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ARCHEOLOGICKÉ DOKLADY VÝROBY TEHIEL
NA SPIŠI
MARIÁN ČURNÝ

Slovensko, Spiš, stredovek, novovek, stavebná keramika, teh
liarske pece, historiografia tehliarstva, rozmery a značkovanie
tehiel, datovanie.
Slovakia, Spiš, Middle Ages, Modern Era, construction cera
mics, brick kilns, historiography of brickmaking, measures and
signing of bricks, dating.

ÚVOD

rade ide o osnovný stavebný materiál v stavebníctve. A ako taký tvorí celú skupinu výrobkov, ktoré
možno zaradiť pod pomenovanie stavebná keramika - tehly, tvarovky, dlaždice, strešná krytina,
potrubia, obkladacie dosky, architektonické články
a iné. Niektoré z nich bolo možné zaregistrovať aj
z viacerých archeologických výskumov či zberov
na Spiši. Na základe komparácie poznatkov získavaných z archeologických nálezov s historickými
zmienkami najmä pre obdobie mladšieho novo
veku až 20. storočia predbežne a v hrubých rysoch
ponúkam podklady vhodné na načrtnutie procesu
adaptácie tehiel a ostatných tehliarskych výrobkov
v stavebníctve na Spiši. No už na úvod je nutné
konštatovať neuspokojivú skutočnosť, že územie
Spiša, podobne ako aj iné oblasti Slovenska, je doposiaľ z hľadiska poznania výroby a výrobní tehiel
zanedbanou oblasťou.
Dôležitým momentom pri charakterizovaní predmetov stavebnej keramiky je ich časové zaradenie,
datovanie. Okrem prevažne nedostupných metód
datovania keramiky (termoluminiscencia) sme
v tomto smere odkázaní na poznatky z jej makroskopického štúdia. V rámci neho je potrebné si všímať
samotnú hmotu výrobkov (materiál, prímesi), ich
tvar a povrchovú úpravu, rozmery a v neposlednom
rade je to pri tehlách ich značkovanie, s ktorým sa
začíname ojedinele stretávať od počiatkov novoveku, t. j. od polovice 16. storočia. Súčasťou príspevku
je stručný exkurz aj do týchto oblastí, čo môže byť
užitočné pre ďalšie bádanie o stavebnej keramike.
Pre pochopenie existencie historickej tehliarskej
výroby je potrebné oboznámiť sa s jej prvotnou
a nevyhnutnou podmienkou, a tou je dostatok
základných surovín - hliny, piesku, vody a dreva.
Pri niektorých z nich je možný transport na miesto
výroby, ale hlina, ktorej spotreba je najväčšia, musí

V poslednom období sa v súvislosti s rozvojom
archeologických výskumov najmä v mestách
stretávame aj na Slovensku s pojmom postmedieválna archeológia. Podobne, ako to bolo kedysi pri
koncipovaní archeológie stredoveku, tento proces
neobíde ani obdobie novoveku. Zvlášť vtedy, keď sú
archeológovia prakticky denno-denne konfrontovaní s nálezmi z tohto obdobia. Samostatnú skupinu
s osobitnou vypovedacou schopnosťou medzi nimi
zaujímajú tehly a ostatná stavebná keramika. Vývoj
bádania, a to nielen v tomto smere, v susediacich
krajinách (Česká republika - Studies in Post-Medieval Archaeology, Rakúsko - Nearchos, Poľsko Archeologia Okresu Nowoźytnego w Karpatach
Polskich atď.) poukazuje na šírku a komplexnosť
možných sledovaných problematík.
V tomto príspevku sa venujem otázke archeologických dokladov tehliarskej výroby na Spiši, t. j. v rámci
regiónu, ktorý je ohraničený tak územne (dnešné
okresy Gelnica, Kežmarok, Levoča, Poprad, Spišská
Nová Ves a Stará Ľubovňa), ako aj z hľadiska historického vývoja. Za archeologické doklady výroby
tehiel považujem v prvom rade samotné tehly, t. j.
finálne produkty, a pre poznanie vlastného procesu
ich výroby nenahraditeľné zdroje informácií - tehliarske pece. Na základe doterajšej nesystematickej heuristiky produktov tehliarskej výroby, ktorú v rámci
svojich aktivít uskutočnil Archeologický ústav SAV
(AÚ SAV) - pracovisko Spišská Nová Ves a Krajský
pamiatkový úrad (KPÚ) Prešov - pracovisko Levoča,
a na základe súpisu, ktorý vypracoval P. Nagy (2003),
možno položiť ťažisko príspevku do časového obdobia od gotiky po 20. storočie.
Predmetný prvok tohto príspevku, tehla, nepatrí
iba do skupiny archeologických nálezov, ale v prvom
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byť ľahko a vo veľkom množstve dostupná priamo
v mieste produkcie (povrchová ťažba). Pre tieto účely sú zvlášť vhodné paleogénne, neogénne a kvartérne hliny, sprašové hliny a spraše. Používanou
tehliarskou surovinou boli aj pleistocénne svahové
hliny a zvetrané paleogénne bridlice. Ťažené bridlice
bývajú ílovité, sivej až tmavosivej farby, s vápnitou,
niekedy aj s jemne piesčitou prímesou (Soják 2004a,
22). Výskyt surovín vhodných na spracovanie v tehliarstve je daný geologickou stavbou Slovenska.
Musia to byť horniny, ktoré obsahujú potrebné
množstvo väzných zložiek (ílových minerálov)
v pomere k ostatnej hmote. Na území Slovenska sú
rozmiestnené nepravidelne, čo sa odzrkadlilo aj na
absencii tehelní v celých veľkých oblastiach, ako
sú napríklad Kysuce, Orava, Liptov a východné
Slovensko (Antaš 1971, 439, 440, obr. 1). Na Spiši
sa vhodné tehliarske suroviny, eocénne sivomodré
slienité bridlice výrazne ilitického typu, vyskytovali
na ložiskách v Hornádskej a Popradskej kotline,
čomu zodpovedá rozmiestnenie najvýznamnejších
tehliarskych prevádzok na lokalitách Spišská Belá,
Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Spišský
Štiavnik a Stará Ľubovňa (Antaš 1971, 440, 442,
obr. 1: 128-132).

Kluknava, okr. Gelnica
Z archeologického výskumu miestneho kaštieľa,
ktorý v roku 2008 realizoval AÚ SAV - pracovisko
Spišská Nová Ves pod vedením M. Sojáka, pochádzajú tri značkované tehly. Získané boli zberom
v hospodárskej časti a na nádvorí kaštieľa.
Značka CИC (CNC) - tehla bola vyrobená
z obyčajnej železitej hliny, čím získala po výpale
charakteristickú tehlovočervenú farbu. Rozmery
tehly sú 29 x 14 x 5,7 cm. Tehla bola vyrobená
ručne v tehliarskej forme. Na tehle sa nachádza
značka zložená z troch písmen C, N a C (tab. I: 9).
Písmeno N je obrátené pravdepodobne z dôvodu
nepochopenia alebo nedôsledného zrkadlového
zhotovenia písmen na dne tehliarskej formy, aby
bola značka správne čítaná. Pri vysvetľovaní významu značky sa domnievam, že ide o skratku
titulu a mena niektorého mužského príslušníka
rodu Csákyovcov, ktorým kaštieľ v Kluknave patril: C - comes (gróf), N - ?, C - Csáky. Pri písmene
N by mohlo snáď ísť o Jána Nepomuka Csákyho
z bijacovskej vetvy Csákyovcov, ktorý nechal v rokoch 1770‑1785 vystavať kaštieľ v Bijacovciach.
Datovanie: 18.-19. storočie.
Značka ET - tehla rovnako vyrobená zo železitej
hliny, avšak pomocou tehliarskeho lisu. Jej rozmery,
29 x 14 x 7 cm, sa približujú rozmerom ustáleným
v roku 1883, a síce 29 x 14 x 6,5 cm (Čurný 2006, 54).
Značka pozostáva z dvoch písmen, E a T, zhotovených pozitívne v negatívnej obdĺžnikovej kartuši.
Pri značke ET ide už v poradí o druhý identický
nález z územia Spiša. Táto značka je typická pre
mesto Košice, kde sa takto označované tehly vyrábali. Písmená značky sú skratkou firemného názvu
„Egyesült téglagyár - Zjednotené tehelne“, teda tehelní
Petra Jakaba v Košiciach na Moldavskej ceste (Čurný
2008a, 73, 74). Datovanie: posledná tretina 19. storočia až po rok 1918.
Značka JP - tehla vyrobená strojovo v tehliarskom lise z obyčajnej železitej hliny. Aj jej rozmery,
29 x 14,5 x 6 cm, nasvedčujú, že bola vyrobená
najskôr až po roku 1883. Značka pozostávajúca
z dvoch písmen, J a P v negatívnej obdĺžnikovej
kartuši, predstavuje vlastne iniciály Petra Jakaba
v maďarskom podaní, a síce Jakab Péter. Pochádza
teda rovnako z jeho košického tehliarskeho podniku, v ktorom Peter Jakab pôsobil v rokoch 1878-1898
(Čurný 2008b).

ARCHEOLOGICKÉ DOKLADY
VÝROBY TEHIEL NA SPIŠI
Tehliarske výrobky
Tehly a ostatné tehliarske výrobky zo Spiša,
získané za posledné dve desaťročia počas archeo
logických výskumov alebo zberom, poznám iba
zo šestnástich lokalít (Hnilčík, Kluknava, Lechnica-Červený Kláštor, Letanovce-Kláštorisko,
Levoča, Markušovce, Podolínec, Smižany, Spišská
Belá, Spišská Kapitula, Spišská Nová Ves, Spišské
Podhradie, Spišské Vlachy, Spišský Štiavnik, Stará
Ľubovňa a Žehra). Tieto výrobky však pochádzajú
zo širokého časového rozpätia, cca od 14.-15. po 20.
storočie, preto poskytujú iba obmedzenú možnosť
základnej charakteristiky, ktorú by bolo možné
využiť pri opisovaní ďalších nálezov.
Hnilčík, okr. Spišská Nová Ves
Zo zberu, ktorý na polohe Gretľa (Banské Pole)
pri bani Antonka v roku 2006 uskutočnil M. Soják
(AÚ SAV - pracovisko Spišská Nová Ves), pochádza
tehla s rozmermi 29 x 14,2 x 6,5 cm a s negatívne
zhotovenou značkou TJ (tab. I: 8). Tehly s týmto
značením patria k najpočetnejšie sa vyskytujúcim
v okresoch Spišská Nová Ves a Levoča, nakoľko
sa vyrábali v spišskonovoveskej tehelni Tischler
a Fabian na začiatku 20. storočia.

