cm
PN24 (tab. IX: 1) – torzo nôžky pohára, zo stopky zachovaný jeden hladký, pomerne plochý orech, ktoré nasadá na hladkú tanierovitú
podnož, zvnútra podnože stopy po zrezaní skla; priehľadná sklovina so žltkastým nádychom, jemný film dúhovej až bielej korózie
ZV: 2,1 cm; Ø orecha: 1,3-1,4 cm; výška orecha: 0,7 cm; Ø podnože: 7,5 cm; HS: 0,2 cm
PN25 (tab. IX: 2) – torzo nôžky pohára, z nôžky zachovaný hladký sploštený orech, ktorý dosadá priamo na hladkú tanierovitú podnož,
zvnútra podnože stopy po zrezaní skla
ZV: 2,1 cm; Ø orecha: 1,7 cm; výška orecha: 0,6 cm; Ø podnože: 8,2 cm; HS: 0,1-0,2 cm
PN26 (tab. IX: 3) – dutá zvonovitá podnož pohára s plasticky zvýrazneným okrajom – hladká lišta; priehľadná sklovina s jemným tyrkysovým nádychom, miestami dúhová korózia
ZV: 1,9-2,0 cm; Ø podnože: ť,7-5,9 cm; HS: 0,2 cm
PN27 (tab. IX: 4) – torzo nôžky pohára, zachovaná dutá časť hladkej nôžky, vo vrchnej časti rozšírená, niektoré časti nôžky pravdepodobne plné; skôr hrubostenná, polopriehľadná sklovina s modrastým nádychom, miestami biela a dúhová lupienková korózia
ZV: 6,0 cm; Ø nad rozšírenou časťou nôžky: 0,8 cm; Ø najširšej časti nôžky: 2,1 cm; Ø v spodnej časti nôžky: 0,8-0,9 cm; HS: 0,1-0,2 cm
PN28 (tab. IX: 5) – torzo nôžky pohára, z kalicha zachovaný len nábeh a v jeho vnútri nízky omfalos, tesne pod kalichom začína nôžka
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plným hladkým plochým orechom, následne sa zužuje a pokračuje dutou častou, ktorá je vo vrchnej časti širšia a smerom nadol sa zužuje; priehľadná sklovina s výrazným tyrkysovým tónom, malé množstvo lupienkovej korózie
ZV: 5,5 cm; Ø orecha: 1,5 cm; výška orecha: 0,2 cm; Ø širšej časti nôžky: 1,6 cm; Ø v spodnej časti nôžky: 0,7 cm; HS: 0,1-0,2 cm
PN29 – nízka smerom nadol sa rozširujúca nôžka, zo spodnej časti stopy po zrezaní skla, na ňu bola nalepená kupa (zachovaná minimálne); hrubostenné priehľadné bezfarebné sklo, náznak dúhovej korózie
ZV: 2,3 cm; Ø nôžky: 6,2 cm; výška nôžky: 1,8 cm; HS: 0,3 cm
PN30 (tab. IX: 8a,b,c) – fragmenty (4ks) z valcovitého kalicha vysokého pohára (humpen?), rovný okraj, mierne sa roztvárajúci kalich;
výzdoba rytá diamantom v kombinácii s bielou farbou (tmavohnedé až čierne vyškrabávané línie doplnené bielou farbou?) – medzi
dvomi dvojicami horizontálnych jednoduchých línií (pod okrajom a v spodnej časti kalicha) zobrazená lovecká scéna - medzi stromami
utekajúci jeleň, laň (?) a pes (?); priehľadná bezfarebná sklovina takmer bez korózie
ZV: 12,5 cm; Ø ústia: 8,8-8,9 cm; rozmery A: 4,6x4,1 cm; rozmery C: 6,1x4,1 cm; HS: 0,2 cm

