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Doležitým momentom při výrobě středověkých komorových kachlíc bolo zhotovenie 
čelnej vyhrievacej steny (ČVS), Čo bolo po technickej stránke poměrné zložitou operáciou. 
V literatuře, ktorá sa touto problematikou zaoberá autoři v zhode uvádzajú, že negativnu 
matricu potrebnú na tento účel hrnčiari vyrábali z pálenej hliny (Radoměrský 1965, s. 16; 
Smetánka 1668, s. 558; Richterová 1982b, s. 166; Vitanovský-Hazlbauer 1995, s. 539, 
546-549; Krajíc 1997, s. 179). Niekedy sa však pripúšřa aj možnosť dřevených foriem 
(Holčík 1978, s. 10), čo možno nepriamo doložiř konkrétným nálezom kachlice na ČVS 
której sa nachádza zreterny odtlačok Struktury dřeva (Richterová 1982a, Tab. 55, obr. 47; 
Richterová 1982b, s. 165-166, obr. 9:2). Pokiar ide o dřevené formy archeologickými na
leznu zatiaT nie je doložená ani jediná a počet keramických kadlubov, resp. ich zlomkov 
tiež nie je veFmi početný. Dóvodmi tejto skutečnosti sa zaoberal Z. Hazlbauer (1997, s. 85). 
VeFmi vzácný je zatiaT jediný doklad kamennej formy pochádzajúci z neznámej lokality na 
Slovensku, ktorá je datovaná do 16. storočia (Egyházy-Jurovská, 1993, obr. 21). 

Nálezy keramických foriem sú zriedkavé aj z oblasti takej významnej kachliarskej diel-
ne aká sa nachádzala na území města Banská Bystrica. Celkové sa jadná o tri kusy (jedna 
celá poškodená forma a dva zlomky). Prvou je forma na štvorcovou ČVS komorovej kach
lice s motívom sv. Jána (obr. 3), druhou zlomok formy pravděpodobné rímsovej kachlice 
s motívom šupinovitej strešnej krytiny (obr. 4:a) a třetím je zlomok na výrobu ČVS komo
rovej kachlice s předpokládaným obdížnikovitým formatom, ktorý zobrazuje jednu 
z uhorských svatíc (obr. 5:1; 8:1). Všetky tri formy pochádzajú z jednej lokality - prvé dva 
zo záhrady bývalého domu dr. Samuela Bothára (dnešná Dolná ul. č. 35) (obr. 1, 2) boli 
objavené při zemných pracach spolu s celými exemplármi kachlíc a ich zlomkov v r. 1894 
(Hampel 1894, s. 268-270). Ďalšie fragmenty kachlíc tu boli nájdené aj při zisřovacom 
výskume v roku 1974 (Balaša 1974, s. 25). Tretia forma bola nájdená v prednej časti domu 
v suteréne při umelecko-architektonickom výskume v r. 1979 spolu so ziomkami kachlíc 
(Sura 1979, obr. 51-54; Mácelová 1980, s. 133; Hanuliak 2003). Na miesto tejto parcely 
býva lokalizovaná kachliarska dieFňa, ktorá mala zaniknúf při veFkom požiari města 10.4. 
1500 (Voit-Holl, 1963, s. 48-49). VzhFadom na koncentráciu nálezov na tomto mieste 
považujeme tuto lokalizáciu za oprávněnu. 

Opis zlomku formy - dížka: 122 mm, šířka: 116 mm, výška: 47 mm, keramická hmota: 
homogénna, příměs piesku a malých kamienkov, vypálenie: tvrdé, farba: červenohnedá, na 
zadnej straně sú viditelné stopy po uhládzaní prstami a odtlačky prstov, počet zlomkov: 2, 
datovanie: 2. pol. 15. stor. 