Lechnica-Červený kláštor, okr. Kežmarok
Zo zberu pri výkopoch pre inžinierske siete
na II. nádvorí kartuziánskeho kláštora v Červenom
kláštore, ktorý uskutočnili pracovníci KPÚ Prešov pracoviska v Levoči, pochádzajú dve tehly - tvarovky. Ide o rímsové tehly, ktorých tvar je upravený
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do tzv. klobúkovitého ukončenia (tab. I: 5), resp.
o tehly s poloblúkovitým vykrojením (tab. I: 4). Ich
rozmery (34 x 19 x 9 cm a 27 x 14 x 8,5 cm) a celkové
vypracovanie svedčí o podobnosti s tehlami, ktoré
sa v tom období používali v susednom Poľsku. Je
pre ne charakteristické použitie ťažkej (hmotnosť
viac ako 5 kg) silno železitej hliny s pieskom, tvrdý
výpal, ktorý tehlám dodáva až červenofialové sfarbenie, pri rozmeroch najmä veľká hrúbka (8-10 cm)
a jednoduché troj-, resp. štvornásobné kanelovanie
umiestnené často iba v strede dĺžky lícnej strany tehly. Príkladom môže byť tehla z Kostola Najsvätejšej
Trojice v Krosne zo 14. storočia, ktorej rozmery sú
26-26,5 x 13 x 8,5-9 cm (Čurný 2008a, 196, obr. 59).
Niektoré z kláštorných budov v Červenom kláštore
boli pôvodne pokryté korýtkovou strešnou krytinou
pozostávajúcou z tzv. mníchov a mníšok (Nagy 2003,
kat. č. 125).

Levoča, okr. Levoča
Zo záchranného archeologického výskumu
v meštianskom dome na Kláštorskej ulici 35, ktorý
sa uskutočnil pod vedením G. Lukáča (KPÚ Prešov pracovisko Levoča), pochádza dlaždica s rozmermi
24,5‑25 x 23,5-24 x 5-5,5 cm, vyrobená z obyčajnej
železitej hliny (Nagy 2003, 123). Na lícnej strane sa
nachádza negatívne zhotovená kartuša v tvare srdca,
v ktorej sú umiestnené písmená CL (tab. II: 1). Tie
možno vysvetliť ako iniciály mesta Levoče - Civitas
Leutschoviensis. Dlaždica pochádza z 19. storočia (Čur
ný 2008a, 232). Zo zberu v Kostole sv. Jakuba pochádza prstovaná gotická tehla s rozmermi 29 x 3 x 8 cm
(Nagy 2003, 113, kat. č. 67). Archeologickým výskumom, ktorý sa uskutočnil pri mestskom opevnení
na južnej strane mesta opäť pod vedením G. Lukáča,
sa podarilo získať niekoľko torzovito zachovaných
exemplárov korýtkovej strešnej krytiny - mníšok,
s rozmermi 39 x 16-20 x 1,4-2,2 cm (Nagy 2003, kat.
č. 132, 133). V roku 1983 sa pracovníkom AÚ SAV pracoviska v Spišskej Novej Vsi pod vedením
F. Javorského podarilo na polohe Červená chyžka
preskúmať tehliarsku pec zo 16.-17. storočia, čomu
v rámci príspevku venujem osobitný priestor.

Letanovce-Kláštorisko, okr. Spišská Nová Ves
Z viacsezónneho archeologického výskumu
kartuziánskeho kláštora na Skale útočiska v Letanovciach, ktorý sa uskutočnil pod vedením
M. Slivku, pochádza väčší počet gotických prstovaných tehiel - prstoviek, ale aj dlaždíc, medzi
ktorými sa vyskytli ojedinelé zdobené exempláre.
Prstovky z Kláštoriska boli vyrobené z ťažkej železitej hliny a dotvrda vypálené, o čom svedčí ich
slinutý črep. Ich rozmery boli 24 x 11,5 x 7,2 cm
(tab. I: 1-3), 25,2‑26,5 x 13,2‑13,7 x 5,6 cm
a 27,5 x 13,4 x 6,3 cm. Nezdobené dlaždice mali
rozmery 19-19,5 x (?) x 3,5‑4,5 cm (Nagy 2003, 123,
kat. č. 97a, 97b). Na dvoch kusoch, ktoré boli
nájdené v kláštornej kaplnke sv. Margity a v jednej z mníšskych ciel, sa nachádza výzdoba. V prvom prípade ide o motív pozostávajúci z piatich
okrúhlych diagonálne rozmiestnených kartuší
s rastlinnými vzormi (tab. I: 6). Rastlinný motív
predstavuje pravdepodobne štylizovaný kvet ľalie.
Rozmery: 19,5 x 19 x 3 cm. Na zlomku druhej dlaždice sa nachádza nekompletný výzdobný motív.
Ide o zadné nohy štvornohého zvieraťa s krátkym
chvostom (tab. I: 7), pričom na základe analógií
z Rakúska a Nemecka ide s najväčšou pravde
podobnosťou o jeleňa (Adler 2000, 267, kat. č. 23.23;
23.24; Landgraf 1993, C1-C70). Obe zdobené dlaždice možno datovať do druhej polovice 15. storočia
(Nagy/Čurný 2009, 354). Výnimočným tehliarskym
výrobkom z Kláštoriska je nález keramických slnečných hodín zo záveru 15. storočia. Predstavuje
ich pozdĺžna doska s rozmermi 22,7 x 18,7 x 3,8 cm,
na lícnej strane ktorej sa nachádza pred vypálením
vyrytý ciferník a dva kruhové otvory slúžiace jednak na zavesenie a jednak na stylus - na nastoknutie tieňového kolíka (Slivka 1987, 181-188).

Markušovce, okr. Spišská Nová Ves
V roku 2006 realizoval AÚ SAV v Nitre pod vedením M. Bielicha archeologický výskum na hrade
v Markušovciach, ktorý bol zameraný na preskúmanie severovýchodného objektu hradného areálu
(Bielich 2008; Bóna et al. 2008). Z výskumu pochádza
malý súbor tehiel, pre ktoré je typické použitie silno
železitej hliny s prídavkom ostriva, piesku. V miestnosti 3 severovýchodného objektu hradu bola sondou
3 odkrytá dlážka z dlaždíc s rozmermi 27 x 27,5 x 5 cm
(tab. II: 2). Nachádzala sa pod úrovňou kachľovej pece
pravdepodobne z 19. storočia a nad kontextom 11,
čo pre jej datovanie napovedá, že vznikla v rozmedzí
polovice 16. až 19. storočia. Sondou 3 boli odkryté tri
dlážky. Na najmladšej, pravdepodobne z 19.-20. storočia, bola postavená dokumentovaná chlebová pec,
pod ktorou sa nachádzala deštrukcia barokovej kachľovej pece. Táto deštrukcia ležala na dlážke zloženej
z tehiel s rozmermi 21,2-22 x 15,6-16,5 x 5-5,8 cm (tab.
II: 5, 6). Neznačkované tehly dlaždicovitého formátu,
s dosiaľ na viacerých lokalitách dokumentovanými
rozmermi 22-25 x 15-16 x 4,7-5,7 cm, predstavujú tzv.
ploché renesančné tehly. S tehlami tohto charakteru
a rozmerov sa relatívne často stretávame napríklad
v Bratislave (Cheben/Bielich/Čurný 2007, 164, tab. 7: 6),
Pezinku, Holiciach (Hanuš et al. 2008, obr. 14: 3, 4),
na Oponickom hrade (Čurný 2008a, tab. 182: 2163,
2164), ale aj v Košiciach (Nagy 2003, 116, kat. č. 78)
a na ďalších lokalitách (Nagy/Čurný 2009, obr. 5d). Pri
ich datovaní sa prikláňam k zaradeniu do 17. storočia,
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pričom používanie tohto rozmeru nie je vylúčené
ani v 16. storočí. Pod dlážkou 2 bola zistená ďalšia
tehlová dlážka, ktorá bola zložená z tehiel s rozmermi
22,3-24,5 x 9,8-11,5 x 5,5-6,3 cm (tab. II: 8, 9). Tieto
tehly boli vypálené až do sklovita, v dôsledku čoho
nadobudli hnedofialovú farbu. Zaraďujem ich do obdobia gotiky. Zo zberu v areáli hradu pochádza ručne
robená tehla s rozmermi 26 x 15,2-15,4 x 5,1‑5,4 cm
(tab. II: 7) a zlomky ďalších dvoch tehiel, na ktorých
sú negatívne značky TJ a M. Práve stvárnenie značiek napovedá, že tieto tehly mohli byť vyrobené
najskôr až v závere 19. storočia, prípadne v priebehu
prvých dekád 20. storočia v niektorej z mechanizovaných tehelní v okolí Markušoviec (Čurný 2006,
55). Pri značke M (tab. III: 5) možno pravdepodobne
predpokladať spojitosť s menom Mariássy. V roku
1998 bol pod vedením F. Javorského z pracoviska
AÚ SAV v Spišskej Novej Vsi skúmaný interiér
Kostola sv. Michala v Markušovciach (Javorský 2000,
101). Archeologickým výskumom sa okrem iného
objavila dlažba z keramických dlaždíc s rovným
profilom, s rozmermi 19-20 x 18,5-19 x 2,7-4 cm (tab.
III: 1-4), ktorá pochádza zo 14. storočia (Nagy/Čurný
2009, obr. 3b).

Hlinica pod juhovýchodným úpätím Smižianskeho
lesa a na polohe Kvašné Lúky. Ide o tri nekompletné
značkované tehly typu povalovka, resp. pôjdovka, so
zachovanými rozmermi 27 x >21,5 x 5,5-6 cm. Tehly
boli vyrobená ručne, v drevenej alebo plechovej
forme, z obyčajnej železitej hliny, ktorá výpalom
získala charakteristickú červenú farbu. Ako plnivo
hlinenej masy bol použitý nepreosievaný piesok.
Rovnomernosť slinutia črepu tehiel indikuje výpal
vo vyspelejšej tehliarskej peci (napr. Hoffmannova
kruhovka). Na tehlách sa zachovali dve nekompletné
pozitívne, teda vystupujúco zhotovené značky rozložené v dvoch riadkoch. Pri prvej z nich je v spodnom riadku uvedený letopočet 1904, v ktorom sú
medzi číslami 9 a 0 vložené prekrížené banícke(?)
kladivká. V hornom riadku sa zachovali iba torzá
písmen, pri ktorých sa možno domnievať, že ide
o P alebo T a O (tab. III: 7, 8; Čurný 2008d). Druhá
značka pozostáva z písmen ...TAR ...GLO (tab. III: 9;
Čurný 2008e). S najväčšou pravdepodobnosťou ide
buď o časť firemného názvu tehelne, alebo o iniciály mena majiteľa, resp. nájomcu tehelne. Kladivká
používané v značkách na tehlách sú doposiaľ známe iba zo stredoslovenskej banskej oblasti (Banská
Hodruša-Jalšová, Banská Štiavnica, Kozelník, Nová
Dedina, Pukanec, Štiavnické Bane, Vyhne, Žarnovica), kde ich možno datovať od 18. po 20. storočie
(Šteffek 2007, 128; 2008, obr. na str. 159; www.latera
rius.eu). Povalové tehly sa používali na dláždenie
podkrovných priestorov a vyskytujú sa v nálezoch
tak z mestského (Bratislava, Nitra, Nové Mesto nad
Váhom), ako aj z vidieckeho prostredia (Lukáčovce
pri Nitre, Markušovce). Každopádne však súvisia
s aplikáciou protipožiarnych opatrení, ktoré sa začali
vo výraznejšej miere uplatňovať od druhej polovice
18. storočia, v praxi však aj omnoho neskôr.

