
Originálna sklárska pec v Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou 

 

Sklárska pec, ktorú sme postavili  v archeoparku v Hanušovciach nad Topľou, je 

jediná funkčná rekonštrukcia sklárskej pece postavenej podľa archeologického 

nálezu z obdobia včasného stredoveku v strednej Európe. Realizácii stavby v teréne 

predchádzalo dlhé obdobie príprav, ktoré spočívalo v analýze funkčnosti a pôvodu 

zvyškov architektúr bratislavského nálezu, archívnom výskume, štúdiu konštrukčných 

detailov historických sklárskych pecí v Čechách (14.-16. storočie), Rakúsku (doba 

železná), Švajčiarsku (doba rímska) a na Malte (17.-18. storočie). Na tomto sa 

podieľala hlavne autorka tohto príspevku, ktorá vedie Komisiu pre podporu 

interdisciplinárneho výskumu historického skla na Slovensku pri výbore SAS. 

Financovanie stavby v teréne a jej prevádzkovanie zaštítilo Krajské múzeum 

v Prešove pod vedením PhDr. M. Kotorovej-Jenčovej, ktorá bola tiež iniciátorkou 

myšlienky postaviť a prevádzkovať včasnostredovekú sklársku pec v archeoparku 

v Hanušovciach nad Topľou. Túto myšlienku sme spoločne pretavili do odborného 

zámeru, ktorým je okrem prezentácie poznatkov o výrobe skla a sklených šperkov 

pre verejnosť, tiež experimentálne využitie sklárskej pece na vedecký výskum 

historických sklárskych technológií rozpoznaných v nálezoch sklených predmetov zo 

strednej Európy. Do tohto zámeru sa zapojili tri rôzne univerzitné pracoviská 

a záujem prejavujú ďalšie. Každá tavba v sklárskej pec v Hanušovciach bude mať 

teda aj výskumný zámer. 

Pri tu prezentovanej prvej, tzv. pilotnej tavbe skla (6.-7.10.2017) sme sledovali 

funkčnosť sklárskej pece a jej vzduch- a teplo-vodiacich kanálov a otvorov a zároveň 

aj otázky spojené s tavbou historických sklárskych kmeňov, podmienok pretavovania 

skla ako i technológie výroby korálikov z archeofajans. Dosiahli sme pozoruhodné 

výsledky, ktoré sú predmetom prebiehajúceho vyhodnotenia a budú publikované 

v odborných publikáciách, spolu s výsledkami analýzy stavebných artefaktov 

archeologického nálezu sklárskej pece z Bratislavy. Súbor týchto poznatkov 

dopĺňame terminológiou sklárskych pecí, ktorá doteraz chýbala, určenou hlavne pre 

slovenských múzejníkov a archeologickú odbornú verejnosť.  

Ďakujeme geniálnemu majstrovi „od pecí“ P. Havrilovi, ako aj skvelému kolektívu 

zamestnancov a priaznivcov Kaštieľa a archeoparku v Hanušovciach nad Topľou, 

ktorý patrí Krajskému múzeu v Prešove pod vedením pani riaditeľky PhDr. Márie 

Kotorovej-Jenčovej, PhD. za túto sklársku pec a možnosti, ktoré pre výskum 

historických sklárskych technológii priniesla.  

A ako sme zháňali, vybavovali, chystali, pripravovali, tavili, experimentovali a vyrábali  

si pozrite na priložených  fotkách s komentármi. Ak by vám nestačilo, tak si pozrite aj 

tie, čo sú na webe Krajského múzea v Prešove v častiach Pohľad do histórie cez sklo 

I a II.  

UPOZORNENIE! FOTOGRAFIE V TOMTO MATERIÁLI NIE JE MOŽNÉ 

SŤAHOVAŤ A POUŽÍVAŤ BEZ SÚHLASU KOMISIE HS! 



 
Obr. 1 Archeologický nález jednopriestorového celistvo zachovaného fragmentu 
sklárskej pece z Bratislavy. Môžete si ho pozrieť v priestoroch Archeologického 
múzea na Žižkovej ulici v Bratislave.  