Uvedený fragment formy zodpovedá právej hornej štvrtine pozitívneho odtlačku 
s postavou homej časti těla svátice. Keďže negativny obraz formy sťažoval presnú identifi-
káciu motivu pristúpili sme ku zhotoveniu experimentálneho odtlačku a jeho vypáleniu, 
ktoré zrealizoval akademický sochař Štefan Mlich. Pre váčšiu transparentnost bol jeho 
povrch pokrytý tmavozelenou glazurou, ktorá sa na banskobystrických kachliciach z tohto 
obdobia vyskytuje najčastejšie. Odtlačok vypalovaný při teplotě 960 °C, čo je hodnota 
ktorú stredovekí hrnčiari mohli bez váčších problémov dosiahnuť,1 nám pomohol přesné 
určiř zachovánu časf motivu formy. Při porovnávaní rozmerov formy a rozmerov vypálené
ho pozitívneho odtlačku sme zistili zmenšenie (zmrštenie) pozitivu v rozmedzí 8,5-9,6 %, 
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Obr. 2. Banská Bystrica. Pohlaď na prednú časf objektu na Dolnej ul. č. 35. Foto: autor. 
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Obr. 3. Banská Bystrica - Dolná ul. i. 35. Keramická forma 
na výrobu ČVS kachlíc s motívom sv. Jána (podia Parádí 
1958, tab. 30:1), 2. pol. 15. slor. 

Obr. 4. Banská Bystrica - Dolná ul. ř. 35. 4a - keramická 
forma s motívom šupinovitej strešnej krytiny. 4b - časf 
kachlice so zelenou glazurou - hotový výrobok (podia Cserey 
1974, s. 212, obr. 7), 2. pol. 15. stor. 

čo zodpovedá údajom z pokusov uskutečněných v predchádzajúcom období (Mikšík, Ha-
nykýř, Hazlbauer 1986, s. 505-513). 

Opis motivu ma pozitívnom odtlačku - horná časť postavy svátice s dlhými mierne 
zvlnenýni vlasmi, má oblečený plášť pod krkom zopnutý úzkým pásom s trojlalokovitými 
sponami na oboch jeho koncoch, pod ním je ďalší odev s trojuholníkovitým výstrihom, 
v ktorom je znázorněný zriasený odev; tesne napravo při postave sa nachádza tordovaný 
kruhovitý útvar, ktorý má vpísaný stylizovaný kvet s piatimi lupeňmi sústredenými okolo 
vyvýšeného polgufovitého středu, pod Favým dolným okrajom tohto útvaru sa nachádzajú 
tri šikmé úzké pruty a kolmo na ne ďalšie tri pruty, pod pravým dolným okrajom je znázor
něný jeden šikmý úzky prut; nad hlavou postavy svátice, której chyba nimbus, je umiestne-
ný trojsegmentový gotický oblúk, kterého rebrá sa zbiehajú do dvoch konzol s gombíkovitým 
ukončením; na právej straně sa nachádza časť okrajovej lišty (od okraja smerom dovnútra: 
úzka rovná plocha - tenký prut - široké prežliabnutie - dvojnásobný tenký prut); plocha 
ČVS okolo postavy je přehnutá a vytvára tak miemy výklenok (obr. 5:2). 

Poznámky k ikonografii motivu formy 
Pře identifikáciu svátice je dóležitý kruhovitý útvar so stylizovaným květem, ktorý sa 

nachádza po právej straně jej postavy. Považujeme ho zahornú časf prúteného košíka: tor
dovaný kruhovitý útvar je jeho rukováf - v nej je vpísaný stylizovaný kvet - pod ňou sa 
nachádza časf tela košíka, z kterého sa zachovalo len minimum. Na základe týchto dvoch 
atribútov móžeme postavu stotožnif so sv. Dorotou, která od 14. storočia patřila medzi 
najobMbenejšie sváté panny (Gerát 2001, s. 160). Podia legendy pochádzala z Cézareje 
a počas prenasledovania kresfanov za vlády Diokleciána bola uváznená. Obrátila na vieru 
aj dve odpadličky, které za ňou boli poslané. Potom bola odsúdená na smrť sfatím. Před 
popravou sa jej vysmieval právník Teofil a pýtal sa či mu pošle ovocie a květy z rajskej 
záhrady. Keď súhlasila a modlila sa, obajvil sa anjel (podFa inej verzie legendy diefa) 
s košíkom s tromi jabłkami a rromi ružami, ktorý podal Teofilovi. To sposobiło jeho obrá-
tenie a nakoniec bol tiež umučený. Košík s ovocím a kvetmi sa stal jej atributem v umění 
(Farmer 1996, s. 140-141). Napriek tomu, že sv. Dorota pochádzala z Východu bola tu 
temer neznáma. Jej obruba bola váčšia v západnom světe (Attwater 1992, s. 106). Býva 
často zobrazovaná v sakrálnom výtvarnom umění, napr. obr. 9:1. 
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Obr. 5. Banská Bystrica - Dolná ul. ř. 35.5:1 Torzo keramickej formy s motívom sv. Doroty, 2. pol. 15. stor. 5:2 Experimenlálny 
pozitivny odtlačok so zelenou glazurou. Foto: autor. 