Podolínec, okr. Stará Ľubovňa
V roku 2008 uskutočnil AÚ SAV - pracovisko Spišská Nová Ves pod vedením M. Sojáka archeologický
výskum v Podolínci na Mariánskom nám. 29 - na
parcele č. 601 s meštianskym domom v severovýchodnej časti jeho historického jadra. Z výskumu
pochádza jedna značkovaná tehla, ktorá bola vyrobená z obyčajnej železitej hliny s pieskom, vyformovaná v tehliarskom lise a dotvrda vypálená, čím
získala červenobordovú farbu. Na základe veľmi
tvrdého výpalu je možné predpokladať vypálenie
v kruhovkovej tehliarskej peci. Značku predstavujú
písmená UJ vsunuté do seba a negatívne stvárnené (tab. III: 6). Rozmery tehly 30,5 x 14,7 x 6,3 cm
nenasvedčujú, že jej výrobcovia by sa pridržiavali
ustálenej normy 29 x 14 x 6,5 cm, ktorá bola ustanovená v roku 1883. To by nebolo ničím výnimočné,
nakoľko sa tento predpis dostával do praxe pomaly,
navyše existovalo od neho niekoľko výnimiek, aké
poznáme z konca 19. storočia napríklad z maďarského Györu (Lövei 2002, 229, pozn. 80). Výklad
značky je zatiaľ neznámy, no pravdepodobne ide
o iniciály mena majiteľa tehelne. Datovanie: prvá
polovica 20. storočia (Čurný 2008c).

Spišská Belá, okr. Kežmarok
Z archeologického výskumu na námestí v Spišskej
Belej, ktorý v roku 2008 pod vedením M. Sojáka
realizoval AÚ SAV - pracovisko Spišská Nová Ves,
pochádza súbor šiestich značkovaných tehiel,
niektoré z nich sa dochovali iba v zlomkoch. Z muriva dokumentovanej kanalizácie pochádzajú dve
tehly so značkou v tvare zrkadlovo obráteného
a pozitívne stvárneného čísla 1 a negatívne stvárneného útvaru v tvare písmena O. Rozmery týchto
tehiel, t. j. 29,5 x 15 x 6,7 cm a 30 x 14,5-14,8 x 6,5 cm,
nepodliehajú norme z roku 1883. Podľa stôp po
tehliarskej stieračke na rubovej strane oboch tehiel
je evidentné, že boli vyrobené ručne v tehliarskej
forme. Pri zhotovení značky 1 došlo k chybe, a síce
k nepochopeniu potreby zrkadlového premietnutia
jej negatívu na dne tehliarskej formy, čím sa dospelo k opačnému efektu (tab. IV: 1). Aj negatívne

Smižany, okr. Spišská Nová Ves
Zo Smižian sú doposiaľ evidované tehly z dvoch
polôh. Získané boli počas terénnych aktivít AÚ
SAV - pracoviska v Spišskej Novej Vsi v rokoch
2007 a 2008 na polohe nad ľavým brehom potoka
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vyhotovený útvar v tvare písmena О možno považovať za tehliarsku značku, avšak v hrubej mase
hliny nedokonale odtlačenú a tým aj nečitateľnú
(tab. IV: 2). Pri číslovkách vo funkcii tehliarskych
značiek predpokladám, že mohli slúžiť na označovanie jednotlivých vsádzok tehiel pripravených na
výpal. Ten sa mohol diať najmä v neperiodických
tehliarskych peciach typu kruhovka. Obidve tehly
datujem na koniec 19. storočia až do prvej polovice
20. storočia. Na štyroch odobratých zlomkoch tehiel zo zásypových vrstiev na skúmanom námestí
sa dochovali dve značky: VIII (tab. IV: 4, 6) a XII?
(tab. IV: 3, 5). Obidve sú stvárnené negatívne a sú
umiestnené v rovnako negatívnych kartušiach
obdĺžnikového tvaru. Tehly boli vyrobené z obyčajnej železitej hliny s pieskom, pričom vo výrobe
niekoľkých z nich sa uplatnila aj tehlová drvina. Na
ich výrobu bol použitý mechanizovaný tehliarsky
lis. Čo sa týka ich rozmerov (29,5 x 14 x 6-6,5 cm),
je tu badať príklon k normalizovaným rozmerom
z roku 1883. Menšie odchýlky v rozmeroch súvisia
so zmršťovaním hmoty tehiel pri sušení a výpale.
Výklad značiek je rovnako neznámy. Zatiaľ možno
iba polemizovať o tom, či rímskymi číslami neboli
označené jednotlivé vypaľované vsádzky tehiel,
teda podobne, ako to bolo v predchádzajúcom
prípade. Protiargumentom je však ich umiestnenie
v kartušiach. Datovanie: koniec 19. až prvá polovica
20. storočia (Čurný 2008c).

odtlačené vo forme, majú hranatý obdĺžnikový tvar.
O týchto kusoch predpokladám, že sa na konštrukciu strechy dostali dodatočne, pri niektorej z neskorších, pravdepodobne novovekých opráv. Uvedená
glazovaná plochá strešná krytina musela byť mimoriadne nákladná a predstavovala zákazku špičkovej
kvality svojej doby (Čurný 2008a, 207). V Uhorsku
je z obdobia stredoveku glazovaná strešná krytina
známa iba z kráľovského paláca v Bude, kde ju ešte
v roku 1663 zaznamenal turecký cestovateľ Cselebi
Evlija (Végh 1994).
Spišská Nová Ves, okr. Spišská Nová Ves
V roku 2003 uskutočnilo pracovisko AÚ SAV
v Spišskej Novej Vsi záchranný archeologický výskum na nádvorí farského Kostola Nanebovzatia
Panny Márie. Tesne pred západným okrajom kostola, bezprostredne pred hlavným vstupom a vežou
bola preskúmaná krypta z obdobia novoveku (Soják
2004b, 341, 342). Jej vnútorné priečky boli vybudované z tehiel s pozitívne stvárnenými značkami
zloženými z písmen IS (21 x 15,5 x 5,5‑6 cm - tab.
VI: 3), CES (v ligatúre; 27 x 14,5-15 x 6 cm - tab.
VI: 1) a v tvare srdca (21,5 x 15,6-16 x 5,7-5,9 cm tab. VI: 4). Tehly mali nerovnaké rozmery, ktoré
oscilovali v rozmedzí od 1 do 2 cm. Krypta bola
vybudovaná zrejme už v 17. storočí, tehlové priečky
v jej vnútri (mladšia stavebná etapa) pochádzajú
z druhej polovice 18. storočia (Soják 2004b, 342).
V roku 2008 počas archeologického výskumu v Spišskej Novej Vsi na Radlinského ceste sa vo výkope
pre optický kábel našla kompletná tehla s rozmermi 29,5 x 15 x 6,5 cm a s pozitívne vyhotovenou
značkou ET v negatívnej obdĺžnikovej kartuši (tab.
IV: 7; Čurný 2008f). Podobne ako v prípade nálezu
rovnako značenej tehly z kaštieľa v Kluknave, ide
o výrobok Zjednotených tehelní (Egyesült téglagyár)
majiteľa Petra Jakaba v Košiciach na Moldavskej
ceste (Duchoň 2007, 10), odkiaľ sa na Spiš dostala
s najväčšou pravdepodobnosťou železničným
transportom. V roku 2009 počas archeologického
výskumu na parcele s objektom spišskonovoveskej
konzervárne zozbieral M. Soják pri jeho asanácii
značkované tehly z konca 19. a začiatku 20. storočia.
Tehlu s rozmermi 28,5‑29 x 14,2 x 6,5 cm a s negatívnou značkou TJ (tab. IV: 10) a tehlu s rozmermi
28 x 13,5 x 5,8-6 cm a s pozitívnou značkou Sch
v obdĺžnikovej kartuši (tab. IV: 9). Ďalšia tehla, s rozmermi 28,5 x 14 x 6-6,3 cm, bola opatrená číslicami
378, ktoré boli vyryté do ešte vlhkého výrobku pred
vypálením (tab. IV: 8).

Spišská Kapitula, okr. Levoča
Jedným z významných prejavov vysokej úrovne
a vyspelosti gotického staviteľstva na Slovensku je
použitie glazovanej strešnej krytiny. Pochádza z pôvodného gotického krovu nad pohrebnou kaplnkou
Zápoľských v Katedrále sv. Martina v Spišskej
Kapitule, ktorá bola vystavaná v rokoch 1488-1493
a odkiaľ niekoľko reprezentatívnych exemplárov
zachránili pracovníci KPÚ Prešov. Ide o keramické
škridly so zaobleným ukončením so segmentom,
resp. úkosom, tzv. bobrovky, ktorých spravidla
spodná tretina je pokrytá transparentnou glazúrou
žltej alebo zelenej farby (tab. V: 1-4). Ich rozmery
sú 33,5-34,3 x 18,2-19 x 1,6-2 cm. Táto krytina bola
vyformovaná v tehliarskej forme bez dna, o čom
svedčí zdrsnený povrch lícnej strany od podsypu
a stopy po stieračke na rubovej strane, na ktorú bol
dodatočne pripevnený ručne formovaný nos. Nos
má tvar poloblúkovitého háku, resp. v jednom prípade má kvadratický tvar (Nagy 2003, kat. č. 126).
Zdrsnená strana škridiel je prekrytá glazúrou. Medzi škridlami sa vyskytli aj exempláre s rozmermi
34,3 x 18,7 x 1,7-2 cm a 33,5 x 18,2 x 1,6‑2 cm (Čurný
2008a, tab. 204: 2383; 205: 2389), ktoré majú glazované až dve tretiny plochy lícnej strany a ich háky,

Spišské Podhradie, okr. Levoča
Z prieskumu M. Furmana (KPÚ Žilina), uskutočneného v širšom okolí historického jadra Spišského
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Podhradia v rokoch 2008-2009, pochádzajú nálezy
značkovaných a nepálených tehiel. Miestom nálezu je starší jednopodlažný dom s kamennými
obvodovými stenami a vnútornými priečkami
z pálených a nepálených tehiel. Pálené tehly, s rozmermi 27,5-28 x 13,5-14,5 x 6,7-7 cm, boli opatrené
negatívne vyhotovenou značkou SKS (tab. VI: 2).
Tehly boli vyrobené strojovo z obyčajnej železitej
hliny s pieskom a boli dotvrda vypálené. Datovanie: záver 19. až prvá polovica 20. storočia. Výklad
značky je predbežne neznámy. Nepálená tehla má
rozmery 31-31,5 x 17,5 x 14,5-15 cm (tab. VI: 7, 8).
Je vyrobená z menej železitej svetlohnedej hliny
s kamienkami, do ktorej bol na odľahčenie dôkladne vmiesený organický materiál - stonky a listy
rastlín. Vďaka záznamom z etnografie pomerne
podrobne poznáme výrobu nepálených tehiel, a to
hlavne z oblasti Záhoria. Tam vyrábané nepálené
tehly sa triedili na tzv. osminy, deviny, dvanástky
a pätnástky (Mruškovič 1975, 73-75) - vždy podľa
výšky (hrúbky). Prezentovaná tehla zo Spišského
Podhradia, ktorú možno datovať do 19. až do prvej
polovice 20. storočia, predstavuje zrejme jednu
z tehiel „pätnástok“.