 

Obr. 2 Časť okraja vane, priestoru na tavbu skla, ktorý sa na strednom Slovensku 
nazýva slovensky ľúbozvučne „pernica“. Tvorila vstavanú časť v archeologickom 
náleze z 9. storočia.  



 

 

Obr. 3 Prípravy na stavbu sklárskej pece sme začali v roku 2016 aj v teréne a to 
jednodňovým workshopom pri modelovej sklárskej piecke z nasucho kladených 
tehál, na ktorej sme si praktickým spôsobom vysvetlili fyzikálne zákonitosti horenia, 
výšky teplôt a iné vedomosti nutné k prevádzkovaniu sklárskej pece a výroby 
sklených korálikov.  

 

Obr. 4  Dôležité bolo porozumieť aj otázkam únikov tepla a rozloženiu teplôt v peci, 
ak niekto chcel vyrobiť aspoň sklený korálik z lampovej tyčinky. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Obr. 5 Nezanedbali sme ani prípravu vhodného náradia, ktoré pomohol vyrobiť môj 
syn, niečo sme  požičali a niektoré aj kúpili. Okrem náradí boli dôležité polotovary 
skla vhodné na tavenie, ktoré poskytla Univerzita TnU AD a fabrika RONA_ 
Lednické Rovne ako aj P. Dolinaj z občianskeho združenia „Sklársky sen“. Na 
obrázku sú kliešte, čiastočne sklárske ihly, ochranné pomôcky a sklárske frity. Je 
to iba časť toho, čo je potrebné čo i len na takýto drobný experiment. 

 
Obr. 6  No a potom sa nemožné stalo možným a vyrobili sa aj sklené koráliky. Moji 
východniarski priatelia a kolegovia spokojne vyhlásili, že oni robia nemožné na 
počkanie a zázraky do troch dní.  To bolo ešte v roku 2016 a ďalšie podrobnosti 
o tomto workshope si môžete pozrieť v brožúrke Sklená krása, ISBN 978-80-
971844-6-9, autorky M. Kotorová-Jenčová a D. Staššíková-Štukovská 



 

Obr. 7  Neprešiel ani rok a znova sme boli v Hanušovskom archeoparku a merali 
miesto, kde bude stáť sklárska pec. To už bol pripravený plán rekonštrukcie 
sklárskej pece, ako som ho navrhla podľa analýzy archeologického nálezu 
z Bratislavy a zrekonštruovala podľa ikonografických správ, písomných správ, 
funkčných malých sklárskych pecí v archeoparkoch alebo v sklárskych 
prevádzkach a skonzultovala so špecialistami na prúdenie tepla.  

 

Obr. 8 Do rozhodovania o výbere miesta na sklársku pec sa zapojili všetci 
zainteresovaní z archeoparku na čele s pani riaditeľkou. Pôdorys a čiastočne múr 
sklárskej pece sme vyskladali v priestore v mierke 1:1. Ako sa neskôr ukázalo, bol 
to múdry krok, lebo už murované časti pece by sa prekladali ťažšie, ako nasucho 
kladené tehly.  

 

 

 



 

 

Obr. 9  A začalo sa stavať. Historická sklárska pec je postavená zo sekundárne 
použitých rímskych tegúl (strešné krytivo z doby rímskej) a my sme tiež recyklačne 
použili tehly zo staršej stavby z okolia. Spájali sme ich žiaromateriálom, ktorý sa 
vyrábal z ílu a ostrív, podobne ako boli vyrobené omietky a spojivo v múroch 
nálezu z 9. storočia. Na kritické miesta, ktoré budú namáhané vysokými teplotami, 
sa použili šamotové tehly, ktoré nahradili žiaruodolné materiály rámov otvorov 
existujúce v pôvodnom historického nálezu. V teréne realizoval stavbu majster P. 
Havrila, ktorý je aj autorom vzduchových kanálov v konštrukcii pece a niektorých 
ďalších stavebných detailov, ktoré do architektúry stavby vkomponoval. Historický 
nález sklárskej pece sme sa snažili čo najvernejšie zrekonštruovať, hlavne v jeho 
vnútorných konštrukciách. 

