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VÝVOJ MORFOLÓGIE A TÉMATIKY KACHLÍC V DEJINÁCH  

 

Zuzana Grúňová
1 

 
Abstrakt  
Kachľové pece sú v historických stavbách nedeliteľnou súčasťou ich stavebného interiéru, cenným 
prvkom, ktorý dokladuje nielen remeselnú zručnosť a znalosť fyzikálnych princípov, ale umožňuje aj 
nahliadnuť do myšlienkového sveta súdobých obyvateľov pomocou výjavov na nich zobrazených. 
Poslúžia aj ako vodítko k datovaniu výstavby či stavebných etáp stavby samotnej, prípadne 
k ozrejmeniu majetkových pomerov aj sociálneho statusu majiteľa domu. 
 
 
1    OD OHNISKA KU KACHLIAM 
 

V obytných miestnostiach stredoveku bolo z hľadiska dosiahnutia tepelnej pohody a osvetlenia 

potrebné vyriešiť uspokojivo viacero problémov - otvorené ohnisko bolo málo tepelne účinné a 

zamorovalo vzduch splodinami. Typický stredoveký človek mal vo vlastnom dome večne slziace oči 

od dymu a jeho obydlie bolo v hornej časti beznádejne zadymené a steny čierne. Po celý stredovek sa 

obytné miestnosti vykurovali otvorenými ohniskami či pecami. Technickou inováciou vrcholného 

stredoveku bol krb a tiež teplovzdušné vykurovanie, tzv. hypocaustum. Jednoduché pece postupne 

nahrádzali v bohatších domácnostiach a v miestnostiach, kde nebola nevyhnutná príprava pokrmov 

na otvorenom ohni kachľové pece. Ich éra nastupuje od 14. - 15. storočia, keďže pece neboli 

dokonalé a hypocaustum si vyžadovalo veľmi veľkú spotrebu dreva. Kachle, keramické základné 

stavebné jednotky kachľovej pece boli v jednotlivých obdobiach výtvarne zdobené a odrážali aj 

spoločenský vývoj a záujmy majiteľov stavby. 

      
 

2   KACHĽOVÉ PECE 
 

Kachliarstvo bolo zo začiatku nešpecializovanou činnosťou, ktorú realizovali hrnčiari a džbánkari. 

Kachle vyrábali podobne ako iné keramické nádoby a teda nepoužívali špecifické nástroje či pomôcky 

= je veľmi ťažké až nemožné výrobu kachlí archeologicky spoľahlivo doložiť len podľa nálezov 

nástrojov. 

 

Vývojom sa požiadavky na kachle zvyšovali, a teda museli nevyhnutne vznikať hrnčiari so 

špecializáciou na výrobu kachľových pecí a tiež sa museli naučiť kooperovať s inými remeslami, napr. 

rezbármi - pri vytváraní foriem na výzdobu (česky kadlub). 

 
2.1 Časti kachľovej pece 
 
Kachľové pece boli stavané z niekoľkých desiatok až stovák kusov keramických prvkov - kachlíc. Mali 

dve funkcie - ohrev a výzdobu, ktorá odrážala architektonický vkus a estetické cítenie. Čisto výzdobnú 

funkciu mali od vrcholného stredoveku špeciálne kachlice – bohato zdobené rímsové, rohové a rôzne 

reliéfne. Tvar, výzdoba a časti kachľových pecí sa typologicky menili, vyvíjali od jednoduchších po 

zložité, výrobne náročné a umelecky stvárnené druhy. 

 

                                                 
1 Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD. ŽU v Žiline, SvF, zgrunova@gmail.com.   
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Najstaršie pece vychádzali z tvarov chlebových pecí. Nad hranolový podstavec - chlebovú pec, bol 

vystavaný homolovitý tvar - vyšší alebo polguľovitý nižší nadstavec, do ktorého boli zasadené 

nádobkové, hrncové kachle.  

 

 
 
Obr. 1 Schéma členenia a umiestnenia jednotlivých typov stredovekých kachlíc. (Smetánka, Z. 1968: Technologie 

výroby českých kachlů od počátku 14.století do počátku 16.století, PA LIX, 543-578.). 
 