s gotickou stavebnou fázou na konci 13. až začiatku
14. storočia možno spojiť ojedinelý nález prstovanej
tehly s rozmermi ? x 14 x 8,5 cm (Nagy 2003, 111, kat.
č. 65). Z renesančnej prestavby hradu, ktorá sa realizovala v rokoch 1553-1556, pochádzajú dve dokonale hranolovité tehly s rozmermi 28,5 x 14,5 x 8,5 cm
(Nagy 2003, 114, kat. č. 72).
Žehra, okr. Spišská Nová Ves
Zo Spišského hradu, s jedným z najrozsiahlejších
opevnených areálov v strednej Európe, ktorého počiatky je potrebné hľadať na prelome 11. a 12. storočia,
pochádza viacero nálezov stavebnej keramiky. Na
románskom predhradí hradu bola nájdená stredoveká tehla s rozmermi 28 x 15,5 x 8 cm (Nagy 2003,
kat. č. 59). Zo sekundárnej polohy v románskom
paláci pochádzajú tri gotické prstované tehly s rozmermi 30 x 12,3-13,5 x 7,5 cm (Nagy 2003, kat. č. 64,
68). Z tej istej nálezovej situácie pochádzajú aj rovnako datované zlomky štyroch dlaždíc s rozmermi
23 x 18‑18,5 x 3,5‑4,5 cm. Po ich podrobnejšom štúdiu
mohol P. Nagy konštatovať, že štruktúra použitej
hliny je jemná a bez viditeľných prímesí a že ich lícna
strana bola povrchovo upravená tzv. metličkovaním
(Nagy 2003, 126, kat. č. 98, 106, 107). Archeologickým
výskumom, uskutočneným pod vedením M. Sojáka
(AÚ SAV - pracovisko Spišská Nová Ves) a A. Karabinoša (KPÚ Košice - pracovisko Spišská Nová
Ves so sídlom v Levoči) v Kostole sv. Ducha v roku
2006, sa v sondách I, II, VI/06 prišlo na podlahu z neskorogotických pálených dlaždíc (Chalupecký/Soják/
Karabinoš 2007, 10, 11; Soják 2008, 155) s rozmermi
20 x 19 x 3,2 cm. Dlaždice mali rovný profil a rubovú
stranu zdrsnenú od podsypu pieskom (tab. VI: 5, 6).

Spišské Vlachy, okr. Spišská Nová Ves
V pôvodnom meštianskom dome na Námestí
SNP 18 v Spišských Vlachoch našiel G. Lukáč (KPÚ
Prešov - pracovisko Levoča) kompletný exemplár
plochej strešnej krytiny s polooblúkovitým zakončením bez úkosu, tzv. bobrovku. Na jej lícnej strane sa
nachádzajú stopy po hladení. Nos má tvar poloblúka a jeho výška je 3 cm. Rozmery: 32,5 x 15 x 1 cm
(Nagy 2003, kat. č. 131). Datovanie nie je konečné,
no na základe toho, že nos je odtlačený do formy,
sa prikláňam k zaradeniu predmetného exemplára
do novoveku.

Tehliarske pece

Spišský Štiavnik, okr. Poprad

Najpočetnejšími archeologickými prameňmi
k tehliarskej výrobe sú v prvom rade samotné
tehliarske výrobky a, samozrejme, aj tehliarske
pece - výnimočne sa zachovávajúce zariadenia na
finalizáciu pracovného postupu výroby tehiel. Za
posledné roky bolo možné vyhodnotiť archeologické nálezy tehliarskych pecí z Chotína (15. stor.;
Čurný/Romsauer 2009) a z Iže (19.-20. stor.; Čurný/Ha
nuliak/Kuzma 2008), okrem ktorých je zo Slovenska
známa aj tehliarska pec z Bratislavy (14. stor.; Baxa
1978, 33). Pri tehliarskych peciach možno rozlíšiť, či
ide o pece s dočasnou konštrukciou (miliere), alebo
o pece so stabilnou konštrukciou (žiarovkové). Kým
miliere sú archeologicky iba minimálne postrehnuteľné, pri žiarovkových peciach ide v zásade o analogicky sa vyskytujúcu konštrukciu pozostávajúcu
z murovanej alebo v teréne vyhĺbenej vypaľovacej

Z povrchového prieskumu, ktorý na mieste
zaniknutého cisterciátskeho kláštora v Spišskom
Štiavniku uskutočnil G. Lukáč (KPÚ Prešov - pracovisko Levoča), pochádza dokonale hranolovitá
tehla s rozmermi 27,5 x 15 x 6 cm. Na jej lícnej strane
sa nachádza nevýrazná a slabo čitateľná pozitívne
vyhotovená tehliarska značka v tvare zdvojenej
kružnice, so špicmi uprostred vnútornej kružnice
(Nagy 2003, 110, kat. č. 58). Tehla pochádza pravdepodobne z obdobia novoveku.
Stará Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa
Zo zberov uskutočnených P. Glosom (KPÚ Prešov) na Ľubovnianskom hrade pochádza niekoľko
stredovekých a novovekých tehiel. Pravdepodobne
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komory, v spodnej časti členenej dvomi až piatimi
zaklenutými vypaľovacími kanálmi. Na území Spiša
boli v minulosti vďaka terénnym aktivitám F. Javorského archeologicky zdokumentované dve tehliarske pece - v Levoči a Kamienke. V nasledujúcom
texte uvádzam stručný pohľad na ich konštrukciu,
kapacitu, spôsob prevádzky, datovanie a historické
súvislosti spojené s ich existenciou.

korešponduje s poslednou písomnou zmienku
o tehliarovi v daňových súpisoch mesta Levoča
z roku 1696. Niekedy po tomto roku bola výroba
v peci natrvalo prerušená a jej torzo sa časom začalo
používať na iné účely (Čurný/Javorský, v tlači).
Kamienka, okr. Stará Ľubovňa
V roku 1984 sa F. Javorskému podarilo v chotári
dnešnej Kamienky lokalizovať zaniknutú stredovekú dedinu Petri villa (Petersdorf) na polohe Petroviany, ktorá sa nachádza asi 1 km severne od obce,
po oboch stranách cesty do Stráňan a Veľkého Lipníka v doline miestneho potoka Kamienka. Lokalita
je vymedzená trojuholníkom z kót 627,6 na severe,
646,2 na juhozápade a 655,3 na východe a prechádza
ňou stará poľná cesta vedúca na sever ku korytu potoka Riečka. Archeologický výskum sa tu uskutočnil
formou terénnych obhliadok počas rozsiahlych
meliorizácií polí. V profiloch melioračných rýh sa
podarilo identifikovať niekoľko zahĺbených sídliskových objektov s vrstvami uhlíkov a popola. Na
základe nepočetného črepového materiálu ich bolo
možné datovať do 14.-16. storočia. Zistené objekty
súvisia so zaniknutou dedinou Petri villa. Priamo
na lokalite sa koncom 19. storočia nachádzala
tehelňa. Svedčí o tom rozsiahla exploatácia hliny,
ktorá zničila stredoveký horizont lokality, a stopy
po vypaľovaní tehiel, zistené na dvoch miestach.
Stopy po pálení tehiel dovoľujú predpokladať, že
tehly sa pálili v peciach bez stabilnej konštrukcie
- v milieroch. Miliere stáli na dvoch miestach, na
ktorých sa zistila až 30 cm hrubá vrstva drobných
úlomkov tehiel, a kde bolo aj podložie silne prepálené. V blízkosti týchto pecí boli nejaké stavby
kolovej konštrukcie, z ktorých sa našli časti kolov
v jamách. Môžeme sa domnievať, že išlo o sušiarne
tehiel, ktoré sa obyčajne nachádzali v tesnej blízkosti
miliera, kam sa prevážali na fúrikoch. Bližšie údaje
o rozmeroch zistených estrichov milierov a napríklad o defektných výrobkoch z vypaľovania autor
výskumu F. Javorský (1985) neuvádza. Na datovanie
zistených milierov v Kamienke nemáme k dispozícii
žiadne informácie okrem zistenia F. Javorského, že
tehelňa pochádza z konca 19. storočia. Prihovárali
by sa za to aj časti nevyhnitých drevených kolov,
ktorých zvyšky v kolových jamách F. Javorský
opísal. Životnosť takýchto drevených konštrukcií
mohla byť maximálne niekoľko generácií. K problematike identifikácie milierových tehliarskych pecí
je ešte potrebné podotknúť, že ich archeologické
doklady bývajú niekedy sporné, nakoľko sa po
nich dochovávajú iba vypálené dná. Doposiaľ boli
archeologicky preskúmané iba v moravskej Mohelnici, kde sú datované do neskorého stredoveku
(Goš 1978, 207).