Poháre na nôžke sa začali vyrábať v 15. storočí v Benátkach, pričom staršie varianty mali nôžku dutú
roztvorenú. V 16. storočí sa presadili profilované stopky s takmer rovnou tanierovitou podnožou (Füryová/
Janovíčková 1986, 190). V tomto období k typickým benátskych výrobkom patrili elegantné formy pohárov
na nôžkach zdobených balustrami (PN4, PN13?, PN15, PN27, PN28; Mariacher 1966, 114; Füryová/Janovíčková 1986, 193). Stali sa veľmi obľúbenými a v 17. storočí boli vyrábané v hutách po celej Európe (Gołębiewski
2005, 173). Nachádzame ich v českom prostredí, z súbore renesančného skla z Pražského hradu (VeseláŽegklitzová 2009, obr. 2: 17-19, 21, 61). Rovnaký typ nôžky ako PN4, PN27 a PN28 sa našiel pri výskume
nádvoria hradu v Kežmarku (Polla 1971, obr. 102: 13, 118). Z benátskeho prostredia vychádza aj pohár
s pravidelne zužovanou, zvisle rebrovanou stopkou (PN9, PN10, PN12, PN23?), ktorý sa v tejto oblasti
začal vyrábať v 2. polovici 16. storočia (Füryová/Janovíčková 1986, 194). Analógiou ku rebrovaným nôžkam
PN9, PN10 a PN12 je nález z Kežmarského hradu (Polla 1971, obr. 102: 11, 118). Rebrované nody (PN3) sa
začali používať v benátskom sklárstve na začiatku 17. storočia, no tento typ výzdoby sa uplatnil aj v českej
produkcii (Gołębiewski 2005, 172). Spomenutý pohár PN3 má svoje analógie medzi nálezmi z Bratislavy,
Ventúrskej ul. 3, kde sa našlo viacero pohárov na nízkej zvonovitej pätke, ktorá prechádzala do nôžky zdobenej dutým nodom vyfúknutým do formy s dekórom levích masiek, rastlinnej či geometrickej výzdoby.
Sú datované do druhej polovice 16. až prvej polovice 17. storočia (Lesák 2009, 23-26). Zvoncovitá stopka
(PN1, PN2, PN13?, PN26) bola často kombinovaná s nezdobenými sploštenými orechmi. Takýto typ kalichov vyrábali tak české ako aj nemecké sklárne v 2. polovici 16. a na začiatku 17. storočia, no inšpirovali
sa benátskou tvorbou 2. štvrtiny 16. storočia. Českí sklári často kombinovali zvoncové nôžky s emailovou
maľbou aplikovanou na kupách (Gołębiewski 2005, 175). Krídlaté a bizarné ozdoby boli v súbore z Častej
aplikované nielen na pohároch (PN20, PN21, PN22, PN23), preto sa tomuto spôsobu výzdoby venujeme aj
ďalej. Technika vychádzala z benátskej produkcie a v zaalpskom prostredí sa začala používať od polovice
16. storočia. Veľmi obľúbenou bola v 1. polovici 17. storočia, no prežívala počas celého 17. storočia (Gołębiewski 2005, 178). Analógiou ku PN20 je pohár na nôžke z poľského Elblągu – Stareho Miasta (Gołębiewski
2005, Ryc.7: d, 179). Z rovnakej lokality pochádza aj paralela k poháru PN21, ktorý zdobila rebrovaná špirála (Gołębiewski 2005, Ryc.7: a, 179).
Pohár PN17 má svoju analógiu v súbore renesančných skiel z Pražského hradu (Veselá-Žegklitzová 2009,
obr. 2: 3, 4, 61)
Názov humpen pochádza pravdepodobne až zo 17. storočia. Dno tohto typu pohára bolo upravené ovinutým vláknom, ktoré zabezpečovalo stabilitu nádoby alebo širšou ohrnutou pätkou. Na prelome 16. a 17.
storočia sa zvykla používať aj dutá valcovitá alebo kónická noha s roztočeným okrajom (Drahotová 1985,
72). K tomuto typu by sme mohli priradiť fragmenty PN19 a PN30. Pohár na zvonovitej pätke (ako PN19)
tzv. humpen boli bežným, hoci zložitejším tvarom a stretávame sa s ním aj v takom prostredí ako Pražský
hrad. Na uvedenej lokalite prevažovali nezdobené exempláre (Veselá-Žegklitzová 2009, 56, Obr.1: 2-4, 60)
Lovecká scéna zobrazená na pohári PN30 má svoju analógiu v zbierkovom fonde Západočeského múzea
v Plzni. Hon na jelene so psami dopĺňajú v tomto prípade ihličnaté stromy, ako aj vročenie 1698. Výzdoba je
emailová. D. Braunová predpokladá nemecký pôvod tohto pohára (Braunová 1979, 44, 45, obr. 21). Lovecké
motívy sa vyskytujú často aj v českej emailovej maľbe aplikovanej na humpenoch od osemdesiatych rokov
16. storočia. Po roku 1700 emailová maľba postupne zhrubla a zľudovela, čo napomohlo rozšíriť ich výrobu
tak v Česku, ako aj v Rakúsku, Bavorsku a Durínsku (Drahotová 1985, 84, 90).
Poháriky na nôžke PN5-PN7 majú svoje analógie v súbore skla z františkánskeho kláštora v Osijeku,
uvádzané v katalógu pod číslom 56/1, 2. Podľa autoriek štúdie sú datované do prvej polovice 18. storočia
a vyrobené boli v českých sklárňach (Horvat/Biondić 2007, 172, 173). V uvedenom súbore by sme našli aj
paralely napr. pre poháre PN16 (tamtiež, kat. č. 73/2, 186), PN15 – česká výroba z prvej štvrtiny 18. storočia
(tamtiež, kat. č. 124, 263), PN23 – rovnako česká výroba z prvej štvrtiny 18. storočia (tamtiež, kat. č. 126/1-3,
264-265).
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ŠÁLKY
V súbore sa nachádzala jedna šálka,
pre ktorú sme vyčlenili samostatnú kategóriu.
S1 (tab. X: 5) – torzo nízkej

šálky s rovným ústím, hladké steny, dno mierne vtlačené dovnútra – nižší omfalos, zo spodnej strany stopy
po zrezaní skla, zachované
jedno tyčinkové uško, ktorého okraj je zarovno s ústím, zvinutý koreň dosadá
takmer na dno šálky; matná
(?) modrá sklovina zdobená
(?) špirálovite stočenými
pásikmi okolo celej šálky
(dekór nejasný kvôli bielej
lupienkovej korózie na povrchu)
Výška: 3,5 cm; Ø ústia: cca
7,0 cm; Ø dna: 6,0 cm; rozmery uška: 3,1x1,3x0,26-0,5
cm; HS: 0,16-0,36 cm

MALÉ NÁDOBKY
Medzi malými nádobkami jednoznačne prevažujú flakóny (tri zo štyroch),
jedna nádobka mala
polguľovitý tvar.
M1 (tab. X: 1) – flakónik, ústie zošikmené s náznakom