Kachľové pece sa vo vrcholnom stredoveku v obydliach nobility, tzv. "rytierska" kachľová pec - skladali 

najčastejšie z troch častí: 

 
C Podstavec z tehál či trámov   
B Sokel vymurovaný z keramických kachľov  
A Nadstavcová časť, zvyčajne valcovitá. 
 

V ľudovom prostredí je známy skôr kužeľovitý tvar so zrezaným vrcholom. 

 

Podstavec bol najčastejšie vymurovaný z lomového kameňa, tehly či zmiešaného muriva, omietnutý a 

natretý vápnom. Niekedy sa v ňom zjavila odľahčovacia klenbička, ktorú neskôr nahradil prázdny, 

úložný priestor. Ten bol ohraničený najskôr keramickými a od renesancie aj železnými podperami v 

tvare rôznych architektonických prvkov či zvieracích tiel. 
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Sokel bol murovaný z kachlíc a keramickej hmoty. V sokli bolo ohnisko, tento priestor sa teda zahrial 

najskôr. Výška sokla bola zvyčajne okolo 1 m a hmota bola ukončená rôznymi typmi rímsových 

kachlíc. 

 

Nástavec bol obvykle o niečo užší ako sokel, býval vystavaný zo základných kachlíc orientovaných na 

výšku. Ukončenie bolo vytvorené taktiež rímsovými kachlicami či korunnými nadstavcami - 

akrotériami. Zhora bol nadstavec zakrytý keramickými platňami a vystuženou mazanicou. Priestor 

nadstavca sa ohrieval prúdiacim horúcim vzduchom a z hornej časti nadstavca vychádzal dymovod. 

(Loskotová, Menoušková, Pavlík, Vitanovský, 2008). 

 

2.2 Úpravy povrchu kachlíc 
 
Glazúry (glas – sklo) sú anorganické, nízkotaviteľné sklá – sklovité povlaky, natavené v tenkých 

vrstvách na povrch keramických výrobkov. Črep je tak menej nasiakavý, čistiteľný, glazúra zvýši jeho 

odolnosť a zároveň ho zdobí. V ľudovej keramike používali hrnčiari najmä olovnaté glazúry sfarbené 

ďalšími oxidmi kovov. Iné typy glazúr – kremičité a bórité sa začínajú objavovať od 19. stor. Farebná 

paleta olovnatých glazúr je neveľká – rôzne odtiene hnedej (železo), zelenej (meď), hnedofialovej až 

tmavohnedej (oxid manganičitý) a svetložltej (slieň). Oxidy si spravidla pripravoval sám z železných a 

medených surovín od kováča. Mangánovú rudu väčšinou nakupoval od podomových obchodníkov a 

slieň je usadená hornina voľne dostupná v prírode. Glazúry sa nanášali namáčaním, polievaním a 

vylievaním. Glazúrou sa upravovali režné nádoby aj engobované. 

 
Engoba - hlina (nástřepí) je íl alebo hlina, nanášaná na povrch keramiky a prekrývala pôvodnú farbu 

suroviny (mohla byť ale vytvorená aj rozriedením hliny použitej na základnú hmotu). Polievala sa či 

namáčala. Bola to náročná technika, keďže engoba rozpúšťala - rozmáčala pôvodnú hmotu, ak bola 

keramika namočená príliš dlho a taktiež chyby nebolo možné riadne opraviť. 

 

3 KACHĽOVÉ PECE  A KACHLICE V JEDNOTLIVÝCH OBDOBIACH 
 
3.1 Prvé tvary kachlíc a rekonštrukcie pecí 
 
Najskôr boli do kupolí pecí vkladané nádoby, ktoré mali zvýšiť cirkuláciu ohrievaného vzduchu v 

miestnosti. Takéto pece sú doložené z južného Nemecka a Švajčiarska už z 11. - 12. storočia. V 13. 

storočí sa technická inovácia šíri po strednej Európe. 

 

Najstaršie pece vychádzali z tvarov chlebových pecí. Nad hranolový podstavec - chlebovú pec, bol 

vystavaný homoľovitý tvar - vyšší alebo polguľovitý nižší nadstavec, do ktorého boli zasadené 
nádobkové, hrncové kachle. 