Levoča, okr. Levoča
Vznik tehelne v Levoči súvisí s opatreniami mestskej rady po zničujúcom požiari v roku 1550. V tom
roku doviedol Peter Faygel do Levoče kráľovského
kamenára a murára Jakuba, ktorý požiadal mestskú
radu, aby mu poskytla drevo a pridelila miesto na
postavenie tehelne, v ktorej bude vyrábať podlhovasté a štvorcové tehly, 1000 kusov pod 1 zl. 50 d.
Jeho žiadosti sa vyhovelo, preto je možné predpokladať, že tehelňu založil (Slivka 1980, 27, pozn.
13). Záchranným archeologickým výskumom pod
vedením F. Javorského v roku 1983 sa túto tehelňu
podarilo identifikovať na polohe Červená chyžka,
na JJV okraji intravilánu Levoče (Javorský 1984, 100).
Produkcia tehelne bola určená pre potreby mesta,
čomu by mohla zodpovedať aj jej kapacita. Na základe zdokumentovaných rozmerov vypaľovacej
komory pece (vonkajší obvod: 9,9-10,4 x 8,3-8,5 m,
vnútorný obvod: 7-7,1 x 6-6,1 m; tab. VII: A) a odhadnutej výške jej vypaľovacej komory (3 m) by sa
pri priemerných rozmeroch tehiel 26,2 x 13,4 x 6 cm
(tab. II: 3, 4) mohlo vypáliť v peci naraz okolo 60 500
až 60 700 tehiel. Obvodové steny vypaľovacej komory boli kamenné a z vnútornej strany obmurované tehlami (tab. VII: B). Samotná komora pece bola
pri základni rozdelená pomocou troch tehlových
múrikov na štyri, pôvodne prerušovane zaklenuté
vykurovacie kanály ústiace v čelnej stene pece (tab.
VII: C). Vykurovacia komora pece bola zrejme tiež
zaklenutá a splodiny z horenia boli odvádzané
pomocou komína, čomu nasvedčuje zosilnenie
základu severnej obvodovej steny pece. Bočné steny
vypaľovacej komory pece boli s vysokou pravdepodobnosťou prelomené dvomi, v rôznych výškach sa
nachádzajúcimi obslužnými otvormi slúžiacimi na
závoz a vývoz vsádzok tehiel. Pri peci je potrebné
ešte predpokladať predpecnú jamu, obsluhovací
priestor, avšak vzhľadom na charakter výskumu
sa bádanie muselo obmedziť iba na preskúmanie
samotného telesa pece (tab. VII: D, E). Podobný
typ pece je z európskeho prostredia známy od
16.-17. storočia. Zánik pece možno určiť na základe archeologickej situácie a nálezov z deštrukcie
vo vnútri telesa pece a rovnako napovedajúce sú
v tomto zmysle aj písomné pramene. Nález denára
Leopolda I. z roku 1694 z ohniska v deštrukcii pece
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Z celoslovenského hľadiska jedinečné a významné
informácie o podmienkach tehliarskej výroby na
prelome 18. a 19. storočia na príklade hospodárskych
účtov tehelne v Smolníku a Smolníckej Hute publikoval J. Surovec zo Štátneho ústredného banského
archívu v Banskej Štiavnici (Surovec 2008). Ich stručné zhrnutie umožňuje preniknúť do historiografie
spišského tehliarstva a takto vykresliť jeho pomerne
plastický obraz. Tehelňa v Smolníku bola založená
v roku 1787 ako erárna tehelňa s murovanou pecou
a šopou, s rozpočtom na stavbu 403 zl. 13¼ gr. Jej
produkty boli určené na výstavbu banského domu,
pivovaru a sýpky. Plat tehliara bol 90 gr. za 1000
vyrobených tehiel. Na jednu vsádzku sa v peci vypálilo 25 tisíc tehiel. Od počiatku tehliarskej výroby
v Smolníku tehelňa zápasila s nedostatkom kvalitnej
hliny. V zachovaných záznamoch za účtovný rok
1790/1791 sa uvádzajú výdavky za nakopanie hliny
pre budúci rok, palivové drevo a nákup 12 grací a 12
čakanov, ktoré činili 40 zl. Podľa výkazu za obdobie
rokov 1793-1797 sa v smolníckej tehelni vyrobilo
391 180 tehiel, pričom výrobná cena 1000 tehiel bola
4 zl. 28 gr., podľa čoho bola uznaná opodstatnenosť
predajnej ceny 4 zl. 30 gr. na určitú dobu. V roku 1800
bola tehelňa premiestnená do Smolníckej Huty, kde
sa na polohe Landstrasse nachádzala kvalitnejšia
hlina. Od roku 1801 bola stanovená výrobná cena za
1000 tehiel na 5 zl. 10 gr. Výpal v peci v tom období trval 12 dní a 7 nocí, pričom sa na vypálenie tisíc kusov
tehiel počítalo so spotrebou jednej siahy naštiepaného
dreva. V tom istom roku bola stanovená cena za predaj 1000 kusov tehiel na 5 zl. 45 gr. pre erárne závody
a na 6 zl. pre súkromníkov. Tehelňa aj naďalej produkovala málo kvalitné tehly, o čom svedčia viaceré
odporúčania, aby sa do tehliarskej hmoty nepridával
piesok obsahujúci vitriol (kyselinu sírovú). V roku
1814 sa zvýšila predajná cena 1000 kusov tehiel z 8 zl.
na 10 zl. kvôli zvýšeným výrobným nákladom. Medzi
ne sa rátal plat tehliara a výdavky na nakopanie hliny
a dovoz piesku. V roku 1815 sa predajná cena zvýšila
na 12 zl., nakoľko výrobné náklady boli 11 zl. 30½ gr.
O rok na to bola dokončená stavba novej tehliarskej
pece. Erárna tehelňa až v roku 1822 začala vykazovať
zisk 21 zl. 33¼ gr. Po prerátaní rozdielov v nákladoch
na prevádzku tehelne a zistení ložiska kvalitnejšej
hliny sa v roku 1825 rozhodlo, že tehelňu presťahujú
na hlinisko k hute na výrobu kyseliny sírovej v Smolníckej Hute. Z neskoršieho obdobia (1827, 1834) sa
k existencii erárnej tehelne viažu zmienky o dodaní
nevyhnutne potrebných foriem na tehly v sume 6 zl.,
o prijatí Jána Prestla z Nižného Medzeva na miesto
tehliara za mzdu 3 zl. za 1000 kusov tehiel (neskôr
3 zl. 15 gr.), o nutnosti opraviť strechu na tehliarskej
šope a zaobstarať potrebné náradie na prácu, o početných krádežiach tehiel v tehelni, aj o živelných
pohromách, ktoré zničili väčšie množstvá vyhotove-

Prvými historickými prameňmi zmieňujúcimi
sa aj o tehliarstve na Spiši začíname disponovať až
pre obdobie mladšieho novoveku. Avšak, či už ide
o písomné, kartografické pramene, či o pramene
inej povahy, informácie, ktoré je z nich možné
čerpať, sú pomerne lakonické. Tento stav je však
viac-menej podobný aj v ostatných častiach našej
krajiny, čo súvisí s celkovým postavením tehliarstva. Tehliarstvo patrilo k tzv. čiernym remeslám,
ako bolo napríklad dechtárstvo, vápenníctvo,
uhliarstvo a výroba potaše. Pri týchto remeslách
sa nevyžadovala väčšia miera jeho organizovania.
Všetky ostatné remeslá sa hlavne z ekonomických
a obranných dôvodov združovali v cechoch, ktoré
boli zárukou nedotknuteľnosti ich záujmov. Cech
tehliarov v Uhorsku nikdy nevznikol (Houdek 1943,
35). Zovšeobecnene možno povedať, že spoločenský status tehliarov nebol vysoký. Vykonávali
ťažkú prácu, ktorá nebola najlepšie odmenená.
Zvykom bolo, že spolu s tehliarom pracovala celá
jeho rodina a takéto tehliarske rodiny často putovali za svojou prácou. Okrem usadených tehliarov,
pracujúcich napríklad v službách mesta alebo ako
poddaní u šľachtica, existovala aj početná skupina
tehliarov odkázaných na dopyt po ich službách.
Takíto tehliari a ich rodiny zrejme nevzbudzovali
u domáceho obyvateľstva ani rešpekt, ani úctu, skôr
naopak. Nazdávam sa, že tehliarski remeselníci sa
pohybovali až na okraji spoločnosti (Čurný 2008a,
117-119). Ďalším momentom, ktorý spôsobil absenciu zmienok o tehliarstve a tehliaroch v širšom
spoločenskom rámci, a to tak v mestách, ako aj na
vidieku, je dlhodobé prežívanie nepálených a iných
lacnejších nehorľavých materiálov v dobovom
staviteľstve. Tento stav sa v Uhorsku začal meniť
až postupne, s nástupom osvietenstva. V prípade
oblasti Spiša ho môžeme dokumentovať na príklade
nariadenia Spišskej stolice o stavaní domov z roku
1789. Z dôvodu častých a ničivých požiarov sa ním
prikazuje pri výstavbe obytných a hospodárskych
objektov používať kameň a pálené alebo nepálené,
ale dobre vysušené tehly (Horváth 1955, 116-118).
Od konca 18. storočia zaznamenávame najmarkantnejší nárast zakladania tehelní v súvislosti
s tereziánskymi stavebnými nariadeniami, ktoré pri
stavbách príbytkov odporúčali používať hlinu a šetriť lesy (Kovačevičová 1987, 94). Preto v oblastiach
s potrebnými surovinovými zdrojmi a odbytom
bola podľa písomných prameňov už krátko nato
zachytená existencia produkujúcich tehelní. Ako už
bolo naznačené, na Spiši tento trend v stavebníctve
začal najprv v mestách, na vidiek sa dostával až
postupne a oneskorene.
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Tabela 1. Tehelne na Spiši podľa súpisu z roku 1892 (Jekelfalussy 1892).
Obec

Maďarský názov

Okres

Župa

Názov tehelne / majiteľ

Bušovce

Busócz

KK

Spiš

Schindler Károly a Józef

Domaňovce

Domán

LE

Šariš

Wieland Arthur

Jablonov

Almás

LE

Spiš

Szepesi püspöki uradalom (Spišský biskupský úrad)

Krompachy

Krompach

SN

Spiš

Krompach város (Mesto Krompachy)

Markušovce

Márkus-Csépánfalu

SN

Spiš

Propper Sándor

Nálepkovo

Merény

GL

Spiš

Merény város (Mesto Nálepkovo)

Poprad

Poprád

PP

Spiš

Strampf G. A.

Poprad - Matejovce

Mateócz

PP

Spiš

Mateócz város (Mesto Matejovce)

Poprad - Veľká

Felka

PP

Spiš

Vdova Fábry Amália, Krampacher E. M. synovia

Smižany

Szepes-Sümeg

SN

Spiš

Kula György, Puhala János

Smolník

Szmolnok

GL

Spiš

Szmolnok város téglagyára (Mestská tehelňa Smolník)

Spišská Nová Ves

Igló

SN

Spiš

Fischer Józef, Kodech János

Spišský Štiavnik

Savnik

PP

Spiš

Szepesi püspökség téglagyara (Spišská biskupská tehelňa)

Švedlár

Svedler

GL

Spiš

Svedlér város téglagyara (Mestská tehelňa Švedlár)

Údol

Uják

SL

Šariš

Alapi S. Attila

Veľká Lomnica

Nagy-Lomnicz

KK

Spiš

Késmárki bank (Kežmarská banka)

Mieru poznania tehliarstva na Spiši približne od
polovice 19. po polovicu 20. storočia dokumentuje
prehľad, zostavený na základe excerpcie prameňov vzťahujúcich sa buď k lokálnym tehliarskym
prevádzkam, alebo k dobovým celokrajinným
súpisom.
Mesto Levoča v polovici 19. storočia vlastnilo tehelňu. Dozvedáme sa to z inventára pri príležitosti
jej prenájmu v apríli 1849. Inventár obsahoval dvadsať drevených okovaných foriem na tehly, jednu
železnú formu na oblúkovitú krytinu, tri železné
formy na krytinu, sedem pracovných stolov, tzv.
štokov, päť pracovných stoličiek, šestnásť tragačov,
krompáče, motyky, naberačky na vodu (Herman
1980, 163, pozn. 1). Podľa počtu pracovných pomôcok zrejme išlo o väčšiu ručnú výrobu.
Dosť podrobným prehľadom, informujúcim nás
o názvoch a majiteľoch tehelní v Uhorsku na konci
19. storočia, je zoznam majiteľov a nájomcov tehelní
z roku 1892 (Jekelfalussy 1892, 1745-1754, 2038, 2039,
2074, 2322-2324). Pri podrobnejšom štúdiu tohto
dokumentu sa okrem iného dozvedáme, že tehelne
sa nachádzali minimálne na 121 lokalitách v rámci
dnešného Slovenska (Čurný 2008a, príloha 1; Čurný/
Jelínek 2009, 85). Na území dnešného Spiša, ktoré sa
v predmetnom dokumente delilo medzi Spišskú
a Šarišskú župu, boli dovedna zaznamenané tehelne
na šestnástich lokalitách (tabela 1).