 

Obr. 10  Chladiacu komoru sme po dlhom uvažovaní postavili nad ohniskom. 
Máme indície, že v historickom náleze existovala, ale kde presne stála, to nevieme. 
Pred prvou tavbou sme pec mierne temperovali a vysúšali. 

 



  

 

Obr. 11  A prišiel deň D, konkrétne 6. október 2017 a v peci sa začalo seriózne 
kúriť a pripravovať na tavby skla. Skôr, ako začali horieť bukové polená v peci, 
naložili sme do pernice v taviace komore sklené črepy a na police zas tégliky 
s experimentálnymi kmeňmi sodno-vápenatého skla, namiešané v pomere podľa 
konkrétnych analýz včasnostredovekých skiel, ako aj rôzne podoby 
archeofajansových korálikov a povrchových glazúr. Od rána a celú noc horel oheň, 
udržovaný v presne vypočítaných teplotách a čase, aby sa pec mohla spokojne 
vypáli, vysušiť a roztiahnuť. 

 

Obr. 12  Teploty boli merané bezdotykovým infračerveným pyrometrom 
s laserovým zameriavaním v presne určených časových intervaloch 
a zaznamenávané do dokumentácie experimentu. 

 



 

 

Obr. 13  Vyrábať sklené koráliky chceli všetci. Pec to vydržala a v duchu ľudového 
komentára „Nešikovné mäso musí preč!“, s ktorým sa nikto nechcel stotožniť, sa 
prítomní naučili skutočne rýchle používať ochranné pomôcky. 

 

Obr.14  Okrem pece bolo možné skúšať robiť koráliky s pomocou prenosnej 
plynovej lampy, o čo bol tiež veľký záujem. Každý, kto vyrába ručne sklené koráliky 
vám potvrdí, že naučiť sa technológiu a vyrobiť slušný korálik trvá niekoľko 
mesiacov. A vyrábať korliky z pece, to už sme nenašli ani v Čechách majstra, ktorý 
by to vedel.    

 



 

 

Obr. 15  V Hanušovciach to asi nepočuli, lebo vyrobili koráliky tak v peci ako aj pri 
lampe, aj keď fúkal vietor a celú výrobu plynovou lampou robil nemožným. Pardon, 
to posledné slovo asi na východe nepoznajú. 

 

Obr. 16 Vyhodnotenie vedeckého experimentu so sklárskymi kmeňmi  
a archeofajansami v čase prípravy tohto materiálu ešte nie je ukončené, ale už 
vieme, že sklárska pec bez problémov dosahuje teploty vyššie ako 1100o C, 
nedochádza k jej fatálnemu poškodeniu, vzduchové kanály sa v tomto procese 
výborne osvedčujú. Môžeme považovať sklársku časť s pecou v Archeoparku 
v Hanušovciach nad Topľou za pracovisko vhodné k tavbe, výskumu a výrobe 
historických skiel, ktoré môže byť využívané aj výukovo a individuálne umelecky. 
Sklárska pec a nástrojové i prístrojové vybavenie k výrobe skla je majetkom 
Kaštieľa a Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou Krajského múzea v Prešove, 
ktorý finančne a personálne zabezpečili výstavbu pece, workshopy, nákup 
nástrojov a prístrojov. Suroviny na prípravu kmeňov na experimenty, analýzy 
nálezov z Bratislavy, ako aj vedeckú koncepciu experimentov v teréne zabezpečila  
Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla na Slovensku 
(ďalej len Komisia HS) v spolupráci s partnerskými pracoviskami zo Slovenska. 
V prípade individuálneho alebo inštitucionálneho záujmu o tavby v sklárskej peci 
mimo plánovaných aktivít jej využitia v archeoparku, je potrebné obrátiť sa na 
Krajské múzeum v Prešove Kaštiel a archeopark Hanušovce nad Topľou. Komisia 
HS bude na vedeckom využití sklárskej pece v Archeoparku v Hanušovciach nad 
Topľou aj naďalej spolupracovať. 

 

Text: Dr. Danica Staššíková-Štukovská Foto: Dr. D: Staššíková-Štukovská a Mgr. L Krokker 