 
Hrncové, pohárovité kachle mali kruhové ústie a dlhé telo, ktoré bolo vsadené do tela pece. 

Postupne sa tieto typy kachlíc začali skracovať a začali sa zjavovať štvorcové či obdĺžnikové tvary 
ústia kachlíc - miskové kachlice. 
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Obr. 2 Rekonštrukcie pecí s nádobkovými kachľami. 
 

  
 

Obr. 3 Vľavo pohárové kachlice, Hradec Králové. Vpravo baňkovité kachlice z múzea v Tubingene. 
http://www.ufg-db.uni-tuebingen.de/sammlung-ma/glossar/topfkachel.jpg 

 

Nádobkové kachlice boli ďalším vývojovým typom, podobali sa prostým nádobám s opraveným 

kruhovým či pravouhlým ústím - a boli podobne hrnčiarsky vyrábané. Teplo odvádzali zo spodnej 

strany cez otvorené ústie do miestnosti, kachle tak hriali rýchlo, no krátkodobo. 

 
Špeciálnym typom boli baňkovité kachlice (pilzkacheln), ktoré sa zabudovávali zrejme len sčasti a 

teplo sa šírilo plochou trčiacej cibuľovej časti kachlice, alebo mohli byť (topfkacheln) používané ako 

ozdobné prvky na vrchole tela pece. 
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Obr. 4 Nádobkové kachle so štvorcovým ústím a spôsob ich zabudovania 

 

3.2. Gotika 
 
Komorové kachle, ktoré sa v gotike vyvinuli, majú zásadne odlišnú konštrukciu - výhrevná komora je 

obrátená naopak dovnútra kachlí a má kruhovité ústie. Do miestnosti smeruje čelná výhrevná stena 

(čelní vyhřívací stěna ČVS). Kachle už dokázali akumulovať teplo, takže aj po vyhasnutí ohňa ešte 

sálali do priestoru. Najstaršie komorové kachle majú rozmer 135x135 mm, hĺbku 150 mm. Neskôr, 15. 

stor., sa čelná stena zväčšila na 200 - 220 mm a ešte neskôr sa postupne kachle zväčšujú a 

vyhrievacia komora sa mení len na obvodovú lištu. 
 
Kachlice sú zdobené najmä dvomi základnými motívmi, a to heraldikou a náboženskými motívmi.   

 
Heraldické znaky sú štátne – kráľovské, mestské, šľachtické atď. a sú dosť vďačné na určovanie, 

pretože existuje viacero zdrojov na porovnanie.   

 
Náboženské motívy sú najmä scény a podobenstvá zo Starého a Nového zákona - Adam a Eva, 

Boh Otec, stvoriteľ, Kain a Ábel, súboj Dávida a Goliáša, Abrahámova obeta či adorácia Panny Márie, 

Panna Mária s anjelmi, Korunovácia Panny Márie, narodenie, Kristus na Olivovej hore, 

Zmŕtvychvstanie a pod.   

 
Medzi zoomorfné námety patria sirény (napol žena, napol ryba), sfinga či postava divého lesného 

muža, vychádzajúca z gréckej mytológie – boh Pan.   

 

Vyskytujú sa často aj motívy turnajov s postavami rytierov na koni, pijácke scény, lovecké scény či 

scény s rôznymi bitkami a hádkami. 

 
Špecifickým typom sú kachle s prerezávanou čelnou stenou (Nischenkachel) - majú uzatvorenú 

komoru alebo zahĺbenú oblú niku, pred ňou je bohato zdobená mriežka – architektonický motív 

kružby, niekedy s figurálnym motívom (napr. biskupský hrad Melice, Morava). 
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Obr. 5 Kachlice s prerezávanou čelnou stenou 
 

Vzhľadom na to, že životnosť frekventovane používaných kachlí je cca 25 rokov (presnejšie práce z 

19. - 20. stor. vydržia cca 50 rokov), potom musia byť rozobraté a znovu zostavené – gotické kachľové 

pece u nás zachované nie sú, ich časti mohli byť znovu použité. Najstaršia vcelku zachovaná 
kachľová pec je zrejme z arcibiskupského hradu Hohensalzburg nad Salzburgom. Kachlice sú 
pestro glazované, datované rokom 1501. 