Zaradenie formy do kontextu banskobystrických kachlíc 
Kachlice zo starších nálezov, ktoré sú zařáděné do okruhu banskobystrickej dielne (nájde-

né priamo na území města, alebo na iných vzdialenejších lokalitách) už před časom rozdě
lil do viacerých skupin Š. Holčík (1974, 
s. 176-181). Uvedieme len tie exempláre 
kachlíc, ktoré zobrazujú postavy svátých. 
Prvá skupina: kachlice s obdížnikovitou 
ČVS s rozmermi 350x260 mm, s troj-
štvrťovými postavami svatých so svojimi 
atribútmi, nad hlavou majů nimbus, sú orá
mované trojsegmentovým gotickým oblú-
kom, ktorý má na bokoch fialovíte nástav
ce vybiehajúce z tordovanej podstavy, nad 
oblúkom sú tri gulbvité útvary. Sem patria 
sv. Ján, 

Sv. Katarína (obr. 6), sv. Margareta. 
Druhá skupina: kachlice s přibližné štvor-
covou ČVS s rozmermi 250-260x230-240 
mm, zobrazujú tie isté postavy sv. Petra, 
sv. Pavla, sv. Jána a sv. Barboru a zrejme 
aj sv. Imricha, okrajovú lištu tvoří (sme-
rom od okraja dovnútra) rovná ploška -
široký žliabok - úzky prut - vývalok -
úzky prut. Tretia skupina: kachlice z ob-
dížnikovou ČVS s rozmermi 320-340x220 
mm, majů okrajovú lištu ako predchádza-
júca skupina, postavy sú tu vyobrazené 
celé: sv. Ladislav, sv. Imrich, sv. Štefan, 
Maria Magdaléna. 

K starším nálezom patria aj kachlice so 
Obr. 6. Banská Bystrica - Dolná ul. i. 35. Kachlica 
s obdížnikovou ČVS s motfvom sv. Katariny. Reprofoto: autor. 
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Obr. 7. Slovenská Eupča - KláStorisko. 7:1 Fragment keramickej formy s motívom sv. Barbory - 1. pol. 16. stor. 7:2 
Experímentálny pozitivny odtlačok so zelenou glazurou. Foto: autor. 

štvorcovou ČVS s motívmi sv. Petra s nápisovou páskou a proroka Eliáša s nápisovou pás
kou, ktoré neboli príradené k žiadnej skupině (Holčík 1978, obr. 81,84). Při novších výsku-
moch boli nájdené ďalšie kachlice s motívmi svátých: Sv. Juraj na koni - dve rózne kachlice 
so štvorcovou ČVS (Mácelová 1999, s. 417, obr. 8:5; Ušiak 2002, str. 627, obr. 7:1), sv. 
Katarína - rohová kachlica s malou obdížnikovou ČVS a sv. Ladislav - polvalcová kachli-
ca s obdížnikovou ČVS (Mácelová 1999, s. 417, obr. 8:3; obr. 8:2). 

Z uvedeného přehradu je zřejmé, že matrica s motívom sv. Doroty má najbližšie parale
ly s kachlicami prvej Holčíkovej skupiny, kam ju předběžné zaradujeme, napriek niektó
rym odchylkám: postava svátice nemá svátožiaru, odlišné orámovanie postavy - chýbajú 
fialovíte nástavce a tordovaný podstavec. Otázku či zlomok formy patří k tejto skupině 
kachlíc, alebo tvoří samostatný typ však móže vyriešif len nález hotového výrobku - kach
lice, ktorý nám zatiaT chyba. 

Druhá forma s motívom sv. Barbory (obr. 7:1; 8:2) bola nájdená pri archeologic-
kom výskume zaniknutého středověkého kláštora v Slovenskej Lupči (Hanuliak 2001, 
s. 4-6). 

Opis zlomku formy - dlžka: 157 mm, šířka: 126 mm, výška: 28 mm, keramická hmota: 
homogénna, příměs piesku a malých kamienkov, vypálenie: tvrdé, na zadnej straně je po 
celej ploché odtlačok tkaniny s plátnovou vazbou, počet zlomkov: v súčastnosti 4 (povodně 
5, jeden je stratený), datovanie: 1. pol. 16. stor. 