Tabuľka X Častá, Killyho kúria, miniatúrne a destilačné nádoby, šálky. 1 – M1; 2 – M2; 3 – M3; 4 – M4;

výlevky sa zužuje do níz-

5 – S1; 6 – DN1; 7 – DN2; 8 – DN3. (Kreslila P. Šimončičová Koóšová)

keho hrdla, valcovité telo,
mierne vtlačené dno; pomerne hrubostenný, priehľadná sklovina so zelenomodrým nádychom, minimálna biela až hnedá jamková
korózia
Výška: 5,3 cm; Ø ústia: 1,6-1,9 cm; Ø hrdla: 1,1 cm; Ø dna: 1,6 cm; HS: 0,2-0,3 cm
M2 (tab. X: 2) - flakónik, ploché ústie s výlevkou zakončuje valcovité dlhé hrdielko, bruško flakónu je široké a sploštené s vysoko vtlačeným dnom, zo spodnej strany stopy po zrezaní skla; priehľadná sklovina s modrastým nádychom, bez korózie
Výška: 3,7 cm; Ø ústia: 1,3 cm; Ø hrdla (vnútorný/ vonkajší): 0,7/0,8 cm; Ø dna: 2,45 cm; HS: 0,05-0,2 cm
M3 (AP 84987; tab. X: 3) – torzo miniatúrneho flakónu s hruškovitým telom a vysokým valcovité hrdlom, hrdlo je na telo mierne šikmo
osadené, dno výrazne vtlačené dovnútra – vysoký omfalos, zo spodnej strany stopy po zrezaní skla; pomerne tenkostenná priehľadná
sklovina s tyrkysovo-šedým nádychom, na povrchu bielo-dúhová lupienková korózia
ZV: 4,1 cm; Ø hrdla: 0,95-1,ľ cm; zachovaná výška hrdla: 1,85 cm; Ø tela: 3,1 cm; Ø dna: 2,8 cm; HS: 0,1 cm
M4 (tab. X: 4) - malá polguľovitá nádobka rozšírená v spodnej tretine tela, okraj len jemne zvýraznený, na jednom mieste trochu zvlnený,
jemne naznačené dno; priehľadná sklovina so šedým nádychom, takmer na celom povrchu lupienková bielo-hnedá korózia
Výška: 1,8 cm; Ø ústia: 2,9 cm; Ø v najširšej časti tela: 3,3 cm; Ø dna: cca 2,0 cm; HS: 0,1-0,2 cm

Hladké fúkané sklo sa využívalo lekármi, mastičkármi i alchymistami. Jeho presné datovanie je však
problematické (Hejdová/Nechvátal 1967, 480). Analógie flakónov M1-3 sa našli na Pražskom hrade, v súbore
renesančného skla (Veselá-Žegklitzová 2009, obr.3: 11, 62). V našom prostredí je známy súbor lekárnického
materiálu v tesnej blízkosti Sztárayovského kaštieľa v Michalovciach. Totožný tvar s niektorým flakónom
z Častej nebol publikovaný, no najviac sa flakónu M1 približuje valcovitá fľaštička bez výlevky (Vizdal
1987, obr.63: 5, 155). Zvyšné tvary z Častej nemajú v publikovanom súbore analógie.
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DESTILAČNÉ NÁDOBY
Medzi zvláštnosti tohto súboru patria jednoznačne aj destilačné nádoby. Našli sa tri fragmenty, ktoré
však s vysokou pravdepodobnosťou pochádzajú z troch rôznych exemplárov.

DN1 (tab. X: 6) – torzo destilačnej nádoby, miesto nalepenia trubice na banku zvýraznené, zachovaná časť hladkej lievikovitej trubice s oválnym prierezom a časť banky s dnom vtlačeným do vysokého omfalu, zo spodnej strany stopy po zrezaní skla; tenkostenná
priehľadná sklovina s jemným tyrkysovým nádychom, mapy dúhovej lupienkovej korózie
Rozmery: 6,5x12,5 cm; zachovaná dĺžka trubice: 7,6 cm; Ø trubice: 0,7-3,9 cm; Ø dna: 4,0 cm; HS: 0,04-0,13 cm
DN2 (tab. X: 7) – torzo trubice z destilačnej nádoby sa lievikovite rozširuje, hladký povrch; priehľadná sklovina s modro-zeleným nádychom, biela až hnedá jamková korózia
Zachovaná dĺžka: 18,9 cm; Ø: 1,1-3,0 cm; HS: 0,1-0,2 cm
DN3 (tab. X: 8) - torzo tenkej trubičky destilačnej nádoby, lievikovite sa rozširuje smerom k miestu napojenia banky; priehľadné sklo
s jemným zelenkastým odtieňom, bez korózie
Zachovaná dĺžka: 7,9 cm; Ø: 0,25-,76 cm; HS: 0,06 cm

Znalosť destilácie prišla do Európy už v 11. storočí. Technické zariadenia slúžiace na tento účel sú však
v archeologických nálezoch zriedkavé. Od konca 16. storočia sa s laboratórnym sklom stretávame pomerne
často (Krajíc/Podliska/Sedláčková/Veselá 2005, 169). Fragmenty destilačných nádob pochádzajú z výskumu
hradu Šintava (O10-O23; Koóšová 2005, 127, 128) či zo súborov z Pražského hradu (Veselá-Žegklitzová 2009,
58, obr. 4: 9, 63), Ústí nad Labem, Strachotína, či Olomouca (Krajíc/Podliska/Sedláčková/Veselá 2005, 169).
NEZARADENÉ
Do tejto kategórie sme zahrnuli fragmenty, ktoré nie je možné jednoznačne zaradiť do niektorej z vyššie
uvedených skupín. Zaradili sme medzi ne vrchnáky (N1-N2), niektoré by sme mohli priradiť možno ku
pohárom alebo fľašiam, no je tu aj niekoľko nezaraditeľných zlomkov. Niektoré fragmenty sú zdobené
optickým dekórom, plastickými ozdobami, kombinovanou brúsenou či rytou výzdobou. Jeden zlomok bol
zdobený výlučne rytým alebo výlučne brúseným dekórom.