 

  
 

Obr. 6 Kachľová pec je zrejme z arcibiskupského hradu Hohensalzburg nad Salzburgom, 1501 
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3.3 Renesancia 
 

Zásadné zmeny v myslení človeka sa prejavili aj na zmene motívov, náboženské motívy zo Starého a 

Nového zákona vyšli z módy, objavujú sa len vyobrazenia starozákonných prorokov Daniela, 

Ezechiela a iných.  

 

Alegorické či symbolické kachle, napr. cyklus planét, mesiacov v roku, štyroch živlov, štyroch ročných 

dôb, piatich zmyslov či motívy siedmych slobodných umení - gramatika, logika (dialektika), rétorika, 

geometria, hudba, aritmetika a astronómia.  

 

 
 

Obr. 7 Glazované renesančné kachlice z Bavorska. 
 

Motívy z antickej mytológie ako kachlice s Herkulovými prácami, prípadne portrétne kachlice rímskych 

cisárov, triumfálne sprievody. Často sú pripojené vysvetľujúce texty.  

 

Obľúbené ostávajú motívy šľachtických erbov, znakov, postáv (ľahko určiteľné, vysledovateľné podľa 

rodostromov a iných dokladov).  

 

Z geometrických motívov sa objavujú rozety či neskoro renesančné tzv. tapetové motívy, kde kruhové 

línie prechádzajú z kachlice na kachlicu. 

 

Architektonické motívy zaznamenávajú kachlice s listovcom, vajcovcom, arkádami, 

rannorenesančnými vázami, maskarónmi v rastlinnom dekore a pod. 

 

V 16. storočí boli kachle súčasťou interiéru už takmer v každej spoločenskej vrstve. Menej zámožní 

mali kachľové pece "len" zeleno glazované alebo väčšinou celkom bez glazúry, zámožnejší si dali 

zhotovovať pece s kachlicami pestro glazovanými (buntglasierte Ofenkacheln; coloured glazed stove 

tiles) a celkový tvar bol architektonicky zložito riešený – horná časť končila zdobeným cimburím či 

štítkami. 
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Podobné pece stáli aj napr. na zámku v Českom Krumlove - kronikár Břežan ich napočítal 72, z toho v 

9 miestnostiach boli práve pece s glazovanými kachlicami. Úlomky kachlíc sa našli pri 

archeologických výskumoch (1918, 1995). Zdobené sú listovcom a vajcovcom, majú bohaté rastlinné 

a alegorické námety. Figurálne kompozície sú menej časté.  
 

 
Obr. 8 Glazované renesančné kachľové pece s tzv. tapetovým dekorom, prechádzajúcim z jednej kachlice na 

druhú. 
 

Farebne glazované kachlice boli veľmi nákladné – nielen vysoké náklady na suroviny ale aj prácnosť – 

na niektoré sa nanášalo štetcom až 6 rôznych farieb. Časté boli zlatá – žltá, modrá, zelenkavé, hnedá, 

čierna a biela. Kachlice zhotovovali hrnčiari a výrobky boli vypaľované v peci spolu s ostatnou 
keramikou. Zachovali sa kachlice, na ktorých sú stopy po zatekaní glazúr z iných výrobkov, čo zrejme 

nebolo považované za výrobnú chybu. 

 

3.4 Barok, rokoko 
 

Výroba kachieľ sa postupne stále viac segreguje na výrobu pre vyššie vrstvy a pre ľudové prostredie. 

Na náročnejšie realizácie sa používajú fajansové a majolikové kachle, v ľudovej architektúre prevažujú 

kachle hrnčinové. Náročnosť práce si už vyžiadala oddelenie profesie kachliarov od hrnčiarstva ako 

samostatnej umelecko-remeselnej profesie.  

 

Typovo sa objavujú kachlice so záchytnými rebrami obvode, ktoré nahrádzajú staršie typy dutých 

stredovekých kachlíc od 2. pol. 16. stor. a najmä v 17. stor. Barokové kachľové pece majú väčšinou 

zložité, často krivkové tvary, ktoré si taktiež vyžadujú množstvo špeciálnych tvaroviek na vyskladanie 

do požadovaného tvaru. 