ných nevypálených tehiel. Krádeže tehiel neprestali
ani neskôr, preto sa v roku 1843 odporúčalo, aby
vypálené tehly dočasne uskladňovali v „klenbovej
miestnosti“, t. j. pravdepodobne priamo v tehliarskej
peci. Podľa vyhotoveného výkazu vyrobených tehiel
za roky 1832-1842 bola stanovená predajná cena 1000
kusov tehiel za 5 zl. 56 gr. pre kráľovské závody a 6 zl.
32 gr. pre súkromníkov, v roku 1850 činila pre erárne
závody už 7 zl. 40 gr. a pre súkromníkov 8 zl. 26 gr.
V zázname z roku 1852 sa uvádza, že hrnčiarsky
majster Zimermann vyrobil 18 000 kusov tehiel po
4 zl. 30 gr. za 1000 kusov. Vzhľadom na privysoké
náklady spojené s opravou tehelne sa v roku 1857
navrhlo jej presťahovanie opäť na Landstrasse, čo sa
v roku 1861 aj zrealizovalo a v roku 1862 už tehelňa
nanovo produkovala. Predajná cena za 1000 kusov
tehiel v roku 1863 bola 8 zl. 60 gr. pre erár a 9 zl. 46 gr.
pre súkromníkov. Posledné údaje o tehelni z roku
1871 hovoria o schválení mzdy pre tehliara vo výške
7 zl. 50 gr. za 1000 vyrobených tehiel a tiež o odsúhlasení predajných cien za 1000 tehiel, a to 13 zl. 44 gr.
pre erárne potreby a 14 zl. 79 gr. pre súkromníkov
(Surovec 2008, 84-86).
Jednu z najstarších zmienok o tehliaroch na Spiši
v 18. storočí poskytuje výkaz o počte majstrov,
tovarišov a učňov v Kežmarku v roku 1780, podľa
ktorého tu v tom čase pôsobil jeden tehliar so štyrmi
tovarišmi (Lengová 2006, tabuľka 3, pozn. 128).
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Obr. 1. Tehelňa v Spišskej Novej Vsi. Fotografia z roku 1910 (Archív tehelne STOVA, Spišská Nová Ves).

V súčte rómskeho obyvateľstva v Uhorsku z roku
1893 sa uvádza aj počet rómskych tehliarskych pracovníkov a nádenníkov pracujúcich pri stavbách,
ktorých bolo v tom období 15 000 (Kollárová 2003,
808). Tento zdanlivo vysoký počet v porovnaní
s počtom tehelní na Slovensku a počtom osôb
zamestnaných v tehliarstve po roku 1900 (Čurný
2008a, 79, 80) súvisí so svojpomocnou výrobou tehiel, ktorá v danom období dominovala na slovenskom vidieku. Tú väčšinou vykonávali rómski obyvatelia. Zvyčajne pred zimou si nakopali potrebnú
hlinu a v lete ju spracovávali na tehly, z ktorých
časť sa mohla vypáliť napríklad v milieroch, ale
väčšia časť sa používala iba usušená. Tento prístup
sa zachoval až do päťdesiatych až šesťdesiatych
rokov 20. storočia. Ilustruje to najspoľahlivejšie
identifikovaný súpis rómskej populácie na Slovensku z roku 1924. Podľa neho na východnom
Slovensku žilo viac ako 24 200 Rómov a v bývalých
správnych okresoch Kežmarok, Levoča, Poprad,
Rožňava, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves
a Stará Ľubovňa, v ktorých sa nachádzalo cca 6000
Rómov, boli najpočetnejšie (cca 2,4% z celkového
počtu) zastúpení výrobcovia tehiel z nepálenej
hliny, tzv. blatorobotníci alebo valkoví Cigáni,
váľkari - výrobcovia váľkov (Jurová 2001).
Zaujímavou zmienkou, informujúcou nás o lokálnej a dočasnej výrobe tehiel na Spiši, je údaj vzťahujúci sa na výstavbu pútnického Kostola Navštívenia
Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči v roku
1906. Zásobovanie stavby stavebným materiálom
bolo komplikované, čo ilustruje spôsob zaobstarávania potrebných tehiel. Snaha o ušetrenie financií
viedla k rozhodnutiu, že tehly sa budú vyrábať

priamo na Mariánskej hore v priestore Kúty. Tehly
však bolo nutné dovážať do Spišskej Novej Vsi na
vypaľovanie, čo si vyžadovalo značné náklady.
Navyše, na základe zistení vyrobené tehly svojou
akosťou vôbec neboli vhodné pre takú náročnú
stavbu, pretože sa drvili už i pri slabom náraze.
Preto sa od ďalšej výroby tehiel upustilo. Nakoniec
sa vedenie stavby rozhodlo tehly dobrej kvality
dovážať až z Košíc (Jurik 1948, 35).
Tehly z kaštieľa v Bystranoch, v okrese Spišská Nová Ves, ktorý bol vybudovaný okolo roku
1860 a stavebne upravený na konci 19. a začiatku
20. storočia, boli označené firemnou značkou
WALLENDORFER ZIEGELFABRIK - ZENO CSÁKY,
v preklade: Spišskovlašská továreň na tehly - Zeno
Csáky (Lesniaková 2003, 152).
V roku 1903 vznikla v Poprade parná tehelňa
S. H. Strompfa. Neskôr ju prevzala úč. spol. Stavebný a drevársky priemysel Košice. V období po prvej
svetovej vojne vyrobila ročne 1,8 milióna kusov
pálených tehiel a zamestnávala pritom okolo 50-60
robotníkov. V rokoch 1923-1926 došlo k ďalšej strojovej modernizácii (veľké lisy, valce, mlyny, elektromotory) a výroba nadobúdala továrenský charakter
(rozšírený sortiment, 80 robotníkov, výroba zvýšená
na 2,65 milióna výrobkov). Hlavná sezóna trvala
spravidla od 15. apríla do 15. septembra. Menšie
tehelne boli v tom období v sezónnej prevádzke
v Poprade-Matejovciach, v Poprade-Veľkej a v Spišskej Sobote. Boli vlastníctvom obcí, ktoré ich dávali
do prenájmu (Sulaček 1998, 256).
V roku 1910 pracovala v Spišskej Novej Vsi tehelňa založená v roku 1887, patriaca firme Tischler
a Fabian, parná tehelňa a škridlicová továreň (obr. 1;
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Čurný 2008a, tabela 4). V dvadsiatych rokoch 20. storočia sa už ako majiteľka parnej tehelne v Spišskej
Novej Vsi uvádza vdova Tischlerová. Od roku 1923
v Batizovciach tehly a drenážne rúrky vyrábali Ján
a Samuel Šolísovci s dvomi robotníkmi. Okolo roku
1935 výroba tehiel v obci skončila a výrobu tehiel
prevzala tehelňa firmy Baťa vo Svite (Soják 2004a,
98, 159).
Veľmi cenné informácie o existencii aspoň niektorých väčších, pravdepodobne nesezónnych tehliarskych podnikov na Spiši poskytuje tzv. III. vojenské
mapovanie Uhorska z rokov 1857-1883. Mapové
listy na svojej webovej stránke zverejnila Laboratoř
geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem (www.oldmaps.geolab.cz). Ide o mapovanie
v mierke 1 : 75 000, ktoré pre potreby svojej doby
zadal cisár František Jozef I. Po rozpade habsburskej
monarchie bolo odovzdané z Viedne Vojenskému
zemepisnému ústavu v Prahe. Jeho reambuláciou,
t. j. aktualizáciou, ktorá okrem iného pozostávala
z výmeny česko-slovenského znenia toponým, sa
získal kartografický podklad používaný v Československu až do roku 1956. Sú na ňom zobrazené
tehelne v Batizovciach, Hniezdnom, Kluknave,
Podolínci, Poprade-Veľkej, Spišských Vlachoch (dve
tehelne), Starej Ľubovni, Strážkach, v Štrbe a tehelne - kruhovky v Gelnici, Jablonove, Kežmarku,
Krížovej Vsi, Krompachoch, Levoči, Markušovciach,
Spišskej Belej, Spišskej Novej Vsi (dve kruhovky),
Spišskom Podhradí, Spišskom Hrhove a vo Veľkej
Lomnici. V období rokov 1939-1945 patrili k väčším
prevádzkam tehelne v Markušovciach a Poprade
(Herman 2004, 14).
V súvislosti s antisemitskou politikou tzv. slovenského štátu sa v roku 1940 začalo s likvidáciou
podnikov Židov, ktorá spočívala v „zaistení“
hnuteľného majetku pôvodného vlastníka, v jeho
súpise, ocenení a speňažení v tzv. likvidačnej lehote.
Nedávno zverejnil Ústav pamäti národa na svojej
webovej stránke zoznam arizovaných podnikov,
medzi ktorými na Spiši nachádzame dve tehelne
Adolfa Bergsmanna - v Lechnici a Spišskej Starej
Vsi (www.upn.gov.sk/likvidacie).
Z dokumentu vypracovaného neznámym pracovníkom Západoslovenských tehelní, n. p. Pezinok,
závod Trenčín (Informácie 1961), sa dozvedáme
o znárodňovaní tehelní. V oboch fázach znárodňovacieho procesu tehliarskeho priemyslu na Slovensku v druhej polovici štyridsiatych a v päťdesiatych
rokoch minulého storočia boli v okrese Gelnica
znárodnené tri tehelne, v okrese Kežmarok sedem
tehelní, v okrese Levoča päť tehelní, v okrese Poprad
štyri tehelne, v okrese Stará Ľubovňa desať tehelní
a v okrese Spišská Nová Ves to boli štyri tehelne
(tabela 2). V roku 1946 boli znárodnené a do národného podniku Východoslovenské tehelne začlenené

tehelne v Spišskej Novej Vsi (Tischler a Fabian)
a Spišskom Podhradí (Dračka a spol.). Ďalšie tehelne nespĺňali kritériá pre znárodnenie, preto ostali
nezačlenené. Patrila k nim napríklad Strajňanská
parná tehelňa v nájme R. Nemeša v Stráňanoch
(Čurný 2008a, tabela 4; 5).
Tabela 2. Tehelne na Spiši po prvej etape znárodnenia. Rok 1960.
Obec
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Okres

Názov tehelne / majiteľ

Beharovce

LE

Urbárska tehelňa, nájomca P. Jaroš

Forbasy

SL

Ján Koneval

Gelnica

GL

MNV

Hniezdne

SL

Štefan Vasilik

Kežmarok

KK

MNV

Kluknava

GL

Ondrej Glova

Krompachy

SN

Parná tehelňa Buzek a Zachar

Lechnica

KK

Jozef Trebuňa

Levoča

LE

MNV

Levoča

LE

Anna Pohlodová

Ľubica

KK

Anton Andráš

Majere

KK

Ján Gecášek

Majere

KK

Július Krondiak

Markušovce

SN

Východoslovenské tehelne, n. p.

Matejovce

PP

Podtatranský tehiersky priemysel,
prenáj. Bratia Vikartovskí

Mníšek
nad Hnilcom

GL

Národná správa fy J. Závadský
(národný správca Kukura)

Nová Ľubovňa

SL

Viktor Polančík

Nová Ľubovňa

SL

Štefan Bakoš

Nová Ľubovňa

SL

V. Janči

Plaveč

SL

ČSSZ - Dugas

Plavnica

SL

Ján Stanek

Podolínec

SL

MNV

Poprad

PP

Východoslovenské tehelne, n. p.