N1 (tab. XI: 1a, b) – 2 fragmenty zdobeného úchytu vrchnáka (?), vo vrchnej časti plochý list dosadá na dvojicu plných vlákien uprostred
spojených, pod listom sa oblúkovite otáčajú nadol a pokračujú rôzne stočené, na jednej strane sa zachoval aj malý hladký nálep v tvare
listu, povrch vlákien je ryhovaný a v stočených tyčinkách je zapustené červené vlákno, stočené vlákna sú nasadené na hladký nálep
v tvare trojuholníka, celá zostava je natavená na dutý, zvisle rebrovaný orech (1), ten sa následne zužuje (zdobenie krčku vtlačenými
jamkami) a celý úchyt ukončuje nízky hladký plochý orech (2), z tela vrchnáku (?) sa zachovalo len torzo; výzdoba vyfúknutá do formy,
priehľadná sklovina so šedým nádychom, zataveným červeným vláknom, biela až hnedá jamková a lupienková korózia
Rozmery vrchnej časti: 3,7x4,5 cm; rozmery listu: 1,6x2,7x0,2-0,3 cm; rozmery spodnej časti: 7,9x4,7 cm; Ø vlákien: 0,2-1,0 cm; Ø orecha 1:
2,6 cm; výška orecha 1: 1,2 cm; Ø orecha 2: 2,3 cm; výška orecha 2: 0,3 cm; HS: 0,1-0,2 cm
N2 (AP 84988, tab. XI: 1) - torzo vrchnáku väčších rozmerov, ukončenie nezachované, zachytené tri nad sebou uložené orechy – vrchný
nízky sploštený plný (1), stredný vyšší mierne sploštený dutý (2) a spodný najvyšší sploštený dutý (3), ktorý dosadal na mierne profilované telo vrchnáku, polopriehľadná šedastá sklovina s náznakom dúhovej korózie
ZV: 4,7 cm; zachovaná šírka: 8,0 cm; Ø orecha 1: 1,5 cm; výška orecha 1: 0,4 cm; Ø orecha 2: 1,8 cm; výška orecha 2: 0,8 cm; Ø orecha 3: 4,0
cm; výška orecha 3: 1,6 cm; HS: 0,15-0,2 cm
N3 (tab. XI: 4) – fragment z tela nádoby, výzdoba robená rytím diamantovou špičkou – florálne a geometrické motívy; tenkostenná nepriehľadná (?) tmavomodrá sklovina, na povrchu dúhová lupienková korózia
Rozmery: 4,1x4,0 cm; HS: 0,1 cm
N4 (tab. XI: 5) – torzo z tela valcovitej nádoby (?veľký pohár), zdobený rytou a brúsenou výzdobou (kombinovanie geometrického
a rastlinného vzoru s motívom holubice); hrubostenná priehľadná bezfarebná sklovina s jemným povlakom bielej / dúhovej korózie
(patrí ku N5)
Rozmery: 7,3x5,9 cm; Ø: cca 9,0 cm; HS: 0,2-0,5 cm
N5 (tab. XI: 6) – torzo väčšej valcovitej nádoby, steny zdobené brúseným dekórom (kombinácia geometrického, florálneho motívu a dvoch
holubíc stojacich na srdci); hrubostenná priehľadná bezfarebná sklovina s jemným povlakom bielej / dúhovej korózie (patrí ku N4)
Rozmery: 5,1x8,1 cm; Ø: cca 9,0 cm; HS: 0,2-0,3 cm
N6 – fragment z tela nádoby (?fľaša), zdobenie brúseným rastlinným ornamentom; pomerne hrubostenné priehľadné bezfarebné sklo
bez korózie
Rozmery: 6,7x7,2 cm; HS: 0,14-0,24 cm
N7 (tab. XI: 12a, b, c) – fragmenty z výzdoby pohára (3ks), plné, šikmo ryhované vlákno stočené do oblúku a na ňom aplikovaná prese-