 

Okrem samotných kachlíc je vyrábaný aj pestrý repertoár rôznych doplnkov s estetickou funkciou - 

napríklad vázy a iné ornamenty ukončujúce kompozíciou pece vo vrchole. Podobne ako renesančné 

kachlice sú aj barokové glazúrované, farebnosť aj motívy sa však výrazne odlišujú - dochádza k 

zúženiu tematiky. Pokračuje obľuba tapetových kachlíc, v interiéri sa používa rovnaký motív pre 

kachle, textílie a tapety. 
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Obr. 9 Barokní kachlová kamna v České kanceláři v Ludvíkově křídle Starého královského paláce na Pražském 
hradě. Atelier restaurování kachlových kamen, Praha. 

 

  
 

Obr. 10 Kachľové pece zo Štrassburgu, 1755 – 1760. Výška cca 3 m. 
http://www.hmb.ch/de/sammlung/keramik/77542-kachelofen.html 

 

Od konca 17. stor. sú kachlice prevažne jednofarebné, od 18. storočia často hnedé či tmavozelené, 

neskôr v rokoku biele. U luxusných výrobkov sa od 16. 17. stor. vzácne objavuje aj technika zlátenia 

kachlíc, aplikovaná na glazúru. Rozmerovo sú kachlice oveľa väčšie a zložitá modelácia povrchu 

sleduje obľúbené krivkové tvary, prejavujúce sa aj v architektúre stavieb a ornamentike. 
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V 17. storočí sa mení zaužívaný systém fungovania kachieľ od odvodu dymu do dymníka na 

pripojenie pece do komína. Vyžiadalo si to množstvo experimentov i nezdarov, kým boli správne 

realizované všetky potrebné fyzikálne princípy v konštrukcii komínov. 

 

3.5 Klasicizmus, empír 
 

Kachľové pece sú už súčasťou každého domu. Objavujú sa motívy váz, kvetín, lýry i geometrické 

riešenia. Väčšina kachlíc má bielu, modrozelenú či zelenú glazúru. 

 

   
 

Obr. 11 Kachľové pece - Ofen Museum Senftenberg a aukciový portál http://old.fredimathys.ch. 
 

Empírové kachľové pece boli už farebnejšie. Tvarovo šlo najmä o valce a hranoly, skôr štíhle a vysoké 

vzhľadom na usporiadanie komôr. Častým typom ukončenia boli rôzne antikizujúce vázy a šišky. 

Objavujú sa figurálne motívy, doplnené staroegyptskými a antickými ornamentmi. 

 

Bohatá zbierka klasicistických interiérov s dochovanými kachľovými pecami je uchovaná v zámku vo 

Vranově nad Dyjí. 

 

3.6. Secesia 
 

Posledný výrazný komplexný sloh nielen v architektúre, ale aj v kachliarstve.  

 

Architektonicky, tektonicky nie sú pece výrazné, podstatný je dekór s bohatou, elegantnou rastlinnou a 

geometrickou ornamentikou. Súčasťou sú liatinové dvierka s ornamentom. 

 

Kachle už nie sú samonosné, objavuje sa vnútorná výhrevná vložka, kachlice sú už "len" 

dekoratívnym obalom. Prechodom z kúrenia drevom na uhlie sa objavuje v kachliach kovový rošt. 
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Obr. 12 Kachľové pece zo Slovenska 1900 – 1920, rôzna proveniencia (o.i. celkom vpravo Meissen). 
 

4  Kachle na Slovensku 
 

Spočiatku pracovali kachliari najmä pre hrady a kaštiele. Koncom 15. storočia patrila k 

najvýznamnejším kachliarska dielňa v Banskej Bystrici, v 16. a 17. storočí boli výrobnými centrami 

Košice, Sabinov, oblasti Spiša a Gemera. V 18.a 19. storočí sa kachľové pece rozšírili aj v dedinskom 

prostredí. V 40. rokoch 20. storočia pôsobilo na Slovensku 68 kachliarskych lokalít, z nich 

najvýznamnejšie boli Prešov a Banská Bystrica, Bytča, Trenčín, Hrnčiarske Zalužany, Kežmarok, 

Kremnica, Martin, Michalovce, Nitra, Poprad, Bojnice, Pukanec, Trnava, Žilina a ďalšie. Po roku 1918 

prenikali na Slovensko továrenské kachle z Čiech, odkiaľ sa dovážali aj suroviny. 