Podobne ako v prvom případe aj tu sme za tých istých podmienok zhotovili experímen
tálny oddačok a vypálili ho. 

Opis motivu na pozitívnom odtlačku - horná polovica postavy svátice s dlhými zvl
něnými vlasmi, má oblečený plášf pod krkom zopnutý reťazovitým spínadlom naznačeným 
radom amalých perličiek zakončených na oboch stranách váčšími krúžkami, pod mm je 
ďalší odev - živótik s výrazným výstrihom s lemováním v podobě trojitých šikmých prú-
tov, v páse je stiahnutý opaskom v zobrazeným v podobě radu malých perličiek, na hlavě 
má korunu tvořenu v spodnej časti úzkým pásom v ktorého střede je listovitý výčnelok po 
oboch stranách s dvomi trojuholníkovitými výčnelkami, v favej ruke drží vezu s ochodzou 
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Obr. 8. 8:1 Banská Bystrica - Dolná ul. č. 35. Torzo keramickej formy s motívom sv. Doroty. Kresba: D. Tatarové. 8:2 
Slovenská Lupía - Kláštorisko. Fragment keramickej formy s motívom sv. Barbory. Kresba: I. Ondrejka. 

s cimbuřím, kužďovitou střechou a obdížnikovými dverami (obr. 7:2); kresba, ktorá zachy
tává v súčasnosti stratený piaty zlomok formy zobrazuje pokrčenu pravú ruku spočívajúcu 
na tele (obr. 8:2). 
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Poznámky k ikonografii motivu formy 
V tomto případe niet žiadnych pochybností při identifikácii svatice - ako sv. Barbory, 

0 której jasne hovoří jej atribut - veza. Niekedy býva veza zobrazovaná s tromi oknami, 
ktoré symbolizujú svátu trojicu. Podfa viacerých verzií legendy dala postaviť tretie okno 
právě sv. Barbora. Zlatá legenda uvádza ako ju otec Dioskuros zamkol vo věži, aby ju 
neuviděl nijaký muž (de Voragine 1998, s. 365). Po odmietnutí návratu k pohanstvu je 
odsúdená na smrť. Sv. Barbora patří do trojice najobrubenejších svátých panien spolu so sv. 
Katarínou a sv. Margitou (Gerát 2001, s. 160). Aj táto svática býva častým námetom středo
věkých umelcov (obr. 9:2). 

Závěr 
Prezentované formy na výrobu kachlíc poskytli ďalšie rozšírenie informácií o tejto ob

lasti materialnej kultury středověku a sú dóležitým dokladom tohto druhu remeselnej výro
by na oboch spomínaných lokalitách. 

Poznámky 

1 Dąbrowska 1987, pozn. 19, s. 200 podra laboratórnych meraní udává teplotu 720 °C a pře výrobu tovaru 
dobrej akosti teplotu vyššiu ako 800 °C. Krajíc 1997, pozn. 36, s. 181 udává 800-1000 °C, lokálně aj 
viac. Kociszewski-Kruppé 1973, s. 142 podra laboratórnych meraní uvádzajú teplotu 750-850 °C. Sme
tánka 1968, pozn. 150, s. 570 udává teplotu 690+/-20 "C-910+/-20 °C, za bežnú považuje 800 °C. 
Wirska-Parachoniak 1970, s. 303-310 uvádza na základe laboratórneho výskumu teplotu až 1020 °C. 
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Zusammenfassung 

Kachelformen aus Banská Bystrica und Slovenská Eupča 

Die Formen für die Erzeugung von Frontteilen der mittelalterlichen Heizkacheln kommen im 
slowakischen archäologischen Material sehr selten vor. Diese Situation gibt es auch in Banská Bystrica, 
obwohl hier gegen Ende des 15. Jhs. eine bedeutsame Hafnerwerkstätte wirkte. Von hier stammen drei 
keramische Kachelformen, zwei von ihnen in Bruchstücken. Die ganze Form ziert das Motiv des Hl. 
Johannes (Abb. 3), die zweite von ihnen dann ein Bedachung-Motiv (Abb. 4a) und die dritte das Motiv 
der Hl. Dorothea, wovon auch der erhaltene Teil ihres Attributes - Korb mit Blumen - zeugt (Abb. 5:1; 
8:1). Alle Formen wurden auf der Hausparzelle in der heutigen Dolná-Str. Nr. 35 in Banská Bystrica 
gefunden, wohin man auch die erwähnte Hafnerwerkstätte für die Erzeugung von Ofenkacheln (Abb. 
1; 2) lokalisiert. Keine Kachel mit dem Motiv der Hl. Dorothea wurde auf dem Gebiet der Stadt aber auch 
auf einer anderen Lokalität noch gefunden. Wir reihen sie vorläufig in die Gruppe der Kacheln mit der 
rechteckigen frontalen Heizwand ein, die mit Figuren der Heiligen in Dreiviertelgröße mit Gloriole, ihren 
Attributen und mit Dreisegmentbogen oberhalb ihrer Köpfe (Abb. 6) geziert sind. Das Fragment der Form 
mit der Hl. Dorothea datiert man in die 2. Hälfte des 15. Jhs. 