kávaná lišta, na konci lístočky; polopriehľadná sklovina so šedým ev. žltým nádychom, takmer celý povrch pokrytý bielou lupienkovou
koróziou
Fragment A (tab. XI: 12a): rozmery: 4,0x3,2 cm; Ø vlákna: 0,8-0.9 cm
Fragment B (tab. XI: 12b): rozmery: 6,8x3,1 cm; Ø vlákna: 0,8 cm
Fragment C (tab. XI: 12c): rozmery: 6,6x3,1 cm; Ø vlákna: 0,8-0,9 cm
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Tabuľka XI Častá, Killyho kúria, nezaradené sklo. 1 – N2; 2 – N12; 3 – N13; 4 – N3; 5 – N4; 6 – N5; 7 – N8; 8 – N9; 9 – N10; 10 – N11; 11a,
b – N1; 12a, b, c – N7. (Kreslila P. Šimončičová Koóšová)
N8 (tab. XI: 7) – torzo steny nádoby (podnož/ kalich/ telo fľaše), telo pokrýva plastické jemné rebrovanie, ktoré je smerom ku stredu
výraznejšie; polopriehľadná sklovina so šedo-zeleným nádychom, takmer celý povrch pokrytý lupienkovou dúhovou až bielo-hnedou
koróziou
Rozmery: 5,0x3,1 cm; HS: 0,1-0,4 cm
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N9 (tab. XI: 8) – torzo zo steny pohára (?), zdobený optickým dekórom vo forme vodorovných radov okrúhlych až oválnych výčnelkov
(zachytených 5 radov nad sebou); priehľadná sklovina so svetlomodrým nádychom, bez korózie
Rozmery: 8,9x5,8 cm; HS: 0,12-0,34 cm
N10 (tab. XI: 9) – torzo zo steny pohára (?) – z kalicha, optický dekór – šikmé línie tvorené okrúhlymi výčnelkami (zachytené 4 línie);
priehľadná sklovina so svetlomodrým nádychom, začínajúca dúhová korózia
Rozmery: 5,5x5,3 cm; HS: 0,1-0,3 cm
N11 (tab. XI: 10) – torzo rukoväte (?), zložená z plného orecha a dutej valcovitej časti, celý povrch je zdobený šikmým rebrovaním; polopriehľadná sklovina s výrazným tyrkysovým nádychom, hrubostenné sklo, väčšina povrchu pokrytá bielou lupienkovou koróziou
Zachovaná dĺžka: 6,6 cm; Ø nad orechom: 0,9 cm; Ø orecha: 1,8 cm; výška orecha: 0,85 cm; Ø krčku pod orechom: 1,1 cm; Ø valcovej časti:
1,4 cm; dĺžka valcovej časti: 5,2 cm; HS: cca 0,3 cm
N12 (tab. XI: 2) – torzo dutej sklenenej nádoby pozostávajúcej zo zvislej dutej trubice s nalepeným plochým prstencom (zdobený nevýraznými zvislými ryhami), guľatej zadnej časti (zdobená plochým nálepom uprostred a dvomi ďalšími torzálne zachovanými ozdobami)
napojenej priamo na zvislú trubicu a predĺženej zadnej časti (rozšírená trubica sa na konci zužuje a smeruje nadol, uprostred je aplikovaný oválny nálep a po bokoch dve lomené tyčinky spájajúce túto časť s prstencom na zvislej trubici); tenkostenná priehľadná sklovina
s tyrkysovým nádychom, takmer bez korózie
Rozmery: 6,5x6,9 cm; Ø zvislej trubice: 1,8-2,0 cm; Ø prstenca: 2,8-3,1 cm; výška prstenca: 0,5 cm; rozmery zadnej časti: 2,4x2,7 cm; Ø
prednej časti: 0,9-1,8 cm; HS: 0,1 cm
N13 (tab. XI: 3) – torzo dlhšej valcovej trubice (?hrdlo); tenkostenná priehľadná bezfarebná sklovina, miestami biela lupienková korózia
Dĺžka: 7,1 cm; Ø: 2,7 cm; HS: 0,1 cm
N14 – torzo dutého bulbu; hrubostenná pravdepodobne priehľadná sklovina s tyrkysovým nádychom, celý povrch pokrytý bielou
a hnedou lupienkovou koróziou
Rozmery: 3,5x1,9 cm; HS: 0,22-0,3 cm
N15 – neurčiteľný sklený fragment; priehľadná sklovina s jemným modro-zeleným nádychom, povrch pokrytý jamkovou bielo-hnedou
koróziou
Rozmery: 3,2x1,5 cm; HS: cca 0,15 cm
N16 – fragment rovného okraja (pohár?), hladký povrch; priehľadná bezfarebná sklovina s mapami dúhovej korózie
ZV: 5,1 cm; Ø ústia: 5,5 cm; HS: 0,14-0,3 cm
N17 – fragment skla, bez výzdoby; priehľadné sklo s tyrkysovým nádychom a vyšším počtom bubliniek, začínajúca dúhová korózia
Rozmery: 6,1x5,0 cm; HS: 0,2 cm
N18 – fragment skla (?dno fľaše), rovný a na okrajoch sa mierne stáča smerom nahor; pôvodne priehľadná sklovina s tyrkysovým nádychom, z jednej strany celý povrch a na druhej asi polovica pokrytá bielou jamkovou koróziou
Rozmery: 6,5x6,3 cm; HS: 0,2-0,4 cm