 

V súčasnosti nie je pre Slovensko spracovaná ucelená publikácia, týkajúca sa výroby kachlíc. Existujú 

čiastkové práce najmä z archeologických výskumov jednej lokality prípadne skôr umelecko-historické 

rozbory tematiky výjavov na kachliciach zo zbierky jedného múzea, niekedy časovo členené. 

Odborníčkou, ktorá sa v súčasnosti zrejme najviac venuje práve problematike kachlíc, najmä 

z rôznych archeologických lokalít je archeologička PhDr. Marta Mácelová, PhD. 

 

 

 

 

 

 



HISTORICKÁ ARCHITEKTÚRA 2015 
_________________________________________________________ 

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 
09. FEBRUÁR 2015 Žilinská univerzita v Žiline 

 
 

45 

 

Literatúra: 
 

1. Loskotová, I. – Menoušková, D. – Pavlík, Č. – Vitanovský, M. 2008: Krása, která hřeje – 
Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska. Uherské Hradiště: 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.  
2. Brych, V. 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní, Praha. 

3. Franz, R. 1969: Der Kachelofen, Graz. 

4. Hazlbauer, Z. 1998: Krása středověkých kamen, Praha. 

5. Hazlbauer, Z. 2003: Dobová znázornění rozličných kachlových kamen s přihlédnutím k 
jejich zřízení v různých místnostech stavebních objektů, Svorník 1, Sborník příspěvků z I. 

konference stav.hist. průzkumu konané 4.-6.6. 2002 v Zahrádkách u České Lípy “Vývoj a 

funkce topenišť“, 169-186. 
6. Hauserová, M. 2003: Teplovzdušné vytápění ve středověku, Svorník 1, Sborník příspěvků z 

I. konference stav.hist. průzkumu konané dne 4.6.2002 v Zahrádkách u České Lípy „Vývoj a 

funkce topenišť, 49-74. 
7. Holčík, Š. 1978: Středověké kachliarstvo, Bratislava. 

8. Krajíc, R. 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře, Archeologický výzkum v Křižíkově 

ulici č.p.28, Tábor. 
9. Krajíc, R. 2005: Středověké kamnářství, Výzdobné motivy na gotických kachlích z Táborska, 

Tábor. 
10. Pavlík, Č., Vitanovský, M. 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 

Praha. 
11. Richterová, J. 1982: Středověké kachle, Praha. 

12. Smetánka, Z. 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14.století do 
počátku 16.století, PA LIX, 543-578. 

13. Smetánka, Z. 1969: K morfologii českých středověkých kachlů, PA LX,228-262. 

14. Skružný, L. 1963: Příspěvek k třídění a chronologii slovanských otopných zařízení na 
území ČSSR - Památky Archeologické 1963 - II. 

15. Škabrada, J. 2009: Historické stavební konstrukce a materiály, Praha. 

16. Vařeka, J. - Frolec, V. 1983: Lidová architektura, Praha. 

17. Rada, P. 1956: Kniha o technikách keramiky. Praha: Orbis. 

18. Scheufler, V. 1971: Lidové hrnčířství v českých zemích. Praha: Academia.  

19. Remeselná výroba s akcentom na hrnčiarsku, džbankársku, kachliarsku a kameninovú 
produkciu. Zborník Etnograf a múzeum, VII. (Bodorová, O. ed.). Rimavská Sobota 2004. 

20. MÁCELOVÁ, Marta: Renesančné kachlice z Banskej Bystrice. In: Archaeologia historica 

33, Brno 2008, S. 491-497. 
21. MÁCELOVÁ, Marta: Atribúty svätca na gotických kachliciach stredoslovenskej banskej 

oblasti. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. (Kožiak, R.-Nemeš, J., eds.). Bratislava 

2006, S. 369-382. 

 
 