Als zweite wurde das Fragment von einer Form präsentiert, die aus dem eingegangenen mittelalterlichen 
Kloster in der nahen Stadt Slovenská Lupča stammt. Diese Form ziert das Motiv der Hl. Barbara mit 
einem Turm in der linken Hand (Positiv) und mit der Krone auf dem Kopf. Dieser Torso stammt bereits 
aus der Renaissancezeit und man datiert ihn in die 1. Hälfte des 16. Jhs. (Abb. 7:1, 8:2). Beide Heiligen 
gehörten unter die beliebtesten heiligen Jungfrauen und wurden in der mittelalterlichen sakralen Kunst 
oft dargestellt (Abb. 9). Versuchsweise haben wir von beiden Formenfragmenten auch positive Abdrücke 
gemacht und ausgebrannt. Bei beiden haben wir eine grüne Glasur verwendet, die auf den Kacheln in 
Banská Bystrica am öftesten vorkommt (Abb. 5:2; :2). 

Abbi ldungen: 
1. Banská Bystrica - Fliegeraufnahme. Dolná-Str. vom Südwesten. Objekt, an dessen Stelle das Haus von 

Samuel Bothár stand, die heutige Dolná-Str. Nr. 35, ist mit einem weißen Pfeil bezeichnet. 
2. Banská Bystrica. Ansicht des Vorderteils vom Objekt Dolná-Str. 35. Foto Autor. 
3. Banská Bystrica - Dolná-Str. 35. Keramische Form für die Herstellung von frontalen Heizwänden mit 

dem Motiv des Hl. Johannes (nach Parádi 1958, Tab. 30:1), 2. Hälfte des 15. Jhs. 
4. Banská Bystrica - Dolná-Str. 35. 4a - keramische Form mit dem Motiv einer schuppigen Bedachung. 

4b - Teil einer Kachel mit der grünen Glasur - Fertigware (nach Cserey 1974, S. 212, Abb. 7), Hälfte 
des 15. Jhs. 

5. Banská Bystrica - Dolná-Str. Nr. 35. 5:1 Torso einer keramischen Form mit dem Motiv der Hl. Doro
thea, 2. Hälfte des 15. Jhs. 5:2. Der experimantale Positivabdruck mit der grünen Glasur. Foto: Autor. 

6. Banská Bystrica - Dolná-Str. 35. Kachel mit der rechteckigen frontalen Heizwand mit dem Motiv der 
Hl. Katharina. Reprofoto Autor. 

7. Slovenská Lupča - Kláštorisko. 7:1 Fragment einer keramischen Form mit dem Motiv der Hl. Barbara 
- 1. Hälfte des 16. Jhs. Der experimantale Positivabdruck mit der grünen Glasur. Foto: Autor. 

8. 8:1 Banská Bystrica - Dolná-Str. Nr. 35. Torso einer keramischen Form mit dem Motiv der Hl. Doro
thea. Zeichnung: D. Tatarova. 8:2 Slovenská Lupča - Kláštorisko. Fragment der keramischen Form mit 
dem Motiv der Hl. Barbara. Zeichnung: I. Ondřejka. 

9. 9:1 Sabinov - Kirche des Hl. Johannes-Täufer. Altarplastik der Hl. Dorothea - die erste von links (nach 
Trajdos 1967, Seite 79), nach dem J. 1500. 9:2 Banská Bystrica, Thurzas Haus. Wandgemälde - die Hl. 
Barbara aus der sog. Grünen Stube (nach Ďurdiaková 1971, S. 128), gegen J. 1500. 
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