Zmienky o „pohároch s vrchnákmi“ sa v archívnych prameňoch objavujú od 16. storočia. Pre toto obdobie však nie sú v archeologických nálezoch príliš zastúpené. Bývali zdobené emailom, rytím diamantovou
špičkou, ale vyrábali sa aj jednoduché bez výzdoby (Krajíc/Podliska/Sedláčková/Veselá 2005, 166). Typ vrchnákov ako fragment N2 bol použitý na cistách vyrobených v muránskych dielňach po polovici 16. storočia
(Mariacher 1966, obr. 57: 126, obr. 59: 134) či na relikviári pôvodne uloženom vo farnosti San Martino na
ostrove Burano, vyrobenom na neďalekom Murane, ktorý je datovaný na záver 16. storočia (Mariacher 1966,
obr. 60, 134). V súbore renesančného skla z Pražského hradu sú len minimálne zastúpené vrchnáky (VeseláŽegklitzová 2009, 57, obr. 1.1, 60) obdobného tvaru ako spomínaný nález N2 z Častej.
Z juhočeských dielní okolo roku 1700 pochádza fazetovaný pohár zdobený brúseným motívom dvoch
holubíc oproti sebe stojacich na srdciach v medailóne, pričom výzdoba bola doplnená aj zatavenými rubínovými a zlatými pruhmi (Drahotová 2005b, obr. 7, 14). Holubice stojace na srdci (N4, N5) zdobili štvorbokú fľašu datovanú na záver 18. storočia, vyrobenú v českých hutách. Je uložená v zbierkovom fonde
Západočeského múzea v Plzni. V tomto prípade išlo o emailovú výzdobu (Braunová 1979, 57, 58, obr. 29b).
Štvorhranná fľaša s matne rytým dekórom, ktorý zobrazuje aj vtáka stojaceho na srdci s ratolesťou v zobáku, patrí do zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Na náprotivnej strane je fľaša zdobená
murárskymi remeselníckymi symbolmi, monogramom JL a vročením 1832. Predpokladá sa jej slovenská
proveniencia (Strelec 1992, 45, 115). Vták s ratolesťou v zobáku stojaci na vetvičke podobného prevedenia
ako na exemplároch z Častej (N4, N5) je zobrazený na hranatej fľaši zo zbierok Etnografického múzea SNM
v Martine. Na náprotivnej strane fľašu zdobili symboly kolárskeho remesla v štylizovanom venci z lístkov,
ktorý je doplnený monogramom MK a letopočtom 1827. Ide výrobok slovenských sklární (Strelec 1992, 47,
116). Podľa vyššie uvedeného motív holubíc na srdci bol obľúbeným dlhšie obdobie – v 18. aj v prvej polovici 19. storočia. Kým v staršom období bola preferovaná brúsená výzdoba, v neskoršom období prenikol
motív do ľudového prostredia a bol realizovaný emailovou maľbou na sklo. Motív holubice sa v súbore
z Častej objavil aj na pohári PN11 prevedený emailovou technikou.
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Počiatkom 17. storočia sa výzdoba a tvary benátskeho skla viac komplikujú. Poháre boli zdobené rebrovaním alebo boli zložite tvarované. Rebrá zdobiace spodnú časť kupy boli častejšie používané v druhej
polovici a koncom 17. storočia. Na konci 16. a hlavne v 17. storočí stále častejšie aplikovali benátski sklári na
svoje výrobky optický dekór, vo forme rebier či šošoviek. Veľa predmetov malo len dekoratívnu funkciu,
úžitkovosť bola potláčaná (Drahotová 1985, 35, 37).
Na začiatku renesancie, od 16. storočia, si šľachta i meštianstvo začali zaobstarávať luxusné sklo ako
reprezentačné dekoračné kúsky (Nachtigall/Opitz/Pech/Pohl 1988, 84). V dôsledku zintenzívnenia medzinárodných vzťahov bola pre toto obdobie charakteristická obľuba a napodobňovanie foriem i výzdoby
používaných v benátskom sklárstve v rôznych častiach Európy. Týmto spôsobom nielen benátske sklárstvo
ovplyvnilo európsku produkciu, ale zároveň aj Benátčania zaradili do svojej výroby napr. tvary typické pre
zaalpské regióny. Spomínaný fenomén nazýva odborná literatúra façon de Venice. Od benátskych výrobkov
sa imitácie líšili skôr formálnymi detailmi ako chýbajúca filigránová štruktúra, brilantnosť či zväčša hrubšie steny vysokým pohárov (Mariacher 1966, 137, 138; Gasper 1969, 159; Nachtigall/Opitz/Pech/Pohl 1988, 88).
Počiatky štýlu sú kladené do 16. storočia, no rozkvet a vývoj prebehol až v 17. storočí (Mariacher 1966, 145).
Svoje pozície upevnil hlavne v regiónoch, kde boli vhodné spoločensko-ekonomické podmienky (plynulé
dodávky sódy a iných surovín, širšie odbytiská, väčšia koncentrácia talianskych remeselníkov). Centrami
spomínanej výroby boli hlavne Francúzsko a Nizozemsko, kde pôsobili tak benátski ako altárski sklári
(Drahotová 1985, 39, 40).
V závere štúdie zhrňme jednotlivé výzdobné techniky použité pri výzdobe nálezov z Killyho kúrie.
Prvou z nich boli rytie diamantovou špičkou (P1, PN30). Rozširovanie tejto techniky sa kladie do 16. až
na začiatok 17. storočia. V tomto období sa pôvodná benátska technika rozšírila ďalej na sever, do Európy.
V Nizozemsku sa používala ešte aj na konci 18. storočia (Europäische und auseuropäische Glas 1980, 158). Bola
aplikovaná na výrobok za studena. Takto vytvorené obrazy bývali často lemované bordúrami, zväzkami
palmiet alebo inou florálnou výzdobou. V benátskom sklárstve sa málokedy týmto spôsobom vytváral
figurálny motív. Neskôr rytie diamantovou špičkou zdokonalili flámski a holandskí sklárski majstri (Mariacher 1966, 122, 123). Spomínaný dekór zdobil aj poháre (P10, P79, P80-81, P82) a tanier / misku (M1-M3)
nájdené pri výskume hradu Šintava (Koóšová 2005, 118, 119, 124-126).
Gravírovanie (P3, P4, P7) bol obľúbený spôsob výzdoby na začiatku 18. storočia, rozšírený v priestore
strednej Európy. Používalo sa na výrobkoch určených pre široké vrstvy, čomu sa prispôsobila aj zjednodušená rastlinno-geometrická výzdoba (podobnosť s ľudovým ornamentom; Füryová/Janovíčková 1987, 184).
Výzdoba fragmentu N6 bola prevedená technikou brúsenia. Rezanie skla sa v strednej Európe začalo
rozvíjať koncom 16. storočia, čo nadväzovalo na rozvíjajúcu sa neskororenesančnú taliansku glyptiku. Na
konci 16. storočia sa Praha stala jedným za najdôležitejších zaalpských centier (Drahotová 1985, 92). V neskoršom období užívatelia skla kládli dôraz na jeho reprezentatívnosť. České barokové ryté sklo a kvalitná
glyptická výzdoba sa stala poznávacím znamením pre český krištáľ v prvej polovici 18. storočia (Drahotová
2005b, 213). Motív zbrúsených krúžkov pod okrajom pohára sa objavuje na fragmentoch nájdených pri
výstavbe Mosta SNP v Bratislave datovaných na základe analógií do prvej štvrtiny 18. storočia (Füryová/
Janovíčková 1987, obr. 1: 2, 182, 183).
Dlhodobo obľúbené bolo vyfúknutie do formy. Táto technika bola známa už Rimanom. K renesancii skla
fúkaného do formy prišlo v 13. až 14. storočí. V našom prostredí sa spomínaná technika rozšírila v priebehu
16. storočia. V 17.-18. storočí sa takto napodobňovalo brúsené sklo alebo vytvárali sa bizarné ornamenty
(Hejdová/Nechvátal 1967, 476; Füryová/Janovíčková 1987, 194; Füryová/Janovíčková/Ižóf 2000, 72). Optický dekór
zdobil steny pohárov, ako aj ich stopky.
Rôzne tvarovaná výzdoba zo skla vychádzala z benátskeho manierizmu 16. storočia. Boli pre ňu charakteristické bizarné a krídlovité tvary, rebrovanie i reliéfna výzdoba (Mariacher 1966, 115, 116; Füryová/
Janovíčková 1986, 207), vrátane rôznych špirál. Do tejto kategórie spadajú nálety zo súboru skla z hradu
Šintava (O24-O30; Koóšová 2005, 129). Rovnako zdobené sklené predmety pochádzajú aj z hradu Fiľakovo
(Füryová/Janovíčková 1986, 207). Obľúbenosť zvláštnych tvarov a ohromujúcich efektov, ktoré boli inšpirované prírodou i fantáziou sklárov v období 16. storočia, pretrvala až do baroka (Mariacher 1966, 115, 116,
144). Fragmenty N1, N7, PN20, PN21 či PN23 z Častej by sme mohli zaradiť ku tzv. verres à serpent – vysoké
krídlaté poháre nizozemského typu, pre ktoré bol typický vysoký driek vytvorený dvoma tyčinkami so
zatavenými emailovými vláknami a štiepanými nálepmi. Vyrábali sa v 2. a 3. štvrtine 17. storočia v nizozemských sklárňach (Drahotová 1985, 62).
K veľkému rozmachu zaalpského sklárstva došlo v druhej polovici 17. a v 18. storočí, kedy dosiahlo na
vyššiu technologickú úroveň i tvarovú flexibilitu, čo prispelo k zvýšeniu produkcie. Tzv. lesné sklárne pracovali v regiónoch Holstein, Hannover, Hessensko, Durínsko, Fransko, Sasko, v Českom a Bavorskom lese,
v Tirolsku, Čechách a Sliezsku (Drahotová 1985, 71). V štýle façon de Venice vyrábali svoje produkty aj novo241