Spišská Belá

KK

Štefan Ištóczy

Spišská Nová Ves

SN

Východoslovenské tehelne, n. p.

Spišské Podhradie

LE

Východoslovenské tehelne, n. p.

Spišské Podhradie

LE

MNV

Spišské Vlachy

SN

Štefan Berko

Spišský Štiavnik

PP

Potravné družstvo

Stará Ľubovňa

SL

ČSSZ - Ing. Šnábl a Ing. Ševela

Stráňany

SL

Obecná tehelňa

Svit

PP

Závody 29. augusta, n. p.

Veľká Lomnica

KK

Vysoké Tatry, stavebné a bytové
družstvo, s. r. o., Tatranská Lomnica
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Obr. 2. Príklady tehliarskych značiek. 1, 2 - pozitívne; 3, 4 - negatívne; 5, 6 - kombinované.

KRITÉRIÁ DATOVANIA TEHIEL

lec v Čechách a 2,63 cm pre palec v Uhorsku a Rakúsku)
sa pohybovali v rozmedzí 29‑31 x 14‑15,5 x 6,5 7 cm.
V roku 1871 boli pokusne zavedené zjednotené rozmery tehiel 29 x 14 x 7 cm. Tie boli o dvanásť rokov
neskôr Spolkom inžinierov vo Viedni zmenené na
rozmery 29 x 14 x 6,5 cm, čím sa malo definitívne
upustiť od rozdielnych dĺžkových mier v jednotlivých
krajinách rakúsko-uhorskej monarchie. Avšak na
praktických príkladoch tehiel z viacerých lokalít som
sa mal možnosť presvedčiť, že pre potreby konkrétnej
stavby boli používané individuálne rozmery tehiel. Na
základe toho možno vysloviť záver, že rozmery tehiel
poskytujú zatiaľ iba rámcové datovacie kritérium.
Dokumentované výnimky poukazujú na to, že vrchnosťou ustanovené rozmery tehiel nebývali striktne
dodržiavané. Počiatok zmien v tomto smere znamenal
až tzv. normálny rozmer tehiel z roku 1883.

V súčasnosti je, a to nielen v slovenskej archeológii,
jedným azda z najžiadanejších hľadísk, ktorým sa
nazerá na vypovedaciu hodnotu jednotlivých druhov archeologických nálezov, otázka ich datovania.
Svojou mierou do tejto problematiky môžu prispieť
aj tehliarske výrobky. Proces ukotvenia chronologickej informácie v tomto inak málo citlivom druhu
nálezov môžeme sledovať v dvoch základných
rovinách. Ide o ich rozmery a značkovanie.
Rozmery tehiel
Počiatky snaženia o normalizovanie rozmerov tehiel možno hľadať v západnej a severnej Európe už
v 15. storočí. V našom prostredí, ktoré sa od počiatkov
novoveku stalo trvalou súčasťou habsburskej ríše, tieto
tzv. tehliarske patenty poznáme až zo 17. storočia.
Boli vydané v rokoch 1686, 1715, 1755, 1788 a 1831,
1871 a 1883. V roku 1686 stanovil Leopold I. rozmery
tehiel na 11,5 x 5,25 x 2,5 palca, t. j. asi 30 x 14 x 6,5 cm.
Od roku 1715 to bolo 11 x 5,25 x 2,7 palca, t. j. asi
29 x 14 x 7 cm (Schirmböck 1973, 242, tab. V). V roku
1755 boli opätovne zavedené väčšie rozmery tehiel.
V roku 1788 sa stanovené rozmery tehiel znovu menili, a síce na 12 x 6 x 3 palce, t. j. 31,5 x 15,5 x 8 cm
(Lövei 2002, 228, 229). V roku 1831 boli pre rakúske krajiny habsburskej ríše zavedené rozmery
11 x 5½ x 2¾ palca, t. j. 27 x 13,5 x 7 cm (Ebel 2001, 30).
Až do tohto obdobia rozmery tehiel podliehali metrike
stôp a palcov a v závislosti od ich hodnôt v jednotlivých
krajinách habsburskej monarchie (napr. 2,46 cm pre pa-

Značkovanie tehiel
So značkovaním tehiel sa ojedinele začíname
stretávať od polovice 16. storočia a potom následne
až do polovice 20. storočia, kedy takmer všetky tehliarske prevádzky na Slovensku boli nútené prejsť
znárodnením. Za približne 500 rokov intenzívnej
tehliarskej výroby v Uhorsku bolo vyprodukovaných niekoľko sto miliónov tehiel, pričom, čo sa
týka územia dnešného Slovenska, odhadujem, že
sa použilo tri - možno až štyritisíc tehliarskych
značiek. Značky na tehlách boli sprvoti zavedené
ako prostriedok na vylúčenie prevádzok bez práva
výpalu a zároveň aj ako ochrana v prípade potreby
zistenia výrobcu defektných výrobkov.
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Značky sa skladali z písmen a číslic. Kým pri písmenách išlo spravidla o iniciály mena a titulu vlastníka
tehelne, cirkevných a svetských hodnostárov, ako aj
o mestá, čísla obyčajne predstavovali rok viažuci sa
k dátumu stavby, na ktorú boli tehly určené. Okrem
toho sa ako tehliarske značky používali aj rôzne
znaky, symboly, zobrazenia a erby. V jazyku tehliarskych značiek prevládala latinčina, skoro sa však
doň premietla nemčina a od polovice 19. storočia aj
maďarčina. Značky v slovenčine sa začínajú objavovať až so vznikom Československa v roku 1918.
Možno tvrdiť, že takmer každá tehelňa v tom období
používala vlastnú signatúru. V porovnaní s okolitými
krajinami je tento stav analogický iba v susednom
Maďarsku a čiastočne aj v Rakúsku.
Pri značkách rozlišujeme podľa spôsobu vyhotovenia dva základné druhy - pozitívne a negatívne
značky. Oba vyžadovali osobitný, od seba sa zásadne
odlišujúci výrobný postup, založený buď na zrkadlovo otočených negatívoch značiek (obr. 2: 1, 2), alebo na
pozitívnych štočkoch a razniciach vkladaných na dno
tehliarskych foriem, resp. zakomponovaných do raziacich lisov (obr. 2: 3, 4). Kým prvý postup sa používal
pri ručnej výrobe až do polovice 20. storočia, v druhom prípade ide o výsledok technologického vývoja
v tehliarstve od druhej polovice 19. storočia. Súčasne
s negatívnymi značkami sa vyvinuli aj kombinované,
ktoré mali negatívne prevedenú kartušu a pozitívne
písmená a čísla (obr. 2: 5), resp. išlo o kombináciu
negatívnych značiek v negatívnych kartušiach, doplnených o ďalšie pozitívne značky (obr. 2: 6).
Najstaršiu zmienku o výrobe tehliarskych štočkov
určených na značkovanie tehiel poznáme z roku 1852
z maďarskej Starej Budy (Lövei 2002, 236). Najnovšie
P. Pospechová a P. Wittgrúber (2004, 2. strana obálky)
publikovali tehliarsky štočok - „raznicu“ - tehelne
Imreho Rösslera v Pezinku so zakomponovaným
rokom 1895. Využívanie kovových štočkov na vytváranie značiek súvisí so zavádzaním niektorých
nových druhov náradia a jednoduchých strojov do
tehliarskej výroby (tehliarsky formovací stroj), ktoré
v západnej Európe začína v priebehu 18. storočia
(Kopin 1999, 127). V slovenských pomeroch je ale
typické skôr pre 19. storočie, zvlášť od jeho druhej
polovice. Odvtedy zaznamenávame silnejúci trend
prenajímania a inovácie panských tehelní súkromnými podnikateľmi (najmä zavádzanie Hoffmannových
kruhových tehliarskych pecí po roku 1858), ktoré
pôvodne zväčša produkovali na princípe tradičnej
ručnej práce. Neznamená to však, že tento spôsob
úplne vytlačil pozitívne značky. Tie sú známe ešte aj
z prvej polovice 20. storočia a viažu sa na produkciu
menších tehelní, často rodinného charakteru.
Zjednodušene možno úlohu tehliarskych značiek
pri datovaní tehiel a konštrukcií, z ktorých pochádzajú, načrtnúť nasledovne. Pozitívne značky sa

v našom prostredí začínajú objavovať od polovice
16. storočia a pri ich časovom zaradení možno
vychádzať zo správnej interpretácie iniciál titulov
a mien zväčša svetských a cirkevných zemepánov či
miest, pod správu ktorých patrili tehelne. Od druhej
polovice až záveru 19. storočia sa u nás stretávame
s negatívne a kombinovane (negatívne - negatívne,
pozitívne - negatívne) vyhotovenými značkami,
ktorých výroba súvisí s technologickým progresom
v tehliarstve, reprezentovaným zavádzaním prvých
strojov do výroby (formovacie lisy a pod.).
ZÁVER
Fakty načrtnuté v príspevku poukazujú na to, že
od konca 19. storočia aj na Spiši získalo tehliarstvo
v stavebníctve svoje pevné miesto. V praxi sa to
logicky prejavuje na variabilite značiek na tehlách
ako najpočetnejšom doklade tehliarskej výroby.
Doterajším nesystematickým zberom predmetov
stavebnej keramiky zo Spiša sa v najväčšom počte
získali exempláre zo záveru 19. až prvej polovice
20. storočia. Avšak územie Spiša prispelo veľmi
výraznou mierou do oblasti poznania výroby tehiel
a ostatných tehliarskych výrobkov. Ide v prvom
rade o nálezy tehiel - tvaroviek (rímsových tehiel)
z kartuziánskeho kláštora v Červenom kláštore, in
situ zachované gotické podlahy z keramických dlaždíc (Markušovce, Žehra), reliéfne zdobené dlaždice
a keramické slnečné hodiny z Letanoviec-Kláštoriska
a o špičkové výrobky svojej doby - neskorogotickú glazovanú plochú strešnú krytinu zo Spišskej
Kapituly. V neposlednom rade sú to nenahraditeľné informácie o finalizácii výroby tehiel, t. j. dve
preskúmané tehliarske pece - žiarovkového typu
z Levoče-Červenej chyžky a milierov z Kamienky.
V hrubých rysoch bolo možné na základe nálezov
tehiel a ostatných tehliarskych výrobkov prezentovať
poznatky, ktoré umožňujú charakterizovať ich vývoj
na Spiši od obdobia gotiky po 20. storočie. Poznanie
tehliarstva ako historickej výrobnej činnosti na Spiši je
možné čiastočne rekonštruovať na základe excerpcie
historických prameňov. V najvýraznejšej miere sú
medzi nimi zachované údaje až z 19. a 20. storočia.
Až po ich znásobení bude možné bezpečnejšie identifikovať jednotlivých výrobcov tehiel na Spiši, a tým aj
prispieť novým hľadiskom pri nazeraní na datovanie
stavebných konštrukcií, čo by privítali nielen archeo
lógovia, ale aj historici umenia, stavební architekti
a odborní pracovníci pamiatkových inštitúcií. V súčasnom stave je však možné iba konštatovanie, že
bez získania potrebného množstva porovnávacích
súborov tehiel vieme značkované tehly datovať iba
rámcovo. Kritériom sú rozmery, typické výrobné
stopy a spôsob vyhotovenia značiek.
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Tab. I. Tehly zo Spiša. 1-3, 6, 7 - Letanovce-Kláštorisko; 4, 5 - Lechnica-Červený kláštor; 8 - Hnilčík; 9 - Kluknava.
Foto: 1-3, 8 - M. Čurný; 4, 5 - P. Bugyi; 9 - M. Soják. Kresby: 6, 7 - M. Slivka (bez mierky).
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Tab. II. Tehly zo Spiša. 1 - Levoča, Kláštorská ulica; 2, 5-9 - Markušovce, hrad; 3, 4 - Levoča-Červená chyžka. Foto: 1 - P. Bugyi;
2-9 - M. Čurný.
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Tab. III. Tehly zo Spiša. 1-4 - Markušovce, Kostol sv. Michala; 5 - Markušovce, hrad; 6 - Podolínec; 7-9 - Smižany.
Foto: M. Čurný.
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Tab. IV. Tehly zo Spiša. 1-6 - Spišská Belá, námestie; 7 - Spišská Nová Ves, Radlinského cesta; 8-10 - Spišská Nová Ves, konzer
váreň. Foto: M. Čurný.
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Tab. V. Strešná krytina zo Spiša. Spišská kapitula, Katedrála sv. Martina - kaplnka Zápoľských. Foto: P. Bugyi.
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Tab. VI. Tehly zo Spiša. 1, 3, 4 - Spišská Nová Ves, Kostol Nanebovstúpenia Panny Márie; 2, 7, 8 - Spišské Podhradie; 5, 6 - Žehra,
Kostol sv. Ducha. Foto: M. Čurný.
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Tab. VII. Levoča-Červená chyžka. A-C - pôdorys, profil, čiastočná rekonštrukcia tehliarskej pece; D, E - pohľad na teleso pece zo
severu a juhu. Legenda: a - kamenný múr; b - tehly; c - neskúmaná plocha; d - plot; e - kábel vysokého napätia; 1 - podložie, íl;
2 - štrková vrstva; 3 - ornica; 4 - zásyp základu; 5 - drobné kamene, tehly, hlina; 6 - planírka; 7 - kamene a tehly; 8 - čiastočne
prepálená hlina; 9 - hlina, tehly; 10 - drobné zlomky tehiel, kamene, hlina; 11 - ohnisko; 12 - tehlová drvina; 13 - malta, omietka(?);
14 - popol. Foto: F. Javorský.
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ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE OF BRICKMAKING
IN SPIŠ
Marián Čurný

Summary

This study presents a primary view of historical
brickmaking in Spiš. Spiš is a region with bounded area
(today’s districts of Gelnica, Kežmarok, Levoča, Poprad,
Spišská Nová Ves and Stará Ľubovňa) as well as distinct
common historical development. Heuristics of individual
objects of construction ceramics (bricks, shaped bricks,
tiles, roofing material, tiling boards etc.) found by the Archaeological Institute of SAS and the District Monuments
Board in Prešov, has not been systematic for several years;
however, it was the base for the outline of brickmaking
history in Spiš. These objects are the most numerous
archaeological evidence of brickmaking. Other - but
less preserved - evidence includes finalizing devices in
brickmaking, brick kilns. Research of existing historical sources is the necessary starting point for emerging
post-medieval archaeological research of construction
ceramics production in Slovakia. However, we must say
that written records of brickmaking in Spiš and Slovakia
as a whole only come from the Late Modern Era. Most of
construction ceramics found by archaeologists also comes
from that period. Therefore this contribution includes an
aside to brick dating. Measures and signing of bricks are
the most important points of this issue.
The catalogue of this contribution provides detailed
characteristics of brick products from sixteen towns and
villages in Spiš: Hnilčík, Kluknava, Lechnica-Červený
Kláštor, Letanovce-Kláštorisko, Levoča, Markušovce,
Podolínec, Smižany, Spišská Belá, Spišská Kapitula,
Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy,
Spišský Štiavnik, Stará Ľubovňa and Žehra (pl. I-VI). Basic
development differences in their morphology and surface
finish dated them back to a wide time range from 14th-15th
century to 20th century. Their detailed description allows
defining characteristic features of construction ceramics
within individual style periods. Longer focused research
and more archaeological finds of similar importance can
make our idea of their historical development clearer.
Current state of research allows clear destinction of different kinds of medieval and modern bricks, tiles and
roofing material.
There are five known finds of brick kilns with stable
construction in Slovakia: Bratislava (14th century), Chotín
(15th century), Levoča (16th-17th century), and Iža (19th-20th
century). A uniquely preserved brick kiln comes from
Levoča-Červená chyžka (pl. VII). Its origin and production can be historically related to the circumstances
after the devastating fire of Levoča in 1550. A kiln of
9.9‑10.4 x 8.3‑8.5 m, with its inner space divided into
4 channels with fracted tunnels and a chamber with

supposed hight of 3 m, could have produced approx.
60.000 bricks in one batch; average size of a brick was
26.2 x 13.4 x 6 cm. The end of the kiln’s existence is documented by a coin from 1694 found in the destruction in the
kiln interrior and the last written record of a brickmaker
in the tax lists of Levoča from 1696. Finds of brick kilns
without stable constructions (charcoal piles) are rare and
more difficult to interprete. The only known location
of this kind in Slovakia is Kamienka. Brickmaking was
practised here in 19th and 20th centuries and it left two
places with noticeably burnt subsoil and a lot of small
brick waste.
The contribution deals with historical evidence of
brickmaking in Spiš independently and it allows to understand the process of adaptation of brick products in
concurrent constructions. They are rare before Baroque
and they are mostly found in sacral and fortified secular
objects; the periods of the Enlightenment and Theresian
reforms from the half of 18th century bring them to urban as well as to rural (in 19th century) environment. It
is necessary to point out some of presented historical
sources, mostly historiography of the brick plant in
Smolník and Smolnícka Huta from 1780s to 1870s. The
most important source for identification of brickmakers at the end of 19th century can be found in the list of
brickworks owners and renters in Hungaria from 1892
(table 1). As for partially known period of brickmaking
in the half of 20th century when it was nationalized (as
a result of political changes), an archive document about
brick works names in Slovakia from 1960 is a unique
source of information (table 2).
The outlined needs of archaeological practice related to
brick products, i. e. more precise dating, are better solved
by an aside concerning normalization of brick sizes and
signs. Brick sizes were modified several times in modern
Austria and Hungaria (1686, 1715, 1788 and 1831); it is
important to point out several facts. Brick sizes followed
the metric system of inches and feet and absolute figures
were different in each country of the Hapsburg monarchy. Regulations to consolidate brick sizes were issued
on various levels (from monarchs to local authorities),
however, they were not followed, as numerous measurements reveal. In 1883, the so-called normal brick size, i. e.
29 x 14 x 6.5 cm, was finally introduced. As for technology
of signing, we distinguish positive (embossed) or negative
(imprinted), or combined signs (fig. 2). Positive signs first
appear in our area in 16th century. Correct interpretation
of name and title initials of mostly secular or clerical
landowners and towns with brickworks can help classify
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bricks chronologically. In 2nd half of 19th century, negative
and combined (negative - negative, positive - negative)
signs occur in our country. They are related to technological progress in brickmaking which is represented by first
launched machines (forming press etc.).
In spite of the fact that this work is just a first attempt to
evaluate the extremely wide topic of brickmaking, we can
say that the Spiš region has provided several exceptional
brick products. First of all, these are finds of gothic shaped
bricks (cornice bricks) from the Carthusian monastery in
Červený Kláštor, gothic floors made of ceramic tiles preserved in situ (Markušovce, Žehra), decorated relief tiles
and a ceramic sundial from 15th century from LetanovceKláštorisko and first-rate products of the era - late gothic
glazed flat roofing material from the sepulchral chapel of
the Zápoľský family in St. Martin’s Cathedral in Spišská
Kapitula, which can be dated back to 1488-1493. Last but
not least, there are two studied brick kilns - a heating brick
kiln type from Levoča-Červená chyžka and charcoal piles
from Kamienka. Understanding brickmaking as a historical production activity in Spiš can partially follow from
research of historical sources. Most available data come
from 19th and 20th centuries.
Fig. 1. Brickworks in Spišská Nová Ves. Photograph
from 1910 (Archive of STOVA brickworks in Spišská
Nová Ves).
Fig. 2. Examples of brickmakers’ signs. 1, 2 - positive;
3, 4 - negative; 5, 6 - combined.

Pl. I. Bricks from Spiš. 1-3, 6, 7 - Letanovce-Kláštorisko;
4, 5 - Lechnica-Červený Kláštor; 8 - Hnilčík; 9 - Kluknava. Photo: 1-3, 8 - M. Čurný; 4, 5 - P. Bugyi; 9 - M. Soják.
Drawings: 6, 7 - M. Slivka (no scale).
Pl. II. Bricks from Spiš. 1 - Levoča, Street Kláštorská
ulica; 2, 5-9 - Markušovce, castle; 3, 4 - Levoča-Červená
chyžka. Photo: 1 - P. Bugyi; 2-9 - M. Čurný.
Pl. III. Bricks from Spiš. 1-4 - Markušovce, St. Michael’s
Church; 5 - Markušovce, castle; 6 - Podolínec;
7-9 - Smižany. Photo: M. Čurný.
Pl. IV. Bricks from Spiš. 1-6 - Spišská Belá, square;
7 - Spišská Nová Ves, Radlinského cesta; 8-10 - Spišská
Nová Ves, canning factory. Photo: M. Čurný.
Pl. V. Roofing material from Spiš. Spiš Chapter, St. Martin’s Cathedral - chapel of the Zápoľský family. Photo:
P. Bugyi.
Pl. VI. Bricks from Spiš. 1, 3, 4 - Spišská Nová Ves,
Church of Virgin Mary’s Ascension; 2, 7, 8 - Spišské
Podhradie; 5, 6 - Žehra, Church of the Holy Spirit.
Photo: M. Čurný.
Pl. VII. Levoča-Červená chyžka. A-C - plan, profile,
partially reconstructed brickkiln; D, E - view of the
kiln from the north and south. Legend: a - stone wall;
b - bricks; c - unstudied area; d - fence; e - high vol
tage cable; 1 - subsoil, clay; 2 - gravel layer; 3 - topsoil;
4 - backfill of fundament; 5 - small stones, brick, soil;
6 - leveling; 7 - stones and bricks; 8 - partially burned
brick; 9 - soil, bricks; 10 - small brick fragments, stones,
soil; 11 - fire; 12 - brick dust; 13 - mortar, plaster(?);
14 - ash. Photo: F. Javorský.

Table 1. Brickworks in Spiš according to the registry from
1892 (Jekelfalussy 1892).
Table 2. Brickworks in Spiš after the first stage of nationa
lisation. 1960.

Translated by Viera Tejbusová
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