založené sklárne v tirolskom meste Hall (1534; veľmi obľúbenou bola rytá výzdoba diamantovou špičkou),
ktoré podporoval privilégiami habsburský cisár Ferdinand I., či viedenské sklárne (Mariacher 1966, 146;
Sedláčková 2000, 175, 176, 178; Krajíc/Podliska/Sedláčková/Veselá 2005, 161). Z tohto zoznamu určite nemožno
vynechať hutu v Innsbrucku, v ktorej rovnako ako v Hall pracovalo v priebehu rokov s povolením Signorie
viacero benátskych sklárov (Drahotová 1985, 61; Drahotová/Štepán 2005, 133). Stolové sklo v štýle façon de Venice tvorilo najväčšiu časť produkcie hút v Reichenau v 17. storočí. V rovnakom období v Dolnom Rakúsku
pôsobili i ďalšie sklárne – Althütten bei Harmanschlag a Gföhlerwald (Tarcsay 2003, 88, 90).
Konkurenciou pre benátske sklárne sa v poslednej štvrtine 17. storočia stali české huty. Na prelome 17.
a 18. storočia bolo české sklo veľmi obľúbené, dokonca sa benátski sklári snažili napodobňovať stredo
európsku výrobu. V prameňoch sa spomínalo ako sklo ad uso Boemia (1727; Drahotová 1985, 40). V druhej
polovici 17. storočia sa začalo v českých krajinách vyrábať krištáľové sklo (Hejdová/Nechvátal 1967, 489;
Drahotová 2005a, 198).
Začiatkom 17. storočia sa aj medzi uhorskou šľachtou stalo módou stavať vlastné sklárske huty (Gasper
1969, 155). Z domácich sklární najbližšie pri Častej pôsobila huta založená Pavlom Pálffym v Doľanoch
(Ompitál). Uhorská dvorská komora chcela jej výstavbu v auguste 1635 zakázať z dôvodu, že by mohla
konkurovať novozaloženej sklárni v Novej Bani. Pavol Pálffy oponoval, že šľachtici majú svoje huty aj
v banskom okolí a tá jeho je 20 míľ vzdialená od Novej Bane. Okrem toho si na svojom majetku buduje
skláreň pre svoju záľubu, nie pre zisk, a tak jej fungovanie nezastavil (tamtiež, 149). Počas prenájmu spomínanej huty v roku 1679, kedy ju mal v prenájme od Pálffyovcov Juraj Bauer, mal nájomca dodávať okrem
nájomného (300 zlatých) panstvu 5000 kusov zrkadlového skla, 5000 kusov obyčajného skla a 25 kusov
obyčajného skla. Prenajímatelia dodávali sklárni zdarma kremičitý piesok a okrem iného mali zabezpečovať údržbu ciest kvôli nerušenej prevádzke. Huta pracovala do polovice 18. storočia a zameriavala sa
predovšetkým na výrobu tabuľového skla (tamtiež, 149, 156). Najkvalitnejšie sklo podobné benátskym
výrobkom na našom území sa vyrábalo v sklárskych hutách v Bardejove, kde mala sklárska výroba dlhé
tradície (tamtiež, 158).
V tomto štádiu výskumu nie je možné identifikovať provenieciu jednotlivých nálezov zo súboru skla
z Killyho kúrie. Prínosnými by určite boli chemické analýzy skla, ktoré sme však nerobili. Cieľom tejto
štúdie bola typologická analýza súboru a pokus o jeho chronologické zaradenie. Značná časť nálezov z Častej má svoje paralely v súbore nálezov z františkánskeho kláštora v slovinskom Osijeku – Tvrđa, ktorý je
datovaný na záver 17. až do prvej polovice 18. storočia (Horvat/Biondić 2007, 5). Rovnakému datovaniu zodpovedajú aj keramické nálezy – majolika s vročením, ktorá sa našla spolu so sklom. Preto i my sa prikláňame
k datovaniu súboru skla z Killyhom kúrie v Častej do druhej polovice 17. až prvej polovice 18. storočia.
Skratky v katalógu: ZV – zachovaná výška, HS – hrúbka skla, Ø - priemer
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GLASKOMPLEX AUS DER KILLY-KURIE IN ČASTÁ
Petra Šimončičová Koóšová
Während der Rekonstruktion der Killy-Kurie in Častá (Bz. Pezinok) wurde ein Raum mit Steingewölbe
gefunden. Aus seiner Schüttung stammt ein Komplex von Gegenständen, der hauptsächlich Keramik und
Glas beinhaltete.
Die vorgelegte Studie befasst sich mit der detaillierten typologischen Glasanalyse, aus welcher die folgenden Kategorien ausgegliedert wurden: Kutrolfe, Flaschen, Kannen, Becher ohne Fuß, Becher mit und
ohne Fuß, Tassen, Miniatur- und Destillierungsgefäße. Zuletzt wurden Bruchstücke eingeordnet, die es
nicht möglich ist zu den höher angeführten Typen angliedern. Durch ihre Anzahl gleichen sich hohe Ta243

felglasformen (Flaschen, Kutrolfe, Kannen) mit dem Trinkservice (Becher mit oder ohne Fuß) (Graf 1).
Im Komplex befanden sich 6 Bruchstücke die eindeutig in die Kategorie Kutrolf eingereiht wurden. Am
öftesten kam die Variante mit vier Röhren die an die fünfte in der Mitte angefügt wurde vor. Vereinzelt
waren Funde mit vier Röhren bzw. eine einfache riefige Röhre vertreten. Die geläufigste Form im Komplex
waren Bruchstücke verschiedener Flaschen. Unter diesen dominierten Flaschen mit hohem Hals, bauchigem Körper, die auf einem niedrigen breiten Fuß standen. Eine markante Gruppe bilden eckige Exemplare
mit niedrigem Hals und hohe Hälse mit Öse. Vereinzelt waren Formen mit zylindrischem und dreieckigem
Körper, mehrlappenförmige Flasche oder die Champagnerflasche vertreten. Einem bedeutenden Teil des
Komplexes bildeten Becher ohne Fuß, auch wenn eine markantere Gruppe Becher mit Fuß bildeten. Ihre
Füße verzierten verschiedene Nussformen, relativ oft waren plastische Verzierungen (verschiedene Flügel
und Vorsprünge) wie auch ein optisches Dekor vertreten. Ausnahmsweise waren sie bemalt oder graviert.
In der Gesamtheit begegnen wir im Komplex mehrere Verzierungsarten – ritzen mit einem Diamant, gravieren, schleifen, optisches Dekor, Email und auch bizarre Formen.
In diesem Forschungsstadium ist es die Provenienz einzelner Glasfunde von der Killy-Kurie nicht möglich zu identifizieren. Lohnenswert würden sicher chemische Glasanalysen sein, welche wir nicht realisierten. Von heimischen Glaswerkstatten war zum Fundort Častá das durch Paul Pálffy gegründete Hüttenwerk in Doľany (Ompitál) am nächsten. Es war ab dem 2. Drittel des 17.Jahrhunderts bis die Hälfte des
18. Jahrhunderts im Betrieb. Ziel unserer Studie war auch der Versuch der chronologischen Einreihung des
Komplexes. Auf Basis der vorgelegten typologischen Glasanalyse, der Vergleich- und Begleitfunde neigen
wir zur Datierung in die zweite Hälfte des 17. bis ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